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§ 72 Information: Om personalminskning på 

Utvecklingsenheten 

Tomas Pettersson (S) har bett om att få information om ovanstående. Lars 

Nyborg, utvecklingschef informerade mötet om hur processen gått till. 

_____ 
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Dnr KS 2019/249 

§ 73 Verksamhets- och budgetuppföljning 

kommunledningsutskottet januari-juli 2019 

  

Tusental kronor (tkr) Budget 

jan-juli 

Redov. 

Jan-juli 

Års-

budget 

Prognos 

helår 

Kommunledningsutskottet 57 273 54 420 97 280 99 449 

Varav Kommun-

ledningsavdelning (KLA) 

31 954 29 159 57 370 57 018 

Varav Samhälls-

byggnadsavdelning (SBA) 

25 319 25 261 39 910 42 431 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunlednings-avdelningen (KLA), 

januari-juli 2019 

Sammanfattning 

För perioden januari - juli 2019 redovisar KLA 29 159 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 2 795 tkr högre. Orsaken är framförallt lägre kostnader inom 

kommunledning och gemensam administration samt gemensamma verksamheter. 

Omföring av rivningskostnader, avseende kostnader för rivningsplan, på 114 tkr 

kommer att genomföras under augusti månad. Utfördelning till verksamheterna av 

större delen av löneökningspotten har skett. Återstår 772 tkr av potten och återstår 

gör vårdförbundets löneökning vilken kommer att fördelas så snart avtal är klart. 

Årsbudgetramen per 2019-07-31 för KLA är 57 371 tkr. Prognos för helår är ett 

resultat 352 tkr bättre än budgeterat.  

Verksamheter och nyckeltal 

Ekonomienheten Perioden har präglats av semester samt att hålla så hög 

servicenivå mot verksamheterna utan att semestervikarier har använts. 

Upphandling av affärssystem har slutförts. Fortsatt leverantör är Visma. 

Utvecklingsenheten Medfinansiering av Klarälvsloppet samt Innovation Park är 

utbetalat. Två pågående näringslivsprojekt, additiv tillverkning samt fördjupad 

kunskap näringslivsutveckling. Dessa fortlöper enligt plan. Medfinansiering för 

Interreg projektet rally över gränsen är utbetalt. Resebidrag för eftergymnasiala 

studier är utbetalt för ht-18 men ännu inte avstämt mot balanskonto. 
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Personalenheten Personalenhetens prognos per 2019-07-31 påvisar ett knappt 

överskott i förhållande till budget. Vissa interna avvikelser prognostiseras, t ex 

personalkostnader, övriga kostnader samt företagshälsovård.  

Administrativa enheten Administrativa enheten påvisar en avvikelse med + 1 

209 tkr för perioden jan- juli år 2019. Avvikelsen kan förklaras i huvudsak av 

avvikande periodisering i budget. Utöver periodisering finns följande att tillägga: 

En osäkerhet ligger i kostnader för omställningar i IT-plattformen och vissa 

kostnader faller ut vid olika tidpunkter vilket kan medföra högre kostnader i slutet 

av år 2019 bland annat skall nuvarande licenser för Google G-suite förnyas i 

oktober månad vilket utgör en stor kostnadspost. Övergången till molntjänster 

visar samtidigt en något högre licenskostnad beroende på att ca 350 anställda 

behöver konton utöver budgeterade 1000. En osäkerhet finns kring kostnader för 

ärendehanteringssystem på grund av att den genomförda upphandlingen är 

överprövad liknade problem råder för telefoniupphandlingen. Överprövningarna 

gör att avtal löper ut på befintliga leverantörer innan nya träder i kraft vilket kan 

generera högre kostnader. Lönekostnader har blivit lägre när inte vikarier har 

tagits in under perioder i samband med personalomsättningar och tjänstledigheter. 

Resultatet för år 2019 prognostiseras till ett 0 resultat 

Ekonomiskt resultat 
Verksamheter, tusental kronor (tkr) 

Budget 
jan-juli 

Redovisn. 
jan-juli 

Årsbudget 
 

Prognos 
helår 

Kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse     

1 653 1 710 2 839 2 835 

Partistöd                                216 371 371 371 
Revision                                 340 218 581 581 
Kommunledning och gemensam 
adm.          

13 818 12 309 23 743 24 254 

Gemens. verksamheter o 
servicefunktioner 

5 719 4 423 9 815 9 040 

Föreningsstöd och övrigt 
stöd                          

1 989 1 275 3 390 3 380 

Näringslivsutveckling inkl. EU-
projekt    

1 450 1 640 2 487 2 487 

Information, marknadsföring, 
turism 

1 027 1 410 1 761 1 761 

Räddningstjänst 5 834 5 755 10 036 10 036 
Rivningskostnader                

 
114 

  
Kollektivtrafik 

 
9 

  
Jämförelsestörande kostnad 

 
-75 1 000 925 

Reserverat till löneökning          -393 
 

772 772 
Reserverat till 
kapitalkostnader             

172 
 

295 295 

Anslag för oförutsedda behov 129 
 

281 281 
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Summa KLA     
  

31 954 29 159 57 370 57 018 
 

    

Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen (SBA), 

januari-juli 2019 

Skattefinansierad verksamhet 

Flygplatsen: Följer planen verksamhetsmässigt. Beläggningsarbeten och målning 

av rullbanan är genomförd och enbart mindre justeringar kvarstår. Den 26 juni 

hade flygplatsen ett åsknedslag som förstörde en delar av inflygningshjälpmedel 

samt låssystem. Det kan innebära kostnader som påverkar driften med ca 200 tkr. 

Prioriterade delar av avverkning för hinderfrihet runt flygplatsen fortsätter. 

Antalet resande linjefart för perioden januari - juni uppgår till totalt 3 093 st. för 

Torsby/Hagfors vilket ger ett snitt per tur på 6,7 resande för perioden januari till 

juni, vilket är lägre än antalet resande för samma period 2018 då snittet uppgick 

till 7,9. Inrikestrafiken har tappat passagerare generellt i Sverige under 2019 dock 

räknar Transportstyrelsen att trenden skall vända under 2020. 

Serviceenheten: Livsmedelskostnaden för måltidsverksamheten ligger över 

budget med 200 tkr. Personalkostnaderna för måltidsverksamheten och 

lokalvården ligger under budget med 900 tkr. Intäkterna är 200 tkr lägre än 

budgeterat. Verksamheten har sedan tidigare fått i uppdrag att prioritera att hålla 

budget framför de mål om ekologiskt och närproducerat som finns. Detta medför 

att där man har möjlighet utan att frångå upphandlade avtal kommer att minska 

sina inköp av dessa livsmedel. Under de senaste sju månaderna har man minskat 

ekologiska inköp med 5,1% från 23, 6 % till 18,5 % och närproducerat med 1,8 % 

från 13,8 till 12 %. 

Fastighet: Verksamheten ligger något över budget, till största del på grund av el- 

och fjärrvärmekostnader. Inget övrigt oförutsett har skett under perioden. De stora 

projekten, Råda skola, och Sporthallen i Ekshärad är snart färdigställda båda är 

dock något försenade men förväntas slutbesiktas under sommaren. Produktion av 

Häggården står still då ansvarig entreprenör försattes i konkurs under sommaren. 

Gata och park: Verksamheten ligger över budget på grund av snöröjningen 

under årets första månader. Verksamhetens kostnader förväntas dessutom öka 

under sommarhalvåret.  Under sommarmånaderna pågår en del större projekt som 

till exempel ytsanering av Gökvägen, Sundfallsvägen och reparation av 

farthindren på Köpmangatan och en del asfaltsarbeten runt om i kommunen. 

I övrigt följer verksamheten det årstidsbundna underhåll som är planerat så som 

plantering av sommarblommor, i ordningsställande av bad- och lekplatser, röjning 

och gräsklippning. Det är inte troligt att verksamheten klarar budget för 2019. För 

att minimera det negativa resultatet planerar verksamheten att spara in på 
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reparationer och mindre förbättringsåtgärder på lekplatser, badplatser och 

utomhuskonst. 

  

Avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-verksamheten: Verksamheten går enligt plan. Renoveringen av Lappkärrs 

reningsverk pågår och en första av tre etapper kommer att färdigställas under 

sommaren. En projektering för renovering av Ekshärads reningsverk har också 

påbörjats. På ledningsnätet pågår färdigställandet av VA-saneringen i Uddeholm 

med Strandvägen/Herlenius väg. Dessa arbeten blir de stora projekten för VA på 

ledningssidan under 2019. Uddeholmsprojekten beräknas vara färdiga i augusti-

september. 

Arbetet med övergången till nya datasystemet för drift och övervakning till verk 

och pumpstationer pågår fortlöpande. 

Avfallsverksamheten: Följer planen verksamhetsmässigt. I redovisade kostnader 

saknas flera större kostnader för insamling och behandling, eftersom de inte 

hunnit registrerats. En inventering av renhållningsabonnemang samt en höjning av 

renhållningstaxa förväntas öka intäkterna under året. Inventeringen av 

abonnemang medför samtidigt kostnader i form av köp av material och tjänster, 

men kommer med största sannolikhet ge ett positivt ekonomiskt utfall innan året 

är slut. 

Ekonomiskt resultat 

Verksamheter, tusental 

kronor (tkr) 

Budget 

Jan-juli 

Redovisn. 

Jan-juli 

Års- 

budget 

 

Prognos 

helår 

     

Samhällsbyggnadschef 5 672 3 883 11 546 11 546 

Varav flygplatsen -792 373 1 222 1 222 

Fastighetsenheten 5 907 7 343 10 360 10 360 

GVA Avgifts- och skattefinans. 13 193 14 554 16 913 19 105 

Varav avfall 1 408 1 134 0 0 

Varav VA 12 869 12 298 0 0 

Varav Gata/park 6 743 9 197 11 393 13 585 

Serviceenheten 547 -519 1 091 1 591 

Varav kost 343 -48 719 1 169 

Varav städ 204 -471 372 422 

Summa samhällsbyggnad 25 319 25 261 39 910 42 602 

Korrigering    42 431 
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Kapitalkostnader är med i budget och i redovisning. Interna fördelningar såsom 

internhyra, kost, städ är med i både budget och redovisning. Försäkringar är med i 

budget och i redovisning. Utökad budget för löneökningar är med i denna 

uppföljning. 

Verksamheten följer i stort plan förutom att det skett åsknedslag som påverkar 

såväl fastighet som flyget. Vidare har Serviceenheten lyckats hämta ikapp och 

bromsa de negativa effekterna av höjda livsmedelspriser. Verksamheten kommer 

dock fortsätta året ut att verka för att hålla budget i första hand genom att minska 

andelen ekologiska mejeriprodukter samt minska andelen närproducerat kött, även 

andelen helt kött kan komma att minskas. Fiskprodukter kommer att ses över.  För 

att kompensera för vintervägunderhåll kommer GVA att vara restriktiv med 

reparationer och underhåll av de anläggningar som verksamheten förvaltar.  

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter 

till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.  

Handlingar i ärendet 

T.f. kommunchefens tjänsteskrivelse 2019-08-27 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef Jonas Nilsson 
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Dnr KS 2019/395 

§ 74 Digitala inspirationsdagar 

Region Värmland erbjuder kommunerna i Värmland utbildningsinsatser för 

digital delaktighet. Utbildningsinsatserna samordnas i projektet Tillgänglig 

Digitalt. Projektägare är Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland. 

Målgruppen är i det första skedet äldre över 65 år. 

Projektet kan ses som en trestegsraket där det första steget består av 

inspirationsdagar med utbildning i workshop-form enligt Telias upphandlade 

koncept Mer Digital. 

Alla Värmlandskommuner har fått ett likvärdigt erbjudande från Region 

Värmland och i några kommuner har inspirationsdagarna redan genomförts med 

ett gott resultat. 

Intressenter (exempelvis banker, studieförbund, kommunala bolag, eller andra 

aktörer med e-tjänster) har möjlighet att vara deltagare i form av utställare på en 

minimässa under inspirationsdagarna. Region Värmland samverkar idag med 

exempelvis Swedbank, Nordea och Värmlandstrafik. 

Handlingar i ärendet 

Presentation av Tillgängligt Digitalt samt beskrivning av utbildningsinsatser. 

Utvecklingschef Lars Nyborgs tjänsteskrivelse. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta erbjudandet om att delta i projektet Tillgänglig 

Digitalt samt vara med och anordna digitala inspirationsdagar i vår kommun. 

Uppdraget ges till utvecklingsenheten att samordna kommunens insatser och 

åtagande i samarbete med övriga avdelningar inom förvaltningen. Den 

uppskattade kostnaden om 70 000 kronor tas från budgeten för implementering av 

Hagforsstrategin. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 

Region Värmland, projektledare Mats Löfberg 
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Dnr KS 2019/396 

§ 75 Huvudöverenskommelse - HÖK 19 - OFR:s 

förbundsområde - Häslo- och sjukvård 

Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona träffade den 16 maj 2019 

Huvudöverenskommelse – HÖK 19 – med OFR:s förbundsområde Hälso- och 

sjukvård (Vårdförbundet). 

Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor 

enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll mm. 

I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns alla nyheter och ändringar i 

överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokollet och bilagor 

förutom Allmänna bestämmelser. Inga ändringar har gjorts i Allmänna 

bestämmelser (AB) 17 i lydelse 2019-01-01. 

Huvudöverenskommelsen innehåller i sammanfattning: 

 Avtalet gäller perioden 2019-04-01 – 2022-03-31. Avtalet är därtill möjligt att 

säga upp i förtid senast 2020-12-31 och löper då ut 2021-03-31. 

Löneavtalet, bilaga 1 

 Löneavtalet är fortsatt utan angivna nivåer för löneökningar med fortsatt 

fokus på lokal lönebildning. 

 Vad gäller arbetet med en önskvärd lönestruktur anges i löneavtalet ” …en 

löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap och erfarenhet 

som leder till förbättrade resultat och bidrar till verksamhetens mål sett över 

tid”. Där numer även erfarenhet ingår. 

 Vad gäller arbetet med önskvärd lönestruktur framgår också att ”Prioritering 

avgörs utifrån behov och förutsättningar hos respektive arbetsgivare”. Där 

numer även behov ingår. 

 Under avtalsperioden ska lönenivåer och lönespridning inom Vårdförbundets 

respektive yrken särskilt uppmärksamas. Målet är en prioritering av särskilt 

yrkesskickliga för att öka möjligheterna till lönekarriär inom yrket över tid. 

 Särskilt yrkesskickliga bedöms i löneöversynen utifrån det centrala avtalets 

kriterier och lokala lönekriterier. 

Allmänna bestämmelser (AB), bilaga 2 

 Inga förändringar görs i Allmänna bestämmelser (AB) 17, utan bilagan gäller 
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i lydelse fr.o. m. 2019-01-01. Då AB är gemensamt med samtliga 

arbetstagarorganisationer genomförs förhandlingar om AB med OFR Hälso- 

och sjukvård vid samma tidpunkt som med övriga motparter. 

Protokollsanteckningar, bilagorna 3 och 4 

 I förbundsområde Hälso- och sjukvård ingår numer enbart Vårdförbundet. 

 Efter avstämning av årets löneöversyn men innan överläggning inför nästa års 

löneöversyn, ska en särskild uppföljning och analys göras av lönenivåer och 

lönespridning. Detta för att lokala parter ska kunna följa målsättningen med 

prioritering av särskilt yrkesskickliga. Uppföljningen och analysen är ett 

viktigt underlag i parternas överläggning. 

 När arbetstagare har slutfört utbildning eller vidareutbildning som efterfrågas 

av arbetsgivaren, ska samtal föras mellan medarbetare och chef. Detta om hur 

arbetsuppgifter och lön påverkas med hänsyn till medarbetarens nya 

kompetens. Avser utbildning till barnmorska och specialistsjuksköterska. Kan 

också avse längre vidareutbildning (högskoleutbildning motsvarande en 

termin). 

 För att värna om avtalskonstruktionen kan centrala parter på initiativ från 

lokala parter bistå vid diskussioner om löneavtalets tillämpning. 

 Partsgemensamt arbete om önskvärd lönestruktur: centrala och lokala parter 

ska gemensamt följa upp och stödja arbete för att utveckla 

löneöversynsprocessen. Viktiga frågor rör ökad lönespridning, arbetet med en 

önskvärd lönestruktur och prioriteringen av särskilt yrkesskicksliga. Ett 

partsgemensamt seminarium ska lägga grunden för arbetet. Detta ska resultera 

i flera partsgemensamma regionala konferenser där centrala och lokala parter, 

samt chefer och fackliga företrädare från större verksamheter deltar. 

Utvärdering och uppföljning av konferensen ska spridas lokalt. 

 Partsgemensamt arbete om löneavtalets tillämpning: Centrala parter ska följa 

upp hur löneavtalet tillämpas. Det rör chefers, medarbetares och lokala parters 

syn på tillämpningen. Centrala parter ska också göra en årlig fördjupad analys 

av den partsgemensamma lönestatistiken. Målsättningen är att identifiera 

utvecklingsbehov, behov av åtgärder för att stödja tillämpningen och arbetet 

för att nå en önskvärd lönestruktur. 

 Den genomsnittliga veckoarbetstiden vid ständig nattjänstgöring för 

heltidsanställd ska vara 34 timmar och 20 minuter för arbetstagare inom alla 

verksamheter. Det innebär även arbetstagare inom kommuner och 

Sobonaföretag som tidigare undantagits, kommer att omfattas av 
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bestämmelsen fr.o.m. 2020-04-01. Avräkning ska göras i löneöversyn om inte 

motsvarande heltidsmått redan överenskommits lokalt. 

 Centrala och lokala parternas gemensamma arbete om verksamhetsanpassad 

och hälsosam arbetstidsförläggning: I bilagan Centrala parters syn på 

förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning framhålls att denna 

ska vara ett stöd i lokala arbetet. Centrala och lokala parter ska därför stödja 

verksamheterna arbete med att sprida kunskap om bilagan, tillgängliggöra 

verktyg som t ex digitala stöd, följa upp frågor som har betydelse för en 

hälsosam arbetstidsförläggning och lyfta fram goda exempel på välfungerande 

process för semesterplanering. 

 Partsgemensamt arbete om karriärmodeller: centrala parter ska stödja lokalt 

arbete för att ta fram, utveckla och implementera karriärmodeller. Parterna 

ska också verka för att samtliga regioner samt ett urval av större kommuner 

senast i december 2022 utvecklat karriärmodeller och börjat implementera 

dessa för Vårdförbundets yrkesgrupper. I arbetet ingår flera gemensamma 

aktiviteter och åtgärder. Det rör t e x forum för erfarenhetsutbyte mellan 

lokala parter, att verka för vissa gemensamma grunder i modellerna t ex vad 

gäller avancerade specialistsjuksköterskor och att stödja lokalt arbete med 

utbildningsanställningar för sjuksköterskor enligt parternas 

samsynsdokument. 

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell 

lönesättning, bilaga 5 

 Ett tillägg har gjorts om att kartläggning och analys också visar 

lönenivåer/lönespridning mellan olika åldersgrupper inom ett yrke. Syftet är 

att följa möjligheter till lönekarriär inom yrket över tid. 

Handlingar i ärendet 

SKL:s cirkulär 19:28 

Personalchefens skrivelse 2019-06-24 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att på rekommendation från SKL:s styrelse 

och Sobonas styrelse att med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 

19 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet) för 

tillämpning från och med 2019-04-01, att anta bestämmelserna enligt 

Huvudöverenskommelse HÖK 19 samt att efter framställan från riksorganisation 

teckna lokalt kollektivavtal – LOK 19 – i enlighet med det centrala 
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förhandlingsprotokollet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten 
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Dnr KS 2019/421 

§ 76 Bidragsansökan Friskvården i Värmland 

Friskvården i Värmland (FIV) är en länsövergripande organisation som arbetar för 

att förbättra värmlänningarnas hälsa inom områdena mat, motion och motivation. 

Friskvården i Värmland har friskvårdscentraler i alla kommuner i länet numera. 

FIV ansöker om ett anslag för verksamheten under 2020. Ett samverkansavtal 

mellan FIV och Hagfors kommun finns för 2019. 

FIV finns idag på vårdcentralen i Hagfors och är bemannad med en 

friskvårdskonsulent, Verksamheten startade upp på nytt i januari 2019 och har 

under året utvecklats. En arbetsgrupp finns och samverkansmöten har skett under 

året där gemensam planering har skett av verksamhetsutbudet i Hagfors kommun. 

Verksamhet som erbjuds är bland annat: 

 Motionsgrupper med olika inriktningar 

 Stöd för en hälsofrämjande livsstil 

 Tips och råd om kost och motion 

 Hälsoprofilbedömningar 

 Konditionstester 

 Sammankallande i må bra mässan 

Handlingar i ärendet 

Ansökan från Friskvården i Värmland 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2019-08-12 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Friskvården i Värmland fortsatt anslag för 2020 

med 286 500 kr. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Birgitta Sjöqvist, Friskvården i Värmland 

Carina Wiberg, verksamhetschef Rehab/MAR 

Maria Persson, Socialchef 
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Dnr KS 2013/125-21 

§ 77 Beslut att anta Förslag till DETALJPLAN FÖR 

GAMLA BADHUSTOMTEN i Ekshärad, Grinnemo 1:323 

och del av 1:189 och 1:188, Hagfors kommun 

Hagfors kommun har, på uppdrag av beställaren Emanuelssons Åkeri i Ekshärad 

AB genom konsult SBK Värmland, upprättat antagandehandlingar daterade 2019-

07-05 “Förslag till DETALJPLAN FÖR GAMLA BADHUSTOMTEN 

(Grinnemo 1:323 och del av 1:189, 1:188) i Ekshärad, Hagfors kommun, 

Värmlands län.  

Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 

2010:900 (med ändringar t.o.m. SFS 2018:1732).   

Planens syfte, innebörd och konsekvenser 

Detaljplanens syfte och innebörd är att planlägga fastigheten Grinnemo 1:323 

(privatägd tomt med det f.d. badhuset) för icke störande verksamheter med 

begränsad omgivningspåverkan i form av exempelvis garage, lager, enklare 

verkstad och kontor (ZK), samt att planlägga övrig mark (Grinnemo 1:188 och 

1:189) som naturmark (NATUR) respektive allmän plats gatumark GATA).  

Detaljplanen ersätter motsvarande område i gällande plan varvid tidigare 

användning för idrottsändamål (Ri) utgår.  

Planområdet är ca 1,4 hektar. Den befintliga byggnadsvolymen (ca 600 

kvadratmeter) inom fastigheten Grinnemo 1:323 bekräftas och ges en utökad 

byggrätt. Exploateringen är bestämd till 40 procent av fastighetens area inom 

användningsområdet. Total tillåten byggnadsyta inom användningsområdet blir 

cirka 1800 kvadratmeter. En begränsning av byggnaders höjd (nockhöjd) har 

införts på 8 meter. Den yta i detaljplanen som är försedd med prickmark anger att 

marken får inte förses med byggnad.   

Detaljplanens konsekvenser bedöms bli begränsade då den i praktiken inte 

innebär någon större förändring av platsens utformning och omgivningspåverkan. 

Planbestämmelserna medför att ingen störande verksamhet får inhysas och 

påverkan på närmiljön bedöms därmed bli begränsad. Åtgärder för att skapa en 

säker skolväg har avtalats mellan kommunen och fastighetsägaren/exploatören 

och tillsammans med övriga åtgärder som planerats utanför planområdet bedöms 

planen kunna genomföras utan negativa konsekvenser vad gäller trafiksäkerhet. 

Att införa planbestämmelsen (NATUR) medför att naturmarken med sumpskog 

kan bevaras. Eventuell risk för påverkan från verksamhetsområdet bedöms 
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begränsad eftersom det finns möjligheter att avleda och rena dagvatten och spill- 

och avloppsvatten.   

Planen överensstämmer med Hagforsstrategins mål och bedöms förenlig med 

översiktsplanen som aktualitetsförklarades i kommunfullmäktige § 50 2014-05-

26. 

Tidigare beslut 

Beslut om planbesked har lämnats. En behovsbedömning har gjorts som godkänts 

inför beslut om samråd att planen inte bedömts medföra någon betydande 

miljöpåverkan så som avses i plan- och bygglagen, miljöbalken eller förordningen 

om miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

behöver därför inte upprättas. Detaljplanen har genomgått samråd. En 

samrådsredogörelse har upprättats och godkänts i samband med beslut om 

granskning. Granskningen har genomförts. En sammanställning av inkomna 

synpunkter från granskningen bifogas granskningsutlåtandet daterat 2019-07-05. 

Handlingar i ärendet 

 Tjänsteskrivelse 2019-07-05 Beslut att godkänna granskningsutlåtandet samt 

att anta detaljplanen.    

 Granskningsutlåtande med bilaga 2019-07-05 

 Plankarta, antagandehandling 2019-07-05 

 Planbeskrivning, antagandehandling 2019-07-05 

 Besvärshänvisning 

 Tidigare beslutade planhandlingar: 

 Grundkarta daterad 2018-07-06. 

 Behovsbedömning beslutad samhällsbyggnadsutskottet § 87, 2018-10-30. 

 Fastighetsförteckning daterad 2018-10-19. 

 Samrådsredogörelse beslutad kommunstyrelsen § 80, 2019-04-15.  

Tidigare beslut: 

 Beslut om granskning kommunstyrelsen § 80, 2019-04-15.  

 Beslut om samråd samhällsbyggnadsutskottet § 87, 2018-10-30. 

 Beslut om planbesked samhällsbyggnadsutskottet § 22, 2018-03-27. 

 Övriga dokument: 

 Hagfors kommuns översiktsplan 2000, aktualitetsförklarad av 

kommunfullmäktige § 50 2014-05-26. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande, 2019-07-05, i 

enlighet med 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt anta Förslag till 
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DETALJPLAN FÖR GAMLA BADHUSTOMTEN (Grinnemo 1:323 och del av 

1:189, 1:188) i Ekshärad, Hagfors kommun, daterad 2019-07-05 enligt 5 kap 27 § 

plan- och bygglagen och upphäva dess motsvarande område i gällande detaljplan.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Beställare Eric Emanuelsson: nadia_nana66@hotmail.com 

Konsult SBK Värmland: johans@klara.se 

Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se 

Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se 

Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se 

GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se 

Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS 2018/292 

§ 78 Beslut att anta Förslag till DETALJPLAN FÖR 

PRIMUSPARKERINGEN i Hagfors, Hagfors kommun, 

del av Hagfors 2:166   

Hagfors kommun har, på uppdrag av en privat beställare genom konsult Klara 

arkitekter AB, upprättat antagandehandlingar daterade 2019-08-23 “Förslag till 

DETALJPLAN FÖR PRIMUSPARKERINGEN (del av Hagfors 2:166) i 

Hagfors, Hagfors kommun, Värmlands län.  

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

2010:900 (med ändringar t.o.m. SFS 2018:1732).   

Sammanfattning av planens syfte, innebörd och konsekvenser 

Detaljplanens syfte och innebörd är att planlägga mark för att möjliggöra en 

tomtplats med kvartersmark, gata och naturmark. Därmed kan en tilltänkt 

anläggning med automattvätt för miljövänlig fordonstvätt anläggas inom den 

tidigare så kallade Primusparkeringen. Den huvudsakliga yta som avses att tas i 

anspråk för fordonstvätten består av en grusplan som idag inte utnyttjas i 

nämnvärd omfattning. Beställaren överväger att utöver fordonstvätten anordna 

parkeringsplatser och erbjuda parkering vid de befintliga motorvärmarna som 

finns i utkanterna av grusplanen. I anslutning till tvätten behöver en angöring 

planläggas som har infart från Kyrkogårdsvägen. Detta kan ske genom att 

iordningställa en redan befintlig grusväg. Därutöver planläggs ett stråk med 

naturmark mot befintlig gatumark (Görsjövägen och Kyrkogårdsvägen) samt 

söder om användningsområdet. Därmed kan ingrepp i befintlig topografi 

minimeras och grönytor med bl.a. en talldunge behållas. 

Inom kvartersmarken införs ett användningsområde för fordonstvätten och ges 

planbestämmelserna ZP. Z innebär att verksamheter med begränsad 

omgivningspåverkan (tidigare benämning var icke störande verksamheter) tillåts. 

P innebär att parkeringsplatser möjliggörs. Inom kvartersmarken införs även 

egenskapsbestämmelse med prickmark där marken inte får bebyggas samt för att 

säkerställa stråk med befintliga underjordiska ledningar (u). 

Utanför kvartersmarken införs planebestämmelser NATUR respektive Gata på 

allmän platsmark.   

Planområdet är ca 6500 kvadratmeter stort. Byggrätten är begränsad till den del av 

kvartersmarken som inte är belagd med prickmark eller innehåller underjordiska 

ledningsstråk. En begränsning av byggnads högsta nockhöjd är satt till 9 meter. 
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Kommunen är huvudman för allmän platsmark natur och gata och privat 

huvudmannaskap gäller för kvartersmarken. 

I den undersökning om betydande miljöpåverkan som togs fram enligt krav från 

länsstyrelsen, gjordes bedömningen att detaljplanen inte medför någon betydande 

påverkan på miljön. På motsatt sida av Görsjövägen inom den gamla 

Primustomten finns däremot en registrering om risk för förorenad mark. Det 

innebär att om inte ytterligare provtagningar, analyser och utredningar av marken 

görs går det inte att säkerställa om markföroreningar kan ha spridits in till det 

aktuella planområdet. En utredning om förorenad mark med provtagning behövs 

för att fastställa om särskilda krav på ventilation och grundläggning krävs. I bästa 

fall kan sådana användningar där människor inte vistas i byggnader som har 

instängda lokaler vara möjliga, dock under förutsättning att erforderlig ventilation 

sker. I sämsta fall måste de erforderliga krav på ventilation och grundläggning 

som utredningen kommer fram till uppfyllas för att få byggrätt för användningar 

som tillåter byggnation med inomhuslokaler där människor vistas mer än 

tillfälligt.  

Som en följd av detta införs i planförslaget endast användningar som medger 

verksamheter som inte kräver byggrätt för byggnadsverk med inomhuslokaler där 

människor uppehåller sig stadigvarande eftersom ingen utredning gjorts som 

fastställer krav på erforderlig ventilation och grundläggning. 

Anläggningen med automatisk fordonstvätt eller dylika verksamheter där 

människor inte vistas i instängda rum är därför möjliga.         

Detaljplanens konsekvenser bedöms bli begränsade. Ingreppen i topografi och 

naturmark minimeras och användningen Z bedöms inte medföra risker för 

människors hälsa och säkerhet och bedöms heller inte ha störande inverkan på 

omgivningen. Risker för att verksamhetsområdet skulle påverka mark och vatten 

negativt har bedömts ringa eftersom det finns möjligheter att avleda och rena 

dagvatten och spill- och avloppsvatten. 

Planen överensstämmer med Hagforsstrategins mål och bedöms förenlig med 

översiktsplanen som aktualitetsförklarades i kommunfullmäktige § 50 2014-05-

26. 

Då detaljplanen antas kommer den att ersätta motsvarande områden i gällande 

planer.  

Tidigare beslut 

Beslut om planbesked har lämnats. En behovsbedömning har gjorts med 

slutsatsen att planen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan så som 
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avses i plan- och bygglagen, miljöbalken eller förordningen om 

miljökonsekvensbeskrivningar. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver 

därför inte upprättas. En geoteknisk utredning har tagits fram. Detaljplanen har 

genomgått samråd. En samrådsredogörelse har upprättats och godkänts i samband 

med beslut om granskning. 

Underlag inför nytt beslut att anta planen 

Granskningen har genomförts. Hagfors kommun har tagit fram ett 

granskningsutlåtande till viket en sammanställning av inkomna synpunkter från 

granskningen bifogas. 

Handlingar i ärendet 

 Tjänsteskrivelse Beslut att godkänna granskningsutlåtandet samt att anta 

Förslag till detaljplan för Primusparkeringen i Hagfors, Hagfors kommun. 

 Besvärshänvisning tillhörande beslut att anta detaljplanen. 

 Granskningsutlåtande med bilaga daterad 2019-08-23. 

 Planbeskrivning, antagandehandling 2019-08-23. 

 Plankarta, antagandehandling 2019-08-23. 

 Tidigare beslutade planhandlingar: 

 Grundkarta upprättad 2019-02-07, beslutad i kommunledningsutskottet § 26, 

2019-02-26 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2019-02-15, beslutad i 

kommunledningsutskottet § 26, 2019-02-26 

 PM Geotekniska synpunkter upprättad 2019-02-15, beslutad i 

kommunledningsutskottet § 26, 2019-02-26. 

 Fastighetsförteckning upprättad 2019-02-21 (omfattas av GDPR), beslutad i 

kommunledningsutskottet § 26, 2019-02-26. 

 Samrådsredogörelse upprättad 2019-05-20, beslutad i kommunstyrelsen § 66, 

2019-06-10. 

Tidigare beslut: 

 Beslut om granskning kommunstyrelsen § 66, 2019-06-10. 

 Beslut om samråd kommunledningsutskottet § 26, 2019-02-26. 

 Beslut om planbesked samhällsbyggnadsutskottet § 56, 2018-08-28. 

 Övriga dokument: 

 Hagfors kommuns översiktsplan 2000 där fördjupad översiktsplan för Hagfors 

stad 1998 ingår blev aktualitetsförklarade i kommunfullmäktige § 50, 2014-

05-26. 

 Hagfors kommuns Trafiknätsanalys beslutad i kommunstyrelsen § 28, 2000-

03-14. 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtande 2019-08-23, i 

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

DETALJPLAN FÖR PRIMUSPARKERINGEN (del av Hagfors 2:166) i 

Hagfors, Hagfors kommun, daterad 2019-08-23 i enlighett med 5 kap 27 § plan- 

och bygglagen samt att upphäva dess motsvarande område i gällande detaljplaner. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Beställare: marie.jansson@ecpairtech.se 

jonas.ericsson@ecpairtech.se 

Konsult Klara arkitekter AB: johans@klara.se 

Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se 

Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se 

Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se 

GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se 

Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS 2013/54-21 

§ 79 Samråd för Förslag till Detaljplan för Bågskytten 

(Kyrkheden 5:1 samt del av Grinnemo 1:91), Ekshärad, 

Hagfors kommun 

Hagfors kommuns samhällsbyggnadsutskott (samhällsbyggnadsutskottet) har i 

tidigare beslut § 6 2013-01-31 beslutat att ge samhällsbyggnadsavdelningen i 

uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Kyrkheden 5:1 i 

Ekshärad (det tidigare kommunhuset i Ekshärad). 

Anledningen till planuppdraget, är att verksamheten i det tidigare numera 

nedlagda kommunhuset idag används som kontorshotell vilket möjliggörs tack 

vare ett tillfälligt bygglov med tidsbegränsning. Den gällande detaljplanen för den 

aktuella fastigheten anger en numera föråldrad planbestämmelse som endast 

medger användning för allmänna ändamål (A) med offentligt huvudmannaskap. 

Den inaktuella planbestämmelsen måste därför ersättas och en ny detaljplan 

behöver upprättas.  

Planarbetet inleddes 2013 med en översyn av de aktuella 

planeringsförutsättningarna och planeringsunderlagen, avgränsning av lämpligt 

planområde och inventering av tidigare ärendedokumentation och historik där 

samtal fördes med Värmlands museum. Under 2019 återupptogs planarbetet. En 

behovsbedömning har tagits fram och en geoteknisk undersökning/utredning 

utförts enligt krav från länsstyrelsen. Samrådskretsen har identifierats och pekas 

ut på kartbilaga och en fastighetsförteckning har upprättats.  En dokumentation av 

byggnadens kulturmiljövärden ligger till grund för utformningen av planens 

skydds- och varsamhetsbestämmelser. 

Det föreslagna planområdet är ca 0,5 hektar och beläget inom Ekshärads tätort 

strax norr om Ekshärads kyrka och begränsas i väster av Klarälvsvägen/väg 62 

och i norr av väg 932 som bl.a. leder vidare mot bron över Klarälven. 

I den nya detaljplanen föreslås kvartersmarken med kommunhuset få användning 

C1 B för verksamheter med centrumändamål dock ej handel (C1) samt bostäder 

(B). 

Användning C1 gör det möjligt att bedriva verksamhet som bl.a. kontor, gym, 

restaurang, biograf, bibliotek, teater, museum, bank, hantverk eller religiösa 

ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem, 

lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- och hudvård och annan 

service. 
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För användning B bostäder gäller bl.a. att i en bostadslägenhet ska huvudsyftet 

alltid vara boende med varaktig karaktär, som även kan vara gruppbostäder, 

träningsbostäder och liknande om boendet kräver ständig tillsyn av personal. 

Enstaka arbetsrum i en stor bostad kan tillåtas. 

För Ekshäradsborna är det gamla kommunhuset, som även tidvis varit bibliotek 

och turistbyrå, av stort angeläget allmänt intresse att bevara både exteriört och 

interiört, eftersom det bl.a. utgör en del av Ekshäradsbornas gemensamma historia 

och identitet. Värmlands museum har i tidigare skrivelser beskrivit de värden 

byggnaden och interiören besitter. Invändigt finns stora muralmålningar på några 

väggar som vittnar om hur folk i bygden gått samman och med gemensamma 

ansträngningar byggt sitt kommunhus då Ekshärad var en egen kommun. 

I detaljplanen har därför skydds- och varsamhetsbestämmelser införts i syfte att 

skydda och bevara de kulturmiljövärden som specificeras i planbeskrivningen 

med text och fotografier och planbestämmelserna på plankartan återkopplas till 

lagrum enligt plan- och bygglagen. Reparationer och underhåll förutsätts ske med 

respekt för att byggnadens helhetsintryck och så att specificerade värden skyddas 

och bevaras. 

Konsekvenser av planens genomförande   

Behovsbedömningen har lett fram till slutsatsen att ett plangenomförande för den 

avsedda användningen C1, B inte bedöms medföra sådan betydande 

miljöpåverkan att en strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

behöver tas fram. 

Vid ett genomförande av planen kommer förutsättningarna för att bevara de 

rödlistade arter som observerats och inrapporterats till databasen artportalen inte 

att påverkas. Däremot omfattas trädraden mellan Klarälvsvägen och det gamla 

kommunhuset av biotopskydd enligt 7 kap 11 § miljöbalken, vilket innebär att 

ansökan ska ske till Länsstyrelsen för att få eventuell dispens för åtgärder med 

träden, som t ex beskärning och att ta ned sjuka eller skadade träd. 

Vidare uppmärksammades under planarbetet, att man inte helt kan utesluta 

problem med förorenad mark, dels efter en tidigare gummiverkstad på Kyrkheden 

8:1 och dels på grund av två drivmedelsanläggningar som finns i närområdet men 

eftersom de är belägna mer än 50 meter norr om planområdet bedöms eventuella 

föroreningar från marken inte påverka planområdet. Dock gäller att om man 

påträffar eller misstänker markföroreningar inom planområdet ska kontakt tas 

med miljö- och byggnadsnämnden för samråd om hur hantering av schaktmassor 

och sanering ska ske. 
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Om man i samband exploatering påträffar okända eller kända föremål som kan 

vara fornlämningar ska kontakt tas med länsstyrelsen, eftersom fornlämningar är 

skyddade enligt kulturmiljölagen. 

Kommunens bedömning är att ett genomförande av planen överensstämmer med 

översiktsplanen och Hagfors strategin samt bidrar till att uppfylla det nationella 

miljömålet God bebyggd miljö.   

Handlingar i ärendet 

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

 Tjänsteskrivelse för Beslut om samråd 2019-08-22 

 Planbeskrivning 2019-08-22. 

 Plankarta 2019-08-22. 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2019-08-05. 

 Grundkarta upprättad 2019-06-26. 

 PM geoteknisk undersökning/utredning upprättad 2019-06-25 (inlagd i 

planbeskrivningen). 

 Fastighetsförteckning (omfattas av GDPR) samt karta över utpekad 

samrådskrets upprättad 201906-20. 

Övriga dokument 

 Beslut Ks § 28 2000-03-14  

 Trafiknätsanalys. 

 Hagfors kommuns Översiktsplan 2000 aktualitetsförklarad 

kommunfullmäktige § 50,2014-05-26 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna Undersökning om betydande 

miljöpåverkan upprättad 2019-08-05 i enlighet med plan- och bygglagen kap 5, 

§§ 6, 7, samt att godkänna samrådshandlingar daterade 2019-08-22 tillhörande 

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR BÅGSKYTTEN (Kyrkheden 5:1 och del 

av Grinnemo 1:91) i Ekshärad Hagfors kommun och att 

Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att genomföra samråd i enlighet med 

plan- och bygglagen kap 5, §§ 11-17 (2010:900 /2014:900). 

_____ 

Beslutet skickas till 

johans@klara.se 

miljö.bygg@hagfors.se 

louise.sjöholm@hagfors.se 
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erling.johansson@hagfors.se 

annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS 2019/440 

§ 80 Aktualitetsprövning av Hagfors kommuns 

översiktsplan 2000 

(Planområdet omfattar hela kommunens yta). 

Bakgrund 

Föregående aktualitetsprövning av Hagfors kommuns översiktsplan 2000 

beslutades i kommunfullmäktige § 49, 2014-06-23. 

Enligt plan- och bygglagen ska en aktualitetsprövning av översiktsplanen ske och 

beslutas i kommunfullmäktige varje mandatperiod. 

För att göra aktualitetsprövningen behöver ett underlag tas fram där kommunen 

redovisar sin översyn av översiktsplanen med en preliminär bedömning om vilka 

förändringar översiktsplanen behöver genomgå för att kunna aktualitetsförklaras. 

Hagfors kommun har gjort översynen med utgångspunkt från aktuell lagstiftning 

samt Länsstyrelsens “Sammanfattande redogörelse för Värmlands län 2019 - 

2022, Del 1: Länsövergripande redogörelse, Agenda 2030 och hållbara 

översiktsplanen samt Del 2: Kommunspecifika redogörelser”.  

Hagfors kommuns Översyn inför aktualitetsprövningen av Hagfors kommuns 

översiktsplan 2000 och Länsstyrelsens Sammanfattande Redogörelse bifogas 

tjänsteskrivelsen som bilagor. 

Syfte och mål 

Syftet med aktualitetsprövningen ska leda fram till att en aktuell översiktsplan kan 

tas fram. 

Det underlag som Hagfors kommun har sammanställt ”Översyn inför 

aktualitetsprövning av Hagfors kommuns översiktsplan 2000” ska lämnas till 

kommunfullmäktige för beslut om översiktsplanens aktualitet/inaktualitet. 

När beslut har fattats anses Kommunfullmäktige ha genomfört sin 

aktualitetsprövning gällande Hagfors kommuns översiktsplan 2000. Beslutet ska 

då skickas till länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner regionplaneorgan, 

regioner och regionala samverkansorgan. 

Därefter påbörjas planarbetet. Översiktsplanens innehåll och planprocess ska följa 

plan- och bygglagens kapitel 3 Översiktsplan. Lämpliga avstämningsmöten hålls 

med Länsstyrelsen. 
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Målet är en ny aktuell översiktsplan.   

Bedömning 

I översynen konstateras att en ny översiktsplan behöver tas fram. Den främsta 

anledningen är att nuvarande översiktsplan 2000 bedöms ha omfattande brister 

eftersom översiktsplanen inte har blivit uppdaterad på cirka tjugo år. 

Slutsatsen är att alla de brister och behov av ändringar som framkommit medför 

så pass omfattande förändringar att kommunen bedömer att det är lättare att 

omarbeta översiktsplanen i sin grund. 

De tematiska tilläggen avseende Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-

planen) och Vindkraftplanen föreslås inarbetas i översiktsplanen. För närvarande 

pågår en revidering av Naturvårdsplanen. Avsikten är att upprätta Hagfors 

kommuns Naturvårds- och friluftsplan som ett fristående tematiskt tillägg. 

De fördjupade översiktsplanerna för Hagfors Stad och Uddeholm kvarstår tills 

vidare.  

Exempel 

I det stora hela måste översiktsplanens redovisning av pågående användning ses 

över och uppdateras. Alla vägledande förslag och rekommendationer som berör 

användningen av gemensamma mark- och vattenområden samt bebyggelsemiljöer 

måste ses över, genomgå nya ställningstaganden och redovisas som 

rekommenderad framtida användning. 

Länsstyrelsens Sammanfattande redogörelse tar främst utgångspunkt i statliga och 

regionala intressen och angelägenheter som kommunen måste inarbeta och beakta 

i översiktsplanen och som framgår av gällande lagstiftning och direktiv, beslutade 

regionala planer och program samt nationella och regionala mål.  

Men, den kommunala översiktsplanen ska därutöver också redovisa kommunens 

perspektiv. Bland annat hur allmänna och enskilda intressen kan inkluderas och 

tillgodoses, hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och 

följa gällande miljökvalitetsnormer, hur kommunen i den fysiska planeringen 

avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 

kommunen, hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 

bostäder, vilka områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som är 

lämpliga att införa samt kommunens syn på risken för skador på den byggda 

miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 

klimatrelaterade samt hur sådana risker kan minska eller upphöra.  
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I övrigt bör innehållet i översiktsplanen anpassas med hänsyn till rådande 

situation kommunen har.  

Översiktsplanen kan spela stor roll för att allmänheten, regionala planeringsorgan 

och externa intressenter ska kunna inhämta viktig information och bli delaktiga i 

frågor som berör den framtida planeringen och den långsiktigt hållbara 

utvecklingen inom kommunen. Översiktsplanen bör därför ge en överblickbar bild 

av kommunen och vad som gäller för användningen av mark, vatten och 

bebyggelsemiljöer. Olika kommundelar, orter och betydelsefulla platser kan 

behöva presenteras med övergripande beskrivningar, karaktäriseringar och 

specifik fakta och information. Det kan vara lämpligt att även belysa upplevda 

brister och behov, även de som kanske inte ligger direkt inom kommunens 

ansvarsområden men som kan ha betydelse för mellankommunal och regional 

planering.  

Kommunen bör också ange sin viljeinriktning för den långsiktiga utvecklingen 

inom kommunen. En utgångspunkt för kommunens ställningstaganden i dessa 

frågor är bl.a. de måldokument som tagits fram på global, statlig, regional och 

lokal nivå och som bör beaktas i planarbetet. 

  

Handlingar i ärendet 

 Tjänsteskrivelse 2019-08-23 

 Hagfors kommuns ÖVERSYN INFÖR AKTUALITETSPRÖVNING av 

Hagfors kommuns översiktsplan 2000, daterad 2019.  

 Länsstyrelsens “Sammanfattande redogörelse för Värmlands län 2019 – 2022 

 Del 1: Länsövergripande redogörelse, Agenda 2030 och hållbara 

översiktsplaner Del 2: Kommunspecifika redogörelser”. Underlag: Hagfors 

kommuns Översiktsplan 2000. (Hänvisning till www.hagfors.se). 

Tidigare beslut 

 KF-beslut § 49, 2014-06-23 Aktualitetsförklaring Hagfors kommuns 

kommunomfattande översiktsplan Hagfors översiktsplan 2000. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att gällande översiktsplan är inaktuell med hänsyn 

till alla de lagförändringar, anspråk och ambitioner som tillkommit sedan den 

upprättades, samt att Samhällsbyggnadsavdelningen får planuppdrag att upprätta 

en aktuell kommunomfattande översiktsplan med miljökonsekvens-beskrivning i 

enlighet med plan- och bygglagens kap 3 Översiktsplan.    
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_____ 

Beslutet skickas till 

Beslutet skickas till: 

Länsstyrelsen: plan.varmland@lansstyrelsen.se 

Boverket: registraturen@boverket.se 

Region Värmland: info@regionvarmland.se 

Torsby kommun: torsby.kommun@torsby.se 

Filipstads kommun: kommun@filipstad.se 

Sunne kommun: kommun@sunne.se 

Munkfors kommun: kommun@munkfors.se 

Forshaga kommun: kommun@forshaga.se 

Karlstads kommun: karlstadskommun@karlstad.se 

Malungs-Sälens kommun: kommun@malung-salen.se 

Länsstyrelsen Dalarna: dalarna@lansstyrelsen.se 

Miljö- och byggchef: tihomir.jerkovic@hagfors.se 

Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se 

GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se 

Utvecklingsavdelningen: fredrik.igelstrom@hagfors.se 

Naturvårdshandläggare: liisa.larsson@hagfors.se 

Planeringsarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se 
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Dnr KS 2019/444 

§ 81 Revidering av flygplatsavgifter för Hagfors 

flygplats ESOH/HFS att gälla från och med 2019-11-01 

Samhällsbyggnadsavdelningen har upprättat förslag till nya avgifter för dels 

linjetrafiken, dels övrig flygtrafik på flygplatsen. 

Tidigare revidering av flygplatsavgifterna gällde från och med 2014-05-01. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms och flygplatschef Marie-Louise 

Davidssons tjänsteskrivelse 2019-08-27. 

Förslag till prislista att gälla från och med 2019-11-01. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till flygplatsavgifter för Hagfors 

flygplats (ESOH/HFS), att gälla från och med 2019-11-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Flygplatschef Marie-Louise Davidsson 

Ekonomi Desireé Wahlstad 
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Dnr KS 2019/445 

§ 82 Ändring av titel IT-pedagog till IKT-strateg 

(Informations- och kommunikationsteknik) 

Under de senaste 5 åren har utvecklingen gällande IT nått långt i samhället, inom 

skolans värld och i vårt fall, barn- och bildnings verksamheter. Uppdraget som IT-

pedagog var en sak för 5 år sedan men ser helt annorlunda ut idag. Denna 

förändring av arbetsuppgifter är helt naturlig eftersom lärarna har utvecklats och 

befinner sig på annan kunskapsnivå idag.  

Dagens IT-pedagoger arbetar idag med mera strategiska uppgifter där det bland 

annat kan handla om att samordna och samla digitala system, tillvarata 

verksamhetens intressen, ta fram planer och strategiska dokument kopplade till 

IT, vara drivande i införandet av olika system, samverka med andra verksamheter 

och externt i form av nätverk samt fortbilda och vara ett stöd till personal. Utifrån 

att titeln ska spegla det man faktiskt gör ser verksamheten ett behov av att titeln 

för våra två IT-pedagoger ändras. Utifrån detta föreslås titeln IT-pedagog ändras 

till IKT-strateg.  

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschefens skrivelse 2019-06-05 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att ändra nuvarande titel IT-pedagog till titeln 

IKT-strateg.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 
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Dnr KS 2019/429 

§ 83 Minnesgåva till förtroendevalda 

Hagfors kommuns minnesgåva skall vid avgång tilldelas förtroendevald i 

kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse, samt förtroendevald överförmyndare 

eller revisor. 

Med avgång menas att man lämnat samtliga sina uppdrag som förtroendevald. Tid 

som överförmyndare eller revisor räknas från 2006-01-01. 

Minnesgåva, högre valören, tilldelas den som tjänstgjort som ordinarie ledamot 18 

år eller längre. Minnesgåva, lägre valören, tilldelas den som tjänstgjort mellan 9 

till 18 år. 

Följande personer är efter mandatperioden 2014-2018 berättigade till minnesgåva. 

Namn  

 

Antal år Minnesgåva 

Barbro Rülcker 35 Högre valören 

Anita Fridberg 33 Högre valören 

Dennis Byberg (postumt) 26 Högre valören 

Bertil Köhler 26 Högre valören 

Mikael Dahlqvist 23 Högre valören 

Ann-Christine Janhagen Olsén 23 Högre valören 

Clas-Göran Olsson (postumt) 23 Högre valören 

Kjell Persson 18 Högre valören 

Magnus Hynell 13 Lägre valören 

Anna-Greta Johansson 13 Lägre valören 

Gunilla Östlund 12 Lägre valören 

Liliane Arvidsson 9 Lägre valören 

Handlingar i ärendet 

Specifikation över de förtroendevaldas uppdrag. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela ovanstående förtroendevalda minnesgåva. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Minnesgåvomottagarna 
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Dnr KS 2019/446 

§ 84 Revidering av taxa för markupplåtelser att gälla 

från och med 2019-10-01 

För att få använda allmän platsmark för annat ändamål än vad den är 

detaljplanerad eller utpekad för krävs polismyndighetens tillstånd. Om tillstånd 

enligt 3 kap 1 § Ordningslagen (1993:1617) har lämnats i frågan om sådan 

offentlig plats som står under kommunal förvaltning, får kommunen ta ut 

ersättning för nyttjandet. Avgiften debiteras den person eller organisation som 

erhållit polismyndighetens tillstånd.  

Avgiften debiteras med stöd av lagen om rätt för kommun att ta ut avgifter för 

vissa upplåtelser av offentlig plats mm (1957:259).  

Kommunen har dock rätt att neka till upplåtelsen. I det fall kommunen nekar till 

upplåtelsen kan polistillstånd inte heller lämnas. Kommunen prövar samtliga 

förfrågningar utifrån denna taxa, övriga policydokument, lämplighet för 

aktiviteten vid den aktuella tidpunkten, drift och skötsel, markanvändning, 

stadsbild, miljö, trafik och tillgänglighet.  

Syfte 

Syftet med denna taxa är att på ett lättöverskådligt sätt klargöra och informera om 

vilka avgifter som debiteras för olika typer av upplåtelser samt vilka övrigt 

tillkommande kostnader som kan bli aktuella.  

Observera att tillstånd för att få disponera offentlig plats söks hos och utfärdas av 

polismyndigheten  
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Avgifter 

Torghandel 3*3 meter, fast plats 300 kronor/ 

kvartal 

 3*3 meter tillfällig plats eller 

annan tillfällig försäljning 

120 kronor/per 

dag 

Trottoarservering, 

utervering 

Med utskänkningstillstånd 1000 kr/år 

 Utan utskänkningstillstånd 350 kr/år 

Food Trucks  120 kr/dag 

Arrangemang med 

försäljning och/eller 

inträde 

 2000 kronor/dag 

 extra dag för montering eller 

nedmontering 

500 kr/dag 

Övriga mötestält utan kommersiellt syfte, utan 

entré eller försäljning 

300 kr/dag 

Utställningsbuss eller 

liknande 

 300 kr/dag 

Byggbodar, ställningar, 

maskiner, skylift, 

byggkran, container, 

upplag m.m. 

 50 kr/dag 

Affischering  275 kr/kvm och år 

 

I Blinkenbergsparken finns tillgång till el. Vid ideella arrangemang utan 

vinstintresse och utan entréavgift ingår el i upplåtelsen, för övriga arrangemang 

skall arrangören beräkna en preliminär förbrukning. Elkostnader ska debiteras 

efter överenskommelse baserat på den uppskattade förbrukning som parterna 

kommit överens om.  
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Avgifterna debiteras mot faktura, moms ingår.  

Kostnader för el, vatten, avlopp, städning eller andra kringkostnader ingår EJ om 

inte annat särskilt anges.  

Eventuella återställningskostnader ingår inte i avgiften, all återställning åligger 

nyttjaren att ombesörja. Eventuella merkostnader på grund av upplåtelsen såsom 

kvarstående återställning, nedskräpning, reparationer m.m. kommer att debiteras 

nyttjaren.  

Avgiftsbefriade aktiviteter 

 Ideell, frivillig eller politisk verksamhet utan vinstdrivande intressen och där 

inga avgifter debiteras för besökande 

 Tillfällig försäljning för ideell förening, t.ex. lotteriförsäljning, kakförsäljning 

m.m. 

 Demonstrationståg, marscher, korteger eller liknande 

 Julgransförsäljning på Torg 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-08-28. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till revidering av taxa för 

markupplåtelser att gälla från och med 2019-10-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Föreningssamordnare Leo Larsson 

Kommunikatör Emma Möller 

Handläggare Ingela Axelsson 
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Dnr KS 2019/449 

§ 85 Medfinansiering Smart-In 

Klusterorganisationen IUC/Stål & Verkstad har inkommit med en ansökan om 

medfinansiering från Hagfors kommun i projektet Smart-In, vilket står för smart 

och innovativ industri i Värmland. Projektet är ett treårigt regionalfondsprojekt. I 

ansökan går projektet under arbetsnamnet STIVI 2. 

Hagfors kommun är medfinansiär i det nuvarande projektet STIVI och tanken är 

att Smart-In ska ta vid där STIVI slutar. Vi har goda erfarenheter av arbetet från 

STIVI-projektet. 

Projektets övergripande mål är att öka antalet innovativa SMF (små och 

medselstora företag) inom stål och verkstadsindustrin samt industrinära tjänster i 

Värmland. Projekttiden är 2020-2023 och man ansöker om medfinansiering om 

50 tkr för år 2020 samt 100 tkr årligen för 2021-2022 och slutligen 50 tkr för år 

2023. Totalt 300 tkr under projekttiden, varav hälften föreslås bestå i kontanta 

medel och hälften i arbetstid. 

Handlingar i ärendet 

Utvecklingschef Lars Nyborgs tjänsteskrivelse 

Ansökan samt beskrivning av projektet Smart-In från IUC/Stål & Verkstad 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering av projektet Smart-In med 

300 tkr fördelat på 50 tkr för år 2020, 100 tkr årligen 2021-2022 samt 50 tkr för år 

2023. Totalt 300 tkr under projekttiden. Hälften av kostnaden sker med kontanta 

medel och hälften utgörs av arbetstid. Den kontanta finansieringen belastar för år 

2020 kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter och för resterande år 

tillförs medfinansieringen utvecklingsenhetens budgetram. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 

IUC/Stål & Verkstad 
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Dnr KS 2019/415 

§ 86 Svar på Medborgarförslag om lekplats i 

Geijersholm 

Hej! Du har 2019-07-18 inkommit med medborgarförslag med önskemål om en 

ny lekplats i Geijersholm.  

Kommunstyrelsen fattade beslut 2019-04-15  Dnr 2019/250 § 89 om att minska 

antalet lekplatser i kommunen. Lekplatsen i Geijersholm är en av de lekplatser 

som beslutades att utgå från den kommunala lekplatsplanen.  

Lekplatsen i Geijersholm monterades ned under 2018 på grund av stora 

säkerhetsbrister. Vid tidpunkten för analysen av kommunens lekplatser i början av 

2019 fanns sammanlagt 21 barn i varierande ålder, vilket bedöms vara lågt. 

Hagfors Kommun har inte de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att ha 

lekplatser i alla bostadsområden och har därför prioriterat de områden där det bor 

flest barn. Någon ny lekplats i Geijersholm kommer alltså inte bli aktuellt i 

nuläget. Däremot kan det såklart bli aktuellt att utvärdera möjligheterna om 

barnantalet i framtiden förändras och ökar.  

Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag 2019-07-18 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2019-08-28 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

GVA-chef Emil Florell 

Driftledare Malin Skoog 
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Dnr KS 2019/447 

§ 87 Svar på Medborgarförslag Önskemål om 

soptunna vid frisbeegolfen 

Hej! Du har i ett medborgarförslag till Hagfors Kommun önskat fler 

papperskorgar i anslutning till Discgolfbanan i Blinkenbergsparken.  

Samhällsbyggnadsavdelningen som förvaltar parken har sett över hur 

förutsättningarna ser ut. Inom Blinkenbergsparken, som till ytan sett är en relativt 

liten park, finns det idag 3 papperskorgar, en vid lekplatsen som är precis vid 

början av discgolfbanan, en vid sittgruppen mot Storgatan vilket är ungefär i 

mitten av bana och ytterligare en vid f.d. begravningsbyrån.   

Då det inte är några stora avstånd inom parken och det finns soptunnor tillgänglig 

på flera platser inom parken bedömer vi inte att det finns behov av att sätta upp 

fler.  

Vi vill påminna om att vi alla har ett ansvar för de sopor vi skapar och att det är 

var och ens ansvar att se till att sopor och skräp hanteras och slängs på avsedd 

plats.  

Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag 2019-06-29 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2019-08-28 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

GVA-chef Emil Florell 

Driftledare Malin Skoog 
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Dnr KS 2019/448 

§ 88 Svar på Medborgarförslag om offentlig toalett på 

Holkesmossen 

Hej! Du har inkommit till oss med medborgarförslag 2019-06-25 med önskemål 

om att besökstoalett på Holkesmossens återvinningscentral.  

Hagfors Kommun har en offentlig toalett i tätort samt besökstoaletter i anslutning 

till vissa besöksmål där besökare förväntas vistas under en längre tid som t.ex. vid 

bibliotek och vissa myndighetslokaler samt där det kan förväntas uppstå en 

olägenhet om toalett saknas, som t.ex. vid vissa kommunala badplatser och i 

anslutning till vissa vandringsleder och utflyktsmål. Återvinningscentralerna är 

inte att anse som den typen av besöksmål där besökare vistas under en längre tid 

och det är heller inte några stora avstånd till centrum där offentlig toalett finns 

tillgänglig.  

En anpassning för att möjliggöra besökstoalett på våra återvinningscentraler 

skulle innebära stora investeringar. Då verksamheten bedömer att behovet är 

relativt litet samt att det finns offentliga toaletter inom tätorten är den samlade 

bedömningen att det i nuläget inte är prioriterat att anpassa 

återvinningscentralerna med besökstoalett.  

Handlingar i ärendet 

Medborgarförslag 2019-06-25 

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2019-08-28 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

GVA-chef Emil Florell 
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Dnr KS 2019/20 

§ 89 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet 

2019-09-03 

2019/3  

270,Forshaga kommun, Halvårsrapport januari-augusti 2019 avseende Energi- 

och klimatrådgivning 

268,DHR Hagfors-Munkfors-Filipstad, ANG. faktura för elförbrukning Brostugan 

267,Personuppgift, Synpunkt: Önskar översyn av höga trottoarkanter i Hagfors 

266,Energimyndigheten, Beslut om avslag på ansökan om bidrag till 

laddinfrastruktur i Hagfors kommun 

265, Personuppgift, Fråga om Arrende mark Sunnemo 

264, Personuppgift Önskemål om arrende mark Sunnemo 

263,Paper Province, Svar om deltagande i projekt Indbygg Paper Province 

262, Personuppgift, Svar ang. Cykelställ Älvstranden 

261,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel Tången 1, Tranebergs 

träningsboende och elevhem 

260, Personuppgift, Synpunkt om cykelställ vid ÄBC vid låg- och mellanstadiet 

259,Städa Sverige, Godkännande av kartor/upphämtning för årets Älvstädning 

2019-09-07--08 

258, Personuppgift, Vägunderhåll på vägen till utsiktstornet på Värmullsåsen 

257,Dagens Nyheter, Enkät från Dagens Nyheter om klimatanpassningar 

256,Sändlista, Motorvärmarplatser och parkeringar runt bl. a stadshuset 

255,Transtema, Förlängning av grävtillstånd 2019061401 

254,Mottagarlista, Fundering kring skötsel av Stor Ens vandringsleder 

253, Personuppgift, Överklagan årsavgift sophantering 

252,Trafikverket, Besiktningsutlåtande ledningsarbete inom vägområdet - 

Slutkontroller i ärende TRV 2017/17401 mellan Myra och Lakene 

251,Undrande ortsbor, Fråga om när Hagforsvägen kommer att åtgärdas 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 42/48 

  

2019-09-03 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

250, Personuppgift, Krav på ersättning på sönderkört däck på Parkvägen, Hagfors 

249,Länsnätverket Elevhälsans medicinska insatser, Lokal avvikelsehantering, 

hög tröskel på ÄBC 

248,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn av kommunens badplatser 2019, Sörby, 

Lidsbron, Åsarnabadet, Rådastrand, Uddeholm, Gatabadet, Lemundtjärn, 

Risfallet, Gröcken, Uvanå 

245,Lantmäteriet, Ansökan om lantmäteriförrättning 

243,Miljö-och byggavdelningen, Tillsyn enl miljöbalken, Lappkärrs 

avloppsreningsverk Hagfors, Lappkärr 1 

240,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn av strandbad enligt miljöbalken, Sundsjön 

Hagfors kommun 

237,Biometria, Biometria-Mätbesked 

228,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut LOVA-bidrag till projektet: Förstudie 

om ett nytt reningsverk, Hagfors kommun 

227,Transtema, Förlängning av grävtillstånd 2019-09-30 

226,Liisa Larsson, Agenda 2030-delegationens slutbetänkande 

224,Länsstyrelsen i Värmlands län, Anmälan enligt 11 kap 9 a § Miljöbalken om 

vattenverksamhet gällande kabelförläggning i området mellan Stackerud till Byn 

223,Länsstyrelsen i Värmlands län, Anmälan enligt 11 kap 9 a § Miljöbalken om 

vattenverksamhet gällande kabelförläggning i området mellan Ekshärad och 

Uddeholm 

222, Personuppgift, Nej till markupplåtelse för fiber på Halla 1:32 

221,Länsstyrelsen i Värmlands län, Sammanfattande redogörelse för Värmlands 

län 2019-2022 - Agenda 2030 och hållbara översiktsplaner 

220, Personuppgift, Anmälan om olovligt byggande/egenmäktigt förfarande 

Bergsäng 1:99 

219,Transtema, Ogiltig grävanmälan 

218,Feros, Ang. ätor 

217,Ramböll AB, Anpassningar inom ÄBC - Uppdragsbekräftelse 

216,Länsstyrelsen i Värmlands län, Täkttillstånd Gerstad 2:1 och Marieberg 1:1 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 43/48 

  

2019-09-03 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

samt 1:3 samt återvinning, Karlstad kommun 

215, Personuppgift, Svar på fråga om vägunderhåll i Bergsäng 

214, Personuppgift, Svar på Önskemål om klippning av vägkanterna längs 

Klarälvsbanan 

213,Länsstyrelsen i Värmlands länsar på Begäran om redovisning senast 1 juli, 

Regeringsuppdrag- kartläggning av vattensituationen, Dnr 5807-2019 

212, Personuppgift, Önskemål om offentlig toalett i Ekshärad 

211, Personuppgift, Busliv på kvällar och nätter på Norrings väg, Hagfors 

210, Personuppgift, Synpunkt - Dags att klippa vägkanterna utefter Klarälvsbanan 

209,Fordonsansvarig, Ny rutin fordonsadministrationen 

207,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut enligt miljöbalken för förläggning av 

markkabel och rasering av luftledning i området Laggåsen, Hagfors kommun 

206, Personuppgift, Synpunkter på väg i Bergsäng 

205,Trafikverket, Info om kommande broreparation med totalavstängd väg 907 

vid Sörby i Hagfors kommun 

204, Personuppgift, ANG. ditt förslag att spara in på personalfika på kommunens 

möten 

203, Kemira, Safety data sheets for products from Kemira 

202, Kemira, Safety data sheets for products from Kemira 

201,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut enligt miljöbalken för förläggning av 

markkabel och rasering av luftledning i området Lakene, Hagfors 

200,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut enligt miljöbalken för nyanläggning av 

markkabel för fiber i området Edebäck till Sjögerängen, Hagfors kommun 

199,Transtema, Läskvitto Förlängning grävtillstånd Transtema 

198,Transtema, Förlängning grävtillstånd Transtema 

197, Personuppgift, Svar på frågor till Vägansvarig m.m. 

196, Personuppgift, Svar på brev om tomtrör Centrum 2 

195, Personuppgift, Svar om Bryggan i Gröcken 

194, Personuppgift, VAr är bryggan som ska ligga vid badplatsen i Gröcken? 
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193,Sunne kommun, Yttrande avseende Granskning av tematiskt tillägg till 

översiktsplan för Sunne kommun Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS), 

Sunne kommun, Värmlands län 

192,Sändlista, Besiktningsprotokoll återställning fiberdragning Råda 

191,Länsstyrelsen i Värmlands län, Dispens för spridning av frön från fältgenitana 

i Värmlands län 

190,Länsstyrelsen i Värmlands län, Intresseanmälan Sankey-diagram för 

kommuner 

189,Fibergruppen i Sverige AB, Svar på tillstånd grävanmälan fiber i Ekshärad 

188,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Holkesmossens 

deponeringsanläggning, Risberg 1:24 

187,Sweco, Uppdragsbekräftelse - KA i Projekt 1 Nyproduktion av särskilt 

boende med 40 lgh 

186, Personuppgift, Sönderkörd cykelbana i Vågbacken 

185,Sweco, Uppdragsbekräftelse KA i Projekt 3 Utredning av lokaler för sociala 

verksamheter 

184,Sweco, Uppdragsbekräftelse KA i projekt 5 Utredning nytt skolhus 

Älvstranden Bildningscentrum 

183, Personuppgift, Synpunkter på styrelsen i Myra stationsvägs 

samfällighetsförening 

182,Ramböll AB, Nyproduktion Särskilt boende-uppdragsbekräftelse förstudie 

181,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Vattenverket 

Ullenverket 

179,Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut enligt miljöbalken för cykelleder inom 

Hagfors kommun 

178,Länsstyrelsen i Värmlands län, Sammanfattande redogörelse för Värmlands 

län 2019-2022, kommunspecifika redogörelser 

177, Personuppgift, Björkar Sunnemo 2020 

176,Värmlands läns Kalkningsförbund, Spridningslistor kalkning 2019 

175,Länsstyrelsen i Värmlands län, Gällande biotopskyddad allé i Uddeholm, 

Stjärn 1:320 
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174, Personuppgift, Önskemål om röjning vid Hagmans väg, Hagfors 

173,Havs- och vattenmyndigheten, Ang. yttrande Nationell plan för att förse 

vattenkraft med moderna miljövillkor och remiss av föreskrifterna HVMFS 

2013:19 och HVMFS 2017:20 

172,Anonym, Synpunkt om röjning av Åsenslingan och Klarälvsbanan 

171, Personuppgift, Fråga om upplyst gångtunnel mellan Kyrkhedens skola och 

Höökborgen 

170,Anonym, Synpunkt - Lastarevägen i Dalen behöver repareras 

169,Länsstyrelsen i Värmlands län, Elfiske i Värmlands län 2019, Görsjöbäcken, 

Hagfors 

168,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Köket Kyrkhedens 

skola 

167,Länsstyrelsen i Värmlands län, Anmälan om vattenverksamhet gällande 

förläggning av elkabel i bäck på Hagfors 2:20 och Nästorp 1:1 

166,Forshaga kommun, Intyg för kommunsamarbete i pågående projekt inom 

Coacher för energi och klimat 

165,DNV GL Business Assurance Sweden, Intressentkonsultation som del av 

dispensansökan för nyttjande av kemikalier inom FSC(R) certifierad skogsmark. 

Dalarna Samt Värmlands Län 

164,Transtema, Fiberschakt vägen mot Granngården, Ekshärad 

163,Forimp, Kommande skogsinsatser Hagfors 

162,Region Värmland, Ungdomsmottagningar, Svar på förfrågan om ekonomiskt 

bidrag till 2020-års Ungdomsmottagningskonferens i Värmland 

161,Transtema, Fler felanmälningar fibergrävning Ekshärad 

160,Transtema, Ang. felanmälningar Ekshärad i samband med fibergrävning 

159,Mottagarlista, Synpunkt Backvägen trasig efter fibergrävning 

158, Personuppgift, ANG. lekpark i Hagälven 

157, Personuppgift Darle, Svar på synpunkt om skogsavverkning vid 

Rysktorpsvägen 

156, Personuppgift, Fråga om upprustning av toaletterna vid Åsanland 
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155, Personuppgift. Lekpark Sundängarna i Sunnemo 

154,Stora Enso, Upplåtelse om depåplats i anslutning till flygplatsen 

153, Personuppgift, Synpunkt om Lekpark Sundängarna i Sunnemo 

152, Personuppgift, Fråga köp av tomt, Kråkan 2,3,4 

151,Jordbruksverket, Kontroll på plats för Miljöinvestering för skogens 

miljövärden 

150,Länsstyrelsen i Värmlands län, VA-arbete i närheten av björkallé 

149,Länsstyrelsen i Värmlands län, Auktorisation som bilskrotare, Höghedens 

Bilplåt AB 

148,Länsstyrelsen i Värmlands län, Tillfällig lokal trafikföreskrift, vid 

Uddeholmsladan 190601-02 

147, Personuppgift, Önskemål om borttagande av skrotbil i Vågbacken 

146, Personuppgift, 5G innebär hälso- och miljöfaror, strider mot svensk 

lagstiftning och bör därför stoppas 

145,Region Värmland, Ansökan om ekonomiskt bidrag till 2020-års 

Ungdomsmottagningskonferens 

144, Personuppgift, Önskar ersättning för återställande av tomtmarkeringar, 

Centrum 2, Hagfors 

143,Svea Hovrättsdom avseende föreläggande att ansöka om tillstånd för 

vattenverksamhet vid Knappåsdammen, Svea HR M 6807-17 Dom 2019-05-24 

142, Personuppgift, Fråga om att få lägga en brygga i Uvån norr om ”nya” bron 

141,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Sunnemo skola 

140,Värmland Hotel,Önskemål om att få köpa inredning mm från gamla Råda 

skola 

139, Personuppgift, Önskemål om hundlatrin i Sund i anslutning till Sundbron 

138,Värmland Hotel,Fråga om vattenavstängning Råda Hotell samt frågor om 

Råda rastplats 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-09-03. 
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Beslut 

Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 
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§ 90 Information 

Information om bidragsansökan för EU-projektet Diamanter och Järnviljor. 

_____ 

 
 


