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Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 
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Dnr KS 2020/224 

§ 57 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-september 2020 

 Budget 

jan-sept 

Redovisn 

jan-sept 
Årsbudget Prognos 

Kommunledningsutskott 63 279 65 163 100 104 106 013 

- varav kommunledningsavdelning 38 984 39 995 61 183 66 792 

- varav samhällsbyggnadsavdelning 24 295 25 168 38 921 39 221 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen 

(KLA), januari-september 2020 

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 

September månad har ägnats åt jobb med kommunens och dotterbolagens 

delårsbokslut. Vidare pågår implementering samt utrullning av kommunens nya 

verksamhetssystem, Hypergene. På helår bedöms ekonomienhetens budget i 

balans.  

 

Utvecklingsenheten 

En ny näringslivsförening har nu bildats och som en första större insats har nu en 

ny digital presentkortslösning lanserats. Redan vid start har företag köpt 

presentkort till ett värde av nästan 900 tkr som sommarbonus till sina anställda. 

Hittills har drygt 40 företag blivit medlemmar i föreningen och de har därmed 

möjlighet att ta del av presentkorten. 

För att uppmärksamma de extraordinära insatser som krävs av kommunens 

anställda i samband med Coronasituationen och samtidigt motverka lite av de 
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negativa effekterna för främst sällanköpshandeln fick all personal en värdecheck 

att använda i den lokala näringen under april månad.  

För att stimulera närturismen, d v s uppmärksamma de attraktioner, aktiviteter och 

besöksmål som finns i vår egen kommun, genomförde kommunen tillsammans 

med 29 företagare en “hemesterkampanj” under sommarsäsongen.  

För att presentera några av de olika större utvecklingsspår som pågår har en kort 

film tagits fram. Denna och annan information kring detta utvecklingsarbete samt 

den nya näringslivsföreningen och det digitala presentkortet finns samlat under 

webbpplatsen helahagfors.se, som lanserades inför semestern. 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att kommunen parallellt med arbetet kring 

översiktsplan också ska arbeta med platsbaserad utveckling baserad på en nära 

dialog med enskilda och föreningar i våra huvudorter Råda, Sunnemo, Ekshärad, 

Gustavsfors och Hagfors.  

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

additiv tillverkning har Uvån i samarbete med näringslivet och skolan lämnat in 

en EU-ansökan. Tanken är att vi då kan lägga extra resurser på uppbyggnaden av 

ett regionalt test- och democenter I Hagfors. 

Då flera stora evenemang blivit nedbantade eller inställda prognostiseras en 

positiv budgetavvikelse på 300 tkr totalt inom utvecklingsenhetens budget. 

  

Personalenheten 

Personalenheten har under augusti och september månad fortsatt arbeta aktivt för 

att säkerställa bemanningen inom individ- och omsorgsavdelningens verksamhet. 

Fortsatt arbete angående digitalisering av flera delar av verksamheten pågår. 

Den ekonomiska prognos som beräknats fram efter nio månader bedöms kunna 

inrymmas inom beslutad budgetram. 

 

Administrativa enheten 

Utbytet av datorarbetsplatser har påbörjats i större skala. Processen har blivit 

kraftigt försenad utifrån att leveranser av utrustning har försenats på grund av den 

rådande Corona pandemin.  

Ett förberedande planeringsarbete pågår för ett införande av en ny 

telefoniplattform. Införandet kommer att genomföras den 25 november år 2020. 

Efter att administrativa enheten fått ansvaret för kommunens 

säkerhetsskyddsarbete fortgår arbetet med att ta fram en säkerhetsskyddsanalys 

med tillhörande riktlinjer. Utifrån analysresultatet ska berörd personal 

säkerhetsskyddsklassas. 

E-förslag som är tänkt att ersätta nuvarande manuella hantering av 

medborgarförslag infördes från och med 1 september år 2020.  
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Det planerade utbytet av ärndehanteringssystemet W3D3 till Lex har påbörjats 

under oktober månad år 2020. Kostnaden för att migrera data från den befintliga 

miljön i W3D3 till Lex kommer att medföra extra kostnader på ca 200 tkr som 

inte finns upptagna i 2020-års budget för bytet av system. Kostnaden var inte 

känd när budgeten fastställdes. 

Det prognostiserade resultatet för administrativa enheten bedöms i nuläget att 

överskrida budgetramen med 200 tkr. En översyn av kostnader kommer att 

genomföras för att försöka minska överskridandet. 

 

Ekonomiskt resultat 

 

Verksamheter, tusental kronor (tkr) 
Budget 

jan-sept 

Redovisn 

jan-sept 

Års-

budget 

Prognos 

helår 
     

Kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse 
2 152 1 969 2 872 2 872 

Partistöd 278 352 371 371 

Revision 421 257 560 560 

Kommunledning och gemensam adm. 16 290 16 367 23 307 23 842 

Gemens. verksamheter och 

servicefunktioner 
6 497 5 608 8 664 8 374 

Föreningsstöd och övrigt stöd 2 743 1 749 3 654 3 651 

Näringslivsutveckling inkl. EU-projekt 2 131 1 991 2 752 2 452 

Information, marknadsföring, turism 1 095 681 1 460 1 460 

Räddningstjänst 7 394 8 118 9 847 9 847 

Rivningskostnader  0 0 0 

Anslag för oförutsedda behov −17  74  

Jämförelsestörande kostnad  2 903 1 000 6 741 

Reserverat till löneökning   6 622 6 622 

Summa KLA 38 984 39 995 61 183 66 792 

 

Sammanfattning 

För perioden januari - september 2020 redovisar KLA 39 995 tkr i utfall. Budget 

för samma period är 1 011 tkr lägre. På helår bedöms verksamheten göra ett 

underskott mot budget på 5,6 mkr. 

Orsaken är flera. Fastigheten “Primus” är till försäljning varför det bokförda 

värdet på skrevs ner på de delar som kommunen investerat för sin egen 

verksamhet. Resultatet påverkades negativt med 3,9 mkr. Vidare har 
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personalförändring under oktober inneburit bedömd kostnad om cirka 2,7 mkr. 

Utöver detta har kommunen erhållit fyra olika intäkter som inte var möjliga att 

budgetera. För det första har kommunen erhållit ersättning från Försäkringskassan 

för höga sjuklönekostnader 2019 samt en korrigering av erhållet belopp för 2015, 

vilket ursprungligen utbetalades 2016, totalt 0,2 mkr. Vidare har riksdagen 

beslutat ett antal kostnadslättnader avseende den pandemi världen befinner sig i. 

Kommunen får sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda med en lön upp 

till 25 000 kronor per månad. Effekten för kommunen blir totalt 0,6 mkr vilket 

bokförts i sin helhet på KLA.  

För helåret har pott för hemtjänstkostnader, 4 564 tkr, flyttats till Individ- och 

omsorg. Vidare är interna fördelningar avseende försäkringar genomförda samt 

interna fördelningar avseende lokalhyra och städ erhållna både budgetram och 

redovisningen. Årsbudgetramen per 2020-09-30, efter nämnda händelser, för 

KLA är 61 183 tkr. Prognos för helår är 66 792 tkr d.v.s. 5,6 mkr högre 

nettokostnader än budgeterat.  

Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen 

(SBA), januari-september 2020 

Verksamhetsbeskrivning  

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för ett brett ansvarsområde. Inom 

avdelningen hanteras strategisk planering såsom översiktsplan, detaljplan, 

markförvaltning och naturvårdsfrågor, kommunalteknik och förvaltning av 

anläggningstillgångar såsom gator, VA, Avfall och fastighetsdrift och intern 

service med lokalvård och kost. Inom avdelningen förvaltas också Hagfors 

Airport. Inom avdelning finns förutom specialister och administrativa funktioner, 

fyra verksamheter, Fastighet, Serviceenheten, GVA och Flygplats.  

 

Skattefinansierad verksamhet 

Flygplatsen: Verksamheten har följt plan fram till och med mars då flygtrafiken 

ställdes in. Flygstoppet påverkar verksamhetens resultat negativt med ca 159 000 

kronor för perioden mars-sept.  Verksamheten har ställt om organisation och 

arbetsuppgifter. Personal arbetar dagtid och flygtrafikledningen har endast öppet 

några timmar på förmiddagen för att personal skall kunna bibehålla kompetens 

och genomföra de daglig kontroller av utrustning som behöver göras i syfte att 

möjliggöra ett snabbt återöppnande när det blir aktuellt.   

Intäktsförlust är 495 000 kronor mot budget. Regeringen har tillsatt 100 miljoner 

som skall fördelas på 28 regionala flygplatser och flygplatsen har lämnat in 

ansökan för extra driftsbidrag hos trafikverket under september månad som prel. 

beräknas betalas ut nov-20. 
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Serviceenheten: Serviceenheten går totalt för perioden bättre än budget. 

Kostnaden för livsmedel ligger något lägre jämfört mot vad som budgeterats. 

Personalkostnaden ligger fortsatt lägre än budget. Har varit svårt att få tag på 

vikarier under perioden. På vissa arbetsplatser har lokalvård på entreprenad tagits 

in då verksamheten inte haft egen personal att tillgå. Med anledning av Covid-19 

har verksamheten en ökad kostnad för inköp av engångsmaterial för att kunna 

leverera matlådor samt en ökad kostnad för engångshandskar, desinfektionsmedel, 

papper m.m. 

  

Fastighet: Verksamheten ligger något plus mot budget vilket är normalt då såväl 

driftskostnader är lägre och många av de större projekten är i en lugnare fas under 

sommarmånaderna. Det pågår renovering av tak på ÄBC och Forsskolan. Det 

pågår en större utbyggnad av Häggården som nu startat upp efter det att 

entreprenören gick i konkurs våren/sommaren 2019. Vi utför en omfattande 

renovering av badhuset där alla tre bassängerna kommer att renoveras och ett 

tredje tillgänglighetsanpassat omklädningsrum kommer att anordnas, det pågår 

också en omfattande renovering av de befintliga omklädningsrummen. 

Gata och park: Följer plan och ligger för perioden något plus mot budget vilket 

till stor del beror på den milda, snöfattiga vintern, som medfört lägre kostnader för 

snöröjning och halkbekämpning än budgeterat. Vinterväghållning och skötsel av 

grönytor har justerats för att minska överkostnader för innevarande och 

kommande år. Arbetet fortsätter löpande. Budget för gräsklippning förväntas dock 

överskridas trots de åtgärder som vidtagits. Underhåll av lekplatser, badplatser, 

vägar och utemiljö går enligt plan. Underhåll av broar ligger något efter i plan. 

  

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten: Underhåll av ledningsnät går enligt plan. Den milda vintern 

har möjliggjort underhållsarbete av ledningsnätet som normalt inte kan utföras 

under vintermånaderna. Renovering av Lappkärrs reningsverk pågår med utbyte 

av pumpar och renovering av rötningsanläggning. Renovering av Ekshärads 

reningsverk är planerade att påbörjas under hösten 2020, det är dock oklart om 

arbetet kan färdigställas innan årsskiftet. Arbete med VA-plan och 

kostnadsberäkningar av beslutade verksamhetsområden pågår.  

 

Avfallsverksamheten: Avfallsenheten erbjuder nu källsortering av matavfall i 

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

året och under nästa år. En inventering av renhållningsabonnemang inom Hagfors 

kommun pågår sedan tidigare. Inventeringen medför vissa tillfälliga kostnader 

som kan komma att påverka 2020 års resultat, men kommer på sikt att påverka 

enhetens resultat positivt.  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 9/29 

  

2020-11-03 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Ekonomiskt resultat 

 

Verksamheter, tusental 

kronor 

Budget

  

jan-sep 

Redovisn

  

jan-sep 

 

Års-

budget 

Prognos 

helår 
     

Samhällsbyggnadschef 3 952 4 795 12 197 12 497 

varav Flygplatsen 270 428 1 566 1 866 

Fastighetsenheten 5 271 5 201 9 441 9 441 

GVA Avgift- och Skattefinans. 15 255 16 304 17 216 17 216 

varav Avfall 1 046  1 128   

varav VA 1 636 3 952   

varav Gata/Park 9 006 7 511 11 996 11 996 

Serviceenheten -183 -1 132 67 67 

varav Kost 9 -641 239 239 

varav Städ -192 -491 -172 -172  
    

S:a Samhällsbyggnadsavd. 24 295 25 168 38 921 39 221 

Budgetramen har minskats med 61 tkr då övriga verksamheter har tilldelats 

budget för nya kapitalkostnader som aktiverats vid delårsbokslutet. Hyresintäkter 

motsvarande ca 500 tkr för september månad är på grund av ett tekniskt problem 

ej med i redovisningen.   

 

Sammanfattning 

Verksamheten följer i stort plan, dock märks pågående epidemi inom flygplatsen 

och serviceenheten. Inom Flygplatsen förväntas resultatet påverkas kraftigt 

negativt på grund av uteblivna intäkter, vilket medför stora ekonomiska 

konsekvenser då verksamheten redan är underfinansierad. Inom gata/park har den 

milda vintern under januari och februari inneburit att man än så länge klarat av att 

hålla budget och enheten arbetar för att identifiera möjliga alternativa 

arbetsmetoder och processer för att på så vis kunna minska förväntade 

överkostnader per helår 2020. Serviceenheten har under en längre tid haft 

avvikelser för livsmedelskostnader och har för 2020 fått en utökad budget. För 

perioden ser resultatet dock bättre än ut än förväntat. Rådande situation med 

pandemin har medfört ökade kostnader för förbrukningsmaterial jämfört mot vad 

som budgeterats samtidigt har stängningen av gymnasiet inneburit ett färre antal 

portioner och lägre kostnader för livsmedelsinköp än vad som planerats. 

Serviceenheten har i uppdrag sedan tidigare att prioritera att hålla budget framför 

mål om ekologiskt och närproducerat.  
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Förslag till åtgärder: 

Verksamheten fortsätter att prioritera budget framför övriga mål och ambitioner 

samt fortsätter arbetet inom samtliga verksamheter i syfte att effektivisera 

processer och arbetsmetoder för att minska kostnaderna. 

Handlingar i ärendet 

T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-10-20. 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2020/507 

§ 58 Ansökan om evenemangs-/utvecklingsbidrag 

2020 - Norra Råda Hembygdsförening 

Norra Råda hembygdsförening ansöker om Evenemang- och utvecklingsbidrag 

uppgående till 40 000 kronor för verksamhet under 2020. Föreningen genomför 

årligen veckoarrangemanget Klar-Hälja, en möjlighet för besökarna att uppleva 

vardag och fest i 1800-talets Värmland. Det finns levande sätervall med djur, 

tillverkning av smör och sötost samt brödbak. Under veckan arrangeras dagligen 

scenprogram för både gammal och ung. 

Sommaren 2020 ställdes evenemanget in på grund av rådande Coronapandemi, 

även andra aktiviteter har ställts in, midsommarfirande, julbord och sommarens 

kaffeserveringar som vanligtvis hålls varje söndag från midsommar fram till slutet 

av augusti. 

Norra Råda hembygdsförening har, på grund av det rådande samhällsläget, helt 

förlorat sinamöjligheter till intäkter men har kvar sina fasta kostnader för 

anläggningen. 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse 2020-10-28. 

Ansökan, Norra Råda hembygdsförening 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Norra Råda hembygdsförening ett Evenemang- och 

utvecklingsbidrag på 30 000 kronor för 2020. Kostnaden belastar 

Utvecklingsenhetens konto 3245 för Evenemang- och utvecklingsbidrag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten leo.larsson@hagfors.se   

Norra Råda hembygdsförening personuppgift  
  

mailto:leo.larsson@hagfors.se
mailto:bettan935@gmail.com
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Dnr KS 2020/501 

§ 59 Beslut om bidrag till renovering av gamla 

gymnastiksalen i Ekshärad 

Höökens bordtennisklubb, vilka äger fastigheten ”Gamla gymnastiksalen” 

Grinnemo 1:84, ansöker om medfinansiering för kostnader i samband med 

renoveringsarbete av ovan nämnda fastighet. Takpappen har börjat läcka och 

putsen på byggnadens gavlar har spruckit och börjar släppa från fasaden vilket 

utgör en skaderisk. Gavlarna kommer att beklädas med plåt och taket beläggs med 

ny papp. I anslutning till byggnaden finns en lekplats som på raster används av 

skolelever, lekplatsen nyttjas även utanför skoltid och det är av vikt att närmiljön 

är säker och inte utgör risk för fysiska skador på person. Lokalen används inte 

enbart av föreningslivet utan också till viss del i kommunens egen verksamhet då 

elever på Centralskolans lågstadium har idrottsundervisning i lokalerna. 

Den totala kostnaden för renoveringsarbetet uppgår enligt offert (se bilaga i 

ansökan) till 432 875 kronor och förslag till finansiering är att föreningen själva 

bidrar med 200 000 kronor, Länsstyrelsen genom fonderade bygdemedel 110 000 

kronor, Billeruds sociala fond 20 000 kronor och Hagfors kommun 100 000 

kronor. 

Höökens bordtennisklubb ansöker därför om ett medfinansieringsbidrag från 

Hagfors kommun på 100 000 kronor. 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse 

Ansökan, Höökens bordtennisklubb 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Höökens bordtennisklubb medfinansiering på 100 000 

kronor för renoveringsarbete på fastigheten Grinnemo 1:84 under förutsättning att 

arbetet genomförs inom en period av 12 månader och övrig finansiering löses. 

Kostnaden belastar 2020-års resultat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 

Utvecklingsenheten 

Höökens bordtennisklubb 
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Dnr KS 2020/506 

§ 60 Ansökan om evenemangs-/utvecklingsbidrag 

2020 - Skoga Bygdegårdsförening 

Skoga bygdegårdsförening ansöker om Evenemang- och utvecklingsbidrag 

uppgående till 30 000 kronor för verksamhet under 2020. Föreningen bedriver 

dansverksamhet och uthyrning av sin lokal för arrangemang och möten till 

föreningar och privatpersoner. På grund av rådande Coronapandemi har 

föreningen tvingats ställa in alla arrangemang och uthyrningar under 2020. 

Föreningen har, utifrån samhällsläget, förlorat sina möjligheter till intäkter men 

har kvar sina fasta kostnader för anläggningen. 

Handlingar i ärendet 

Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse 2020-10-28. 

Ansökan, Skoga bygdegårdsförening 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Skoga bygdegårdsförening ett Evenemang- och 

utvecklingsbidrag på 30 000 kronor för 2020. Kostnaden belastar 

Utvecklingsenhetens konto 3245 för Evenemang- och utvecklingsbidrag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten leo.larsson@hagfors.se   

Skoga bygdegårdsförening personuppgift 
  

mailto:leo.larsson@hagfors.se
mailto:bettan935@gmail.com
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Dnr KS 2013/54-21 

§ 61 Beslut att anta förslag till Detaljplan för 

Bågskytten, Kyrkheden 5:1 samt del av Grinnemo 

1:91, i Ekshärad, Hagfors kommun 

Hagfors kommun har upprättat antagandehandlingar daterade 2020-10-22 

tillhörande “Förslag till DETALJPLAN FÖR BÅGSKYTTEN, Kyrkheden 5:1 

samt del av Grinnemo 1:91, Hagfors kommun, Värmlands län.   

Planen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 

2010:900 (SFS 2014:900).   

Planen har varit föremål för granskning under tiden 2020-06-30 - 2020-08-11. 

Ett granskningsutlåtande med Bilaga till granskningsutlåtandet bifogas planen. 

Inga av de inkomna synpunkterna har föranlett någon förändring av planförslaget, 

annat än förtydliganden och klargöranden under rubrik Fastighetsrättsliga frågor i 

planbeskrivningen. I bilagan till granskningsutlåtandet redovisas de inkomna 

synpunkterna och Hagfors kommuns svar samt vilka åtgärder som genomförts i 

planen, och i efterföljande del redovisas en sammanställning av bakgrund och 

motiveringar till utformningen av planen och vår uppfattning om de sju lindarna.   

Syfte 

Det huvudsakliga syftet med detaljplanen har varit att ersätta gällande plan och 

den tidigare planbestämmelsen användning A för allmänna ändamål. Boverket har 

tagit bort bestämmelse A eftersom den blivit inaktuell. Planområdet omfattar 

fastigheten Kyrkheden 5:1 (Bågskytten/det före detta kommunhuset i Ekshärad) 

samt en del av den kommunägda fastigheten Grinnemo 1:91 (allmän platsmark). 

Planområdet är ca 0,5 hektar stort och har delats in i kvartersmark och allmän 

platsmark. 

Bearbetning efter samråd 

Under samrådet inkom synpunkter på att det före detta kommunhuset har höga 

arkitektoniska och kulturhistoriska värden som behöver skyddas och tas tillvara. 

Den i samrådshandlingen föreslagna användningen C1B (centrumändamål dock ej 

handel och bostäder) för byggnad, byggrätter och tomt medförde krav på 

omfattande bearbetningar och kompletteringar med utredningar om mark och 

geotekniska förutsättningar, trafik, buller och vibrationer m.m. och krav på att de 

införda byggrätterna minskades ned avsevärt. Efter samrådet omarbetades 

planförslaget. 
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De större byggrätterna togs bort, användningen ändrades till C1 och skydds- och 

varsamhetsbestämmelser (q) och (k) infördes för byggnaden. Istället infördes tre 

mindre byggrätter för komplementbyggnader (kryssmark) - en för sophus placerad 

norr om byggnaden, en för eventuell carport/parkering i direkt anslutning till 

lokalgatan i norr samt en tredje för ändamål som t ex pergola, glasskiosk och 

likvärdigt placerad sydväst om byggnaden. Angränsande gällande plan (som 

omfattar Ekshärads Församlings parkering) har en planområdesgräns som inte 

ligger i liv med Kyrkheden 5:1 och därför ändrades det nya planförslagets 

planområdesgräns så den nu ligger i liv med fastighetsgränsen. 

Alternativ 

Hagfors kommun undersökte även flera olika alternativ att förlägga byggrätterna 

på. De andra alternativen medför dock att en angöring måste finnas - antingen 

från befintlig infart från väg 26 (parkeringen vid Klarälvsvägen) eller från 

befintlig infart från väg 924 (Ekshärads Församlings enskilda parkering). Väg 26 

omfattas av väglagen. Inga nya in- och utfarter och vägar får anläggas från väg 26 

och det är direkt olämpligt med nya infarter till planområdet i korsningen och från 

väg 924.   

Skulle byggrätten för eventuell carport/parkering ha förlagts väster, sydväst eller 

söder om byggnaden, skulle körytor, vändplatser och carport/parkering behövt 

anläggas framför det före detta kommunhuset på de öppna platserna. Det skulle 

riskera att påtagligt skada det före detta kommunhusets höga arkitektoniska och 

kulturhistoriska värden.  

Bearbetning efter granskning 

Under granskningen inkom Länsstyrelsen med synpunkten att en bestämmelse om 

förbud mot rivning av byggnaden (r) bör införas. Hagfors kommun har valt att 

inte införa någon sådan bestämmelse eftersom kommunfullmäktiges majoritet 

skulle rösta emot att en sådan införs. 

Länsstyrelsen lämnade även synpunkten att den mindre byggrätten för 

komplementbyggnad (för eventuell carport/parkering) med direkt infart mot 

lokalgatan i norr, omfattar delar av allén. Åtgärder som kan komma att skada en 

skyddad biotop enligt miljöbalkens kap 7 § 11 är förbjudna. Länsstyrelsen 

förordar därför ett avstånd på minst 2 meter utanför trädkronornas droppzon för 

att undvika skada på trädens rötter. För åtgärder som ska genomföras närmare 

alléträden behöver dispens sökas. 

Hagfors kommun har gjort bedömningen att synpunkten inte föranleder någon 

ändring av planförslaget. 
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Plankartan har inte förändrats och i övrigt har endast klargörande text införts 

under rubriken Fastighetsrättsliga frågor i planbeskrivningen.  

Bakgrund, motiveringar, ställningstaganden och övrig information 

Eftersom de sju lindarna berör utformningen av planen, kan det vara lämpligt att 

belysa problematiken i ett vidare perspektiv dels för att klargöra frågor som kan 

inverka på den återstående prövningsprocessen. (Hänvisning till Bilaga till 

granskningsutlåtande sista avsnittet/rubrik Motiveringar till utformningen av 

planen och vår uppfattning om de sju lindarna). 

Kommunen har dock inte haft möjlighet att utföra dispensåtgärderna på lindarna 

under detta år. Dispensen går ut 2020-12-31. Därför måste en ny ansökan om 

dispens lämnas in. Ansvaret hanteras i ett separat ärende av berörd förvaltning.      

Bakgrund 

Länsstyrelsens beslut om dispens (2018-04-27) har delvis varit utgångspunkt för 

planens utformning.  

Länsstyrelsen har lämnat ett beslut om dispens (daterat 2018-04-27) för åtgärder 

på alléträden. I beslutet anges att träd 6 och 7 fristående och inte ingår i allén (träd 

1-5 mot Klarälvsvägen). Allén har kulturhistoriskt värde för fastigheten så i första 

hand bör allén bli kvar. Länsstyrelsens bedömning är att farliga träd får avverkas.  

I samband med att ansökan om dispens lämnades in och prövades har Hagfors 

kommun gjort undersökningar och provtagningar av träden och en arborist 

anlitades för att göra okulärkontroll av de sju lindarna. Av redovisningen framgår 

bl. a (enligt vedertagna klassificeringssystem) att samtliga sju lindar har 

omfattande skador med risk för rotbrott och rotvälta och att träd 4, 5 och 7 klassas 

som farliga till mycket farliga för persontrafik. Träd 6, 7, 5, 4 och 3 har 

bevarandevärde klass 3 och träd 2 har bevarandevärde klass 2. (Bevarandevärde = 

vitalitet+säkerhet+ekonomi, och anges med skalan 1-3 där 3 är sämsta värdet). 

Arboristens helhetsbedömning är att om träden inte är k-märkta (d.v.s. omfattas 

av skyddsbestämmelser i gällande plan) eller har något speciellt biologiskt värde 

rekommenderar de att inte använda så mycket pengar på träden eftersom de (så att 

säga) redan står på fel plats. Nya träd bör inte återplanteras på samma plats. 

Länsstyrelsens bedömning (i beslut om dispens 2018-04-27) är att särskilda skäl 

föreligger och dispens har lämnats för att ta ned alléträd 4 och 5 under villkor att 

nya träd återplanteras (allé behålls). 

Motiveringar som berör utformningen av planen och vår uppfattning om 

träden 
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Hagfors kommun har gjort bedömningen att träd 6 och 7 inte utgör en allé samt att 

alléträd 1-5 mot Klarälvsvägen utgör en allé.  

  

Träd 6 och 7 

Träd 6 och 7 omfattas inte av §§ 5-7a i Förordning (1998:1252) om områdesskydd 

enligt miljöbalken m.m. (med ändringar t.o.m. SFS 2020:640). I gällande plan 

finns inga skyddsbestämmelser eller k-märkning införda för något träd. Träd 6 

och 7 bedöms inte ha sådana värden att de omfattas av generellt eller särskilt 

biotopskydd. Trädens biologiska värden kan tillvaratas genom faunadepå och 

återplantering kan ske med nya träd på annan lämplig mark. Hagfors kommuns 

bedömning är att någon dispens för åtgärder på träd 6 och 7 därför inte behöver 

lämnas in till Länsstyrelsen. Vi önskar dock en bekräftelse från Länsstyrelsen på 

detta. 

Skulle någon myndighet hävda att träd 6 och 7 trots allt omfattas av biotopskydd, 

borde bestämmelsen kunna åberopas i § 8 i Förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (med ändringar t.o.m. SFS 2020:640). § 8 

anger att: Bestämmelsen i §§ 5-7a gäller inte markområden i omedelbar 

anslutning till bebyggelse. Definitionen på bebyggelse är enligt PBL kap 1 § 1: en 

samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än 

byggnader. 

Hagfors kommun menar att det inte råder någon tvekan om att det aktuella 

markavsnittet där träd 6 och 7 står ingår i ett fullt exploaterat bebyggelseområde 

mitt i centrala Ekshärad och att bebyggelseområdet var ämnat det före detta 

kommunhuset med tillhörande parkering. I gällande plan har marken planlagts 

som bebyggelsemark för användning (A). Såväl kommunhus med tillhörande 

parkering som lokalgata i norr är bekräftade och fastställda. I verkligheten saknas 

dock en iordningställd trottoar/markerad gångbana på södra sidan av gatan (under 

trädkronorna). I den nya planen planläggs det aktuella markavsnittet där träd 6 

och 7 står, som kvartersmark för användning C1. Vår bedömning är att kvarters- 

marken motsvarar tidigare byggnadsmark och att det aktuella markavsnittet där 

träd 6 och 7 står är mest lämpat för sådana ändamål som hör till användningen 

(d.v.s. C1). Vi har alltså inte bedömt att det aktuella markområdet skulle vara 

mest lämpat för naturmark, park eller att användas för sådana ändamål som träd 

och trädplanteringar. 

I enlighet med PBL kap 2 § 2 har det aktuella markavsnittet därför getts företräde 

för användning C1 och därtill hörande ändamål - t ex en mindre byggrätt för 

eventuell carport/parkering i direkt anslutning till lokalgatan. Förslaget möjliggör 
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bl. a att en handikapp parkeringsplats kan anläggas nära byggnaden samt att en 

bredare, hinderfri, tillgänglighetsanpassad entréväg kan iordningställas mellan 

lokalgatan och byggnadens entréer där nivåskillnaderna inte är så stora. Detta 

skulle även underlätta för sopsortering, avfallshantering, räddningstjänst, 

färdtjänst och övriga tillfälliga transporter som kan behöva ske ända fram till 

byggnadens entréer. 

Det aktuella markavsnittet behövs för att bestämmelserna i PBL kap 2 § 6 ska 

kunna tillgodoses om behov uppstår i framtiden. T ex att erforderlig 

trafikförsörjning kan ske fram till området och byggnaden, att räddningstjänst och 

avfallshantering underlättas, att personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga lättare kan använda området samt att en god trafikmiljö kan 

åstadkommas för planområdet som helhet så att risken för trafikolyckor 

minimeras. Dessutom ska hänsyn tas till att framtida ändringar och 

kompletteringar ska kunna göras varsamt på ett sätt som skyddar det före detta 

kommunhusets höga arkitektoniska och kulturhistoriska värden.   

Allén (träd 1-5) 

Utgångspunkten inför upprättandet av antagandehandlingen har varit att alléträden 

4 och 5 kommer att tas ned och ersättas med nya träd som återplanteras på samma 

plats. De nya alléträdens trädkronor kommer att bli betydligt mindre i omfattning. 

Därmed blir även droppzonen mindre liksom zonen 2 meter utanför. I regel 

anpassar sig nyplanterade träds rotsystem till rådande förhållanden. I detta fall 

kommer trädens rötter att etablera sig genom att ta de mest gynnsamma vägarna 

för att trädet ska utvecklas väl. De befintliga lindarnas skador har däremot 

uppkommit på grund av den asfaltering och trafikering som skett i efterhand på 

befintliga etablerade rotsystem.   

Med hänsyn till detta bedöms byggrätten för eventuell carport/parkering påverka 

trädens rotsystem mer än möjligen minimalt. Om Länsstyrelsen gör bedömningen 

att zonen fortfarande ska vara 22 meter bred (= diametern på trädkronorna plus ett 

område 2 meter utanför), kommer dispens att behöva sökas för att anlägga 

carport/parkering. 

Konsekvenser av planens genomförande 

Ett antagande av planen har bedömts vara förenlig med bestämmelserna i plan- 

och bygglagen och medför god hushållning med markresurserna enligt PBL kap 2 

§ 2 och miljöbalken kap 3. Om planen genomförs fullt ut kommer det före detta 

kommunhuset att skyddas mot åtgärder som påtagligt skadar dess höga 

prioriterade arkitektoniska och kulturhistoriska värden. Därutöver kommer den 

öppna platsbildningen med skulpturer, sittplatser och gångstråk att respekteras 

och tillvaratas, eftersom man undviker att trafik leds in i området. Planen bidrar 
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till att uppfylla målen i Hagforsstrategin och de nationella miljömålen God 

bebyggd miljö, Gestaltad livsmiljö och Levande städer (politik för en hållbar 

stadsutveckling som även avser en långsiktigt hållbar landsorts utveckling).   

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-10-27 

Planbeskrivning antagandehandling 

Plankarta antagandehandling 

Granskningsutlåtande och Bilaga till granskningsutlåtande 

Underlag  

PM-Kulturmiljö (rev 2020-10-22). 

Illustrationskarta daterad 2020-05-14. 

 

Tidigare beslutade handlingar   

Fastighetsförteckning/samrådskrets upprättad 2019-06-20. 

Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2019-08-15. 

Grundkarta upprättad 2019-06-26. 

PM Geotekniska synpunkter upprättad 2019-06-25. 

 

Övriga dokument 

Beslut Kommunstyrelsen § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys.  

Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 (ej aktualitetsförklarad 2019). 

Ditt Värmland kulturmiljö 202 Ekshärads kyrka (se PM-Kulturmiljö).  

 

Tidigare beslut 

Beslut om planbesked § 6, 2013-01-31. 

Beslut om samråd § 79, 2019-09-03. 

Beslut om granskning § 93, 2020-06-25. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2020-10-22, i 

enlighet med 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt att anta FÖRSLAG TILL 

DETALJPLAN FÖR BÅGSKYTTEN (Kyrkheden 5:1 och del av Grinnemo 1:91) 

i Ekshärad Hagfors kommun, Värmlands län, upprättad i enlighet med plan- och 

bygglagen (2010:900 /2014:900), samt att upphäva dess motsvarande område i 

gällande detaljplaner.  

_____ 
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Beslutet skickas till 

johans@klara.se   

miljö.bygg@hagfors.se  

louise.sjöholm@hagfors.se  

hakan.finnkvist@hagfors.se  

conny.meijer@hagfors.se  

marcus.ekenhall@hagfors.se  

liisa.larsson@hagfors.se  

ricardo.archer@hagfors.se  

emil.florell@hagfors.se  

malin.skoog@hagfors.se  

johannes.ainergren@hagfors.se  

annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS 2019/359 

§ 62 Samrådsredogörelse och förslag till ändringar 

angående förslag till reviderad Naturvårds- och 

friluftsplan 

Hagfors kommun, kommunledningsutskottet, beslutade 2019-05-27 att inleda 

samråd av FÖRSLAG TILL REVIDERAD NATURVÅRDS- OCH 

FRILUFTSPLAN som är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Hagfors 

kommun (2002). Planen är en revidering av tidigare naturvårdsplan (2011) med 

nytt tillägg av friluftsplan. Naturvårds- och friluftsplanen är ett led i kommunens 

arbete med att ge vägledning vid kommunal planering av mark- och 

vattenanvändning. Naturvårds- och friluftsplanen innehåller mål och riktlinjer för 

det kommunala arbetet med naturvård och friluftsliv. Planen ska även bidra till 

ökad kännedom om naturen och friluftslivet i Hagfors kommun. Förslaget 

översändes för allmänt samråd enligt 3 kap. 8§ PBL under sommaren 2019. 

SAMMANFATTNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Under samrådet framkom synpunkter på utformningen av planen som ett 

tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den mest väsentliga åtgärden som föreslås i 

samrådsredogörelsen är att följa länsstyrelsen i Värmlands förslag och ta bort 

naturvårds- och friluftsplanen som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och 

istället göra planen till ett kommunstrategiskt dokument. Planen kan trots detta 

fungera som värdefullt underlag till framtagandet av ny översiktsplan samtidigt 

som den fortsatt kan fungera som ett viktigt stöd i kommunens naturvårds- och 

friluftsarbete. Synpunkter kring bristande miljöbedömning kan istället tillgodoses 

genom miljöbedömningen till den nya översiktsplanen. Ett kommunstrategiskt 

dokument behöver inte följa samma process enligt Plan- och bygglagen som om 

det vore ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.   

Även ett antal mindre ändringar föreslås som vidare beskrivs i 

samrådsredogörelsen, exempelvis uppdatering av statusklassningen för sjöar och 

vattendrag. 

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR UTÖVER SAMRÅDSREDOGÖRELSEN 

Utöver samrådet har samhällsbyggnadsavdelningen fått kännedom om ytterligare 

väsentliga delar som planen bör kompletteras eller uppdateras med, då tid förflutit 

efter samrådet och lagändringar och andra uppdateringar av kunskapsunderlag 

skett sedan dess. Naturvårds- och friluftsplanen föreslås ändras ytterligare enligt 

följande: 
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 Planen uppdateras gentemot aktuell rödlista som getts ut av Artdatabanken 

2020. 

 Text om invasiva främmande arter och lagstiftning kring detta kompletteras i 

planen, samt nya mål om arbetet med dessa i kommunen tas fram. 

 Text om pollinatörer och mål om att främja dessa tydliggörs 

 Förteckningen över parker i del 3 Objektskatalog ses över och kompletteras 

 I del 1 Mål och strategier, Levande skogar, ändras målet om certifiering till 

mål om att kommunen skall certifiera sitt skogsbruk så det framgår att 

kommunens skog ej är det idag. 

 Naturvårdsdelen kompletteras med de olika nationella åtgärdsprogram (ÅGP) 

för hotade arter som är aktuella inom kommunen. 

 Kapitlet om de nationella miljökvalitetsmålen i del 1 Mål och strategier 

uppdateras och kopplingen till Agenda 2030 förklaras 

 Friluftsdelen kompletteras med mål om att kommunen skall utföra en 

kartläggning av friluftslivet enligt naturvårdsverkets metod för detta och att 

naturvårds- och friluftsplanen skall kompletteras med denna efter att 

kartläggningen är gjord, vid efterkommande revidering av planen. 

 Om planen beslutas bli ett kommunstrategiskt dokument tas strategin om 

aktualitetsprövning under varje mandatperiod bort under del 1, Strategier för 

det kommunala naturvårdsarbetet. 

GRANSKNING 

Om planen görs till kommunstrategiskt dokument finns inte samma krav på 

granskningsförfarande som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Då det fanns 

ett stort intresse för planen i samband med samrådet och planen tar upp många 

punkter som berör våra medborgare samt utgör ett viktigt underlag till 

översiktsplanen, är samhällsbyggnadsavdelningens uppfattning, att planen ändå 

bör ställas ut på granskning, om än med ett enklare förfarande än en formell 

granskningsprocess enligt PBL. Därefter föreslås planen lyftas till politiskt beslut 

om antagande som kommunstrategiskt dokument inom naturvård och friluftsliv.  

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-10-27. 
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Förslag på sammanträdet 

Sammanträdet föreslår att samhällsbyggnadsavdelningens yttrande ska 

kompletteras med att förstärka skrivningarna som rör åtgärder som rör vatten och 

vattenreglering. 

Beslutsgång 

Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning och finner 

bifall för kompletteringen genom acklamation. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna samrådsredogörelsen för 

FÖRSLAG TILL REVIDERAD NATURVÅRDS- OCH FRILUFTSPLAN och 

de förslag på ändringar som föreslås i denna.  

Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens 

ytterligare förslag på ändringar enligt tjänsteskrivelse och beslutar att skicka ut 

planen på en enklare granskning i enlighet med samhällsbyggnadsavdelningens 

förslag.  

Samhällsbyggnadsavdelningens yttrande ska också enligt mötets förslag 

kompletteras med att förstärka skrivningarna som rör åtgärder som rör vatten och 

vattenreglering. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Liisa.larsson@hagfors.se  
  

mailto:Liisa.larsson@hagfors.se
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Dnr KS 2020/92 

§ 63 Svar på medborgarförslag - Utställning och 

visning av kommunägd konst 

Förslagsställaren inkom 2020-01-03 med ett medborgarförslag om att vid tider då 

det inte är någon pågående utställning i stadshuset skulle kommunägd konst 

kunna visas, gärna med nya verk för varje gång det annars är tomt på väggarna. 

Kommunen tycker det är ett trevligt initiativ som också varit upp i planering på 

kulturenheten. I dagsläget har vi inte någon budget för att köpa in konst, men vi 

kan absolut visa konst som redan ägs av kommunen. Det behöver vara ett lite 

längre uppehåll mellan andra utställningar för att fungera praktiskt.  

Under rådande omständigheter med pandemin har vi dock begränsat också 

utställningsverksamheten, men vi hoppas att kunna återta den inom kort. 

Handlingar i ärendet 

Förslagsställarens medborgarförslag 2020-01-03. 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2020-09-28. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Skolchef jenny.dahlin@edu.hagfors.se  

Kultur- och bibliotekschef tina.bergenbrink@edu.hagfors.se  
  

mailto:jenny.dahlin@edu.hagfors.se
mailto:tina.bergenbrink@edu.hagfors.se
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Dnr KS 2020/20 

§ 64 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2020-11-03 

2020/3 

430,KIWA, Besiktningsintyg hiss Dalavägen 6-8 

429, Personuppgift, ANG. fasta avgifter sophämtning 

428,Skogsstyrelsen, Yttrande bro vid Halgån Samråd Mb 12.6 för ärende L 2225-

2020 (Samråd Mb 12.6_L 2225-2020_1) (refnr: 9e17ad01-4224-49f3-96a5-

ff8db62ed748) 

427,Miljö- och byggnämnden, Renovering vandringsbro Halgåleden 

426,Varmlands Enterprise, Önskemål om att kommunen sätter på vattnet idag på 

Stationsvägen, Uddeholm 

425, Personuppgift, Stationsvägen 1, Uddeholm - water supply 

424,Stora Enso, Samråd Halgåleden - Mb 12.6 för ärende L 2225-2020 (Samråd 

Mb 12.6_L 2225-2020_1) (refnr: 9e17ad01-4224-49f3-96a5-ff8db62ed748) 

423,Länsstyrelsen Värmland, Insamling av övervakningsdata vatten 

422,Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Fråga om Cities Appeal i Hagfors 

kommun 

421, Personuppgift, Några välgrundade argument för att bibehålla kommunernas 

veto-rätt mot vindkraftsparker 

420, Personuppgift, Önskemål om högsta tillåtna hastighet på Filarevägen, delen 

Parkvägen-Storgatan 

419,Stiftelsen Håll Sverige Rent, Svar på enkät - Håll Sverige Rents 

Kommunindex 2020 

418,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel -. Köket på ÄBC 

417,Ekshärads MC Allians, Ang. arrendeavtal klubbstuga på Grinnemo 1:185 

416,Skatteverket, Beslut om återbetalning skatt biogas 

415,Värmlands läns kalkningsförbund, Direktionsprotkoll Värmlands läns 

kalkningsförbund 
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413,Färingtofta Norra, Föreningen Svenskt landskapsskydd, Upprop för det 

svenska landskapet 

412, Personuppgift, Synpunkt - uppsättande av nya samt laga/sätt på reflexer på 

de vita stolparna på vänster sida av vägen upp till Valhall 

411,Transtema, Saknar återkoppling om återställning Ekshärad 

410,Ul Personuppgift, Önskemål om att kommunen ska röja vid Kropphedens 

avrättningsplats 

409,Naturskyddsföreningen, Svar på enkät om saker som lämnas på kommunens 

ÅVS lämnas vidare till t.ex. välgörenhet 

408, Personuppgift, Uppsägning jaktarrende Ås 1:24 

407, Personuppgift Ang. staket mot Rysktorpsvägen 

406,Cykelfrämjandet, Resultat av Cyklistvelometern för Hagfors 

(Cykelfrämjandet) 

405,Länsstyrelsen Värmland, Slutkonferens inom energi- och klimatsmart 

upphandling av fordon och transporttjänster 

404,Rola Personuppgift, Svar på fråga om vad som skett med jättelokan vid 

Ullenområdet 

403, Personuppgift, Ang. kommande skogsavverkning vid Lidsbron 

402, Personuppgift, Fråga om vad som skett med jättelokan vid Ullenområdet 

401, Personuppgift, Svar på synpunkt gällande Hagforsförslaget 

400,Synlab/Klarälvens vattenvårdsförbund, Rättelse årsrapport recipientkontroll 

Klarälven 2019 

399,Arbetsmiljöverket, Avslut ärende om allvarligt tillbud Holkesmossen 

398,Miljö- och byggnämnden, Förbud mot användning av hiss, Grinnemo 1:91, 

Postvägen, Ekshärad 

397,Skogsstyrelsen, Samråd om planerat Områdesskydd SK 60-2020 Hara 1:18 

396,Trafikverket och Region Värmland, Länsmöte 2020-09-29 Trafikverket och 

Region Värmland 

394,Arbetsmiljöverket, Utredning tillbud Holkesmossen 2020-08-26 - 

2020/046850 
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393,SVT, Svar på enkät om det är problem med A-traktorer 

392,Transtema, Minnesanteckningar 25/9 Transtema ang. återställning gator mm i 

Ekshärad efter fiberdragning 

391,Enligt sändlista, Info till boende på Hagforsvägen, gatuarbeten drar igång 

vecka 41 

390, Personuppgift, Fundering om var på hemsidan man hittar Hagforsförslagen 

(e-förslagen) 

389,Adapteo, Uppsägning moduler 

388,Adapteo, Uppsägning moduler 

387,Värmlands läns kalkningsförbund, Båtkalkning v 39 

KS 2017/211,12,Tyréns AB, Åtgärdsvalsstudie Sundbron 

KS 2018/187,11,SBK Värmland, Minnesanteckningar från LoK-möte 2020-09-30 

DP Geijersholm 1:9 Hagfors kommun 

KS 2019/194,19,Miljö- och byggnämnden, Bygglov Cykeln 1 Kooperativa 

hyresrätter 

KS 2019/284,7,Mäklarhuset, Signerat avtal och bilagor för säljuppdrag 

Hantverkaren 12, Primusfastigheten 

KS 2019/522,15,Afry, Retur av handling att projektpärm varit uppsatt 

KS 2020/17,26,Trafikverket, Ansökan om tillfälligt krisstöd till kommuner för 

drift av regionala flygplatser 

KS 2020/17,27,Transportstyrelsen, Planeringsförutsättningar för övergång till 

prestandabaserad navigation enligt Artikel4 (EU) 2018/1048 

KS 2020/17,28,Trafikverket, Trafikverkets beslut om tillfälligt driftstöd till 

Hagfors flygplats, 434 000 kr 

KS 2020/17,29,Stora Enso, Mark i anslutning till Hagfors Flygplats 

KS 2020/116,20,Elektriska nämnden, Meddelande: EN-protokoll utfärdat för 

Hagfors Kommun (476879.02) Häggården, Råda 2:8 

KS 2020/116,19,Elektriska nämnden, Meddelande: EN-protokoll utfärdat för 

Hagfors Kommun (476861.02) Lillåsen 1 
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KS 2020/116,21, Elektriska Nämnden - Meddelande: EN-intyg utfärdat för 

Hagfors Kommun Lillåsen 1 (476861.02) 

KS 2020/159,9,Sweco, Projekt Råda skola F-6, förstudie 

KS 2020/200,12,SBK Värmland, Minnesanteckningar LoK-möte Detaljplan 

Teknikhus ÄBC 

KS 2020/320,3,Länsstyrelsen i Värmlands län, TRV 2018/110511 - 

Länsstyrelsens yttrande över förändrad väghållning för Rastplats Råda, Hagfors 

kommun, Värmland 

KS 2020/332,6,Trafikverket, Bemötande av Hagfors kommuns remissvar gällande 

hastighetsföreskrift på väg 63 

KS 2020/335,8,Vänersborg Mark- och miljödomstolen, Yttrande från SMHI 

KS 2020/351,13,Länsstyrelsen Värmland, Tillstånd till utrivning av 

regleringsdamm vid utloppet av sjön Lilla Ullen, i Klarälvens avrinningsområde, i 

Hagfors kommun 

KS 2020/351,14,Vänersborg Mark- och miljödomstolen, Yttrande från SMHI 

KS 2020/351,15,konrad.enckell@fortum.com, Infomöte ang. dammen vid Stora 

Ullen 2020-10-20 kl. 17 

KS 2020/473,1,Rise, Strukturanalys av betong från bro 17-75-1, Bågen, Hagfors 

KS 2020/473,2,Tyréns AB, Besiktning inför pålning vid bro 17-75-1 Bågen i 

Hagfors 

KS 2020/473,3,Metron, Besiktning inför pålning vid bro 17-75-1 Bågen i Hagfors 

KS 2020/473,4,Metron, Besiktning inför pålning vid bro 17-75-1 Bågen i Hagfors 

KS 2020/473,5,Metron, Besiktning inför pålning vid bro 17-75-1 Bågen i Hagfors 

KS 2020/487,1, Personuppgift, Hagforsförslag - Önskemål om återvinningsstation 

i Bergsäng 

KS 2020/503,1,Sunnemo skola och föräldraförening, Besparingsförslag 

borttagning av tillagningskök i Sunnemo 

KS 2020/510,1, Personuppgift, Hagforsförslag - Önskemål om upprustning av 

Åsenslingan 

KS 2020/517,2,Lantmäteriet, Utredning av vattenområde bro Årosälven, Råda 

Hagfors kommun 
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KS 2020/524,1, Personuppgift, Hagforsförslag - Önskemål om högsta tillåtna 

hastighet 30 km/h i Sunnemo 

KS 2019/316,5,Protector försäkringar, Svar ang. försäkringsärende trasig fasad 

Råda, PRO-601100 

KS 2020/341,6,Malin Qvicker, Underrättelse Mål nr M 1732-20 

KS 2020/358,3, Personuppgift Svar på önskemål om trafikåtgärd på Herlenius väg 

KS 2020/447,2, Personuppgift SVAR - Önskemål om upprustning av lekplatsen 

på Lastarevägen, Dalen, Hagfors 

KS 2020/447,3, Personuppgift, SVAR - Önskemål om upprustning av lekplatsen 

på Lastarevägen, Dalen, Hagfors 

KS 2020/456,2,,Hyresavtal verkstad/samlingslokal vid Värmullsåsen 

KS 2020/468,1, Personuppgift Hagforsförslag - Röjning av Klarälvsbanan mellan 

Rådastrand och gamla järnvägsbron 

KS 2020/468,2, Personuppgift, SVAR - Ang. Röjning av Klarälvsbanan mellan 

Rådastrand och gamla järnvägsbron 

KS 2020/468,3, Personuppgift, Fråga - Röjning av Klarälvsbanan mellan 

Rådastrand och gamla järnvägsbron 

KS 2020/468,4, Personuppgift, Svar - Röjning av Klarälvsbanan mellan 

Rådastrand och gamla järnvägsbron 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-10-28. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 

 
 

 
 


