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Dnr

§ 29 - Information
Kulturchef Tina Bergenbrink informerade om samarbete och utveckling av
Järnvägsmuséet i samarbete med Monica Zetterlundstiftelsen och
Järnvägsmuséets vänförening.
T.f. samhällsbyggnadschef Emil Florell återrapporterade om beslysningsprojektet
i bostadsområdet Sund med nattsänkning istället för nattsläckning. Normalt
släcker vi 23.30 och tänder 05.30, projektet innebar att kommunen istället sänkte
ljusstyrkan för att släcka helt. Projektet rörde 90 belysningspunkter, ca 100
bostäder berördes.
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Dnr KS/2022:179

§ 30 - Verksamhets- och budgetuppföljning
kommunledningsutskottet januari-mars 2022
Tusental kronor (tkr)

Budget

Redovisning

Årsbudget

Årsprognos

janmars

jan-mars

Kommunledningsutskott

-50 461

-47 804

-191 755

-188 074



varav kommunledningsavdelning (KLA)

-13 829

-9 732

-70 904

-67 223



varav samhällsbyggnadsavdelning (SBA)

-36 632

-38 072

-120 851

-120 851

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen
(KLA), januari-mars 2022
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i
nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam
förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen
som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från sociala
avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg,
samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är
organiserade i en kommunledningsavdelning med administrativ enhet,
ekonomienhet, personalenhet samt utvecklingsenhet. Sedan 2019-01-01 är
Samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet.
Verksamhet
Personalenheten - Den årliga redovisningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet har sammanställts och redovisats vid årets första Centralråd. En
revidering av arbetsmiljöpolicyn är genomförd och policyn ska nu beredas i
politiken. En revidering av policy för representation och uppvaktningar har
antagits och gäller fr.o.m. 1 mars. Riktlinjen för distansarbete är framtagen och
gäller fr.o.m. 1 april. En revidering av samverkansavtalet är antaget av
kommunstyrelsen och gäller fr.o.m. 17 januari.
Medarbetarenkäten har genomförts under november och en sammanställning och
redovisning av resultatet har gjorts, svarsfrekvensen låg på 89 %.
Ett lönekartläggningssystem har upphandlats och används för att bl. a göra
arbetsvärderingar och analyser ur ett jämställdhetsperspektiv.
Samtliga förbud utom vårdförbundet och brandmannaorganisationen får sin nya
lön utbetald under april månad.
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Administrativa enheten - Problem med leveranser av IT-utrustning riskerar att
fortsätta under år 2022 med anledning av dels Corona pandemin, dels krisen i
Ukraina, likaså har prisökningar aviserats med upp till 20 % på licenser och viss
utrustning. En tjänst för att skicka säkra meddelanden, TDialog har installerats
under februari månad. Tester av tjänsten pågår efter vissa tekniska problem
behöver vi flytta fram införandet till slutet av april månad. Inera har nyligen
öppnat upp för anslutning till den nationella tjänsten avseende säkra meddelanden
som TDialog kommer att anslutas till och därigenom kan ett säkert utbyte av
information medges med myndigheter som finns anslutna till tjänsten.
Utbyggnaden av stamfiber är klar och slutbesiktigad och avskrivningar av ERUF
etapp 1 och 2 har påbörjats etapp 3 kommer att aktiveras senare under året. Värdet
på stamfibersträckorna som ingår i etapp 1-3 ska vara avskrivet vid överlämning
till vår samverkanspartner Telia år 2027. Anläggning av fiberanslutning till
Värmeverk och återvinningscentralen på industriområdet i Ekshärad fortlöper och
beräknas klart under våren år 2022.
En planering för utbyte av kopiering/skrivarutrustning har påbörjats. En
upphandling har genomförts och nuvarande avtal löper ut i april år 2022. Utbytet
planeras att verkställas under september månad år 2022. Senareläggningen är
föranledd av leveransproblem utifrån rådande världsläge kring pandemi och
Ukrainakris. Säkerhetsskyddande åtgärder för vår internetuppkoppling har
aktiverats av vår kommunikationsleverantör. Vidare pågår en översyn av den
fysiska säkerheten i form av en alternativ uppkoppling mot internet vid skada på
befintlig uppkoppling. Ett förslag har tagits fram som kommer att installeras
senast hösten år 2022. Revidering av informationssäkerhetspolicyn antogs av
kommunfullmäktige 2021-12-21 och ska kompletteras med en översyn av
befintliga riktlinjer för användare som kommer att tas upp i Centralrådet 2022-0512 för vidare beredning i kommunstyrelsen.
Förberedelser med möten och planering inför 2022-års val till riksdag, region och
kommun har påbörjats och ett inledande arbete har påbörjats med bemanning av
de funktioner som krävs för genomförandet. Administrativa enheten
prognostiserar för en budget i balans för år 2022.
Ekonomienheten - Perioden har präglats av bokslutsarbete avseende 2021 samt
arbete med budget 2023. På helår bedöms ekonomienhetens budget i balans.
Utvecklingsenheten - Arbetet med projektplaneringen för införandet av ett
intranät i kommunen har påbörjats. Plattformen har upphandlats och avtal har
tecknats kring det. Tidsplanen är att ett intranät kan lanseras innan året är slut.
Sedan kommer en stegvis utveckling att ske under kommande år.
Kommunstyrelsens beslutade i mars om den fortsatta utvecklingen av våra cykeloch vandringsleder. Två nya vandringsleder, Åsenslingan och en rundslinga vid
Värmlandsgården, ska uppgraderas så att de uppfyller kraven som s.k.
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Värmlandsleder. När det gäller fortsatt utveckling för cykelaktiviteter prioriteras
området vid Värmullsåsen.
Projektet kring obebodda hus är nu inne i den fasen där vi har kontakt med lokala
föreningar och enskilda som har god kunskap om sina närområden. Därefter
kommer direktkontakt att ske med personer som äger objekt som kan vara
intressanta för att undersöka deras intresse.
En årsplanering för årets kommande evenemang är framtagen och dialogen med
andra berörda aktörer har påbörjats för att försöka utveckla aktiviteter
tillsammans.
Tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen planeras den fortsatta
centrumutvecklingen både utifrån vad ska göras konkret i närtid och hur vi formar
en mer långsiktig vision för våra tätorter. Detta arbete ska också kommuniceras
och ske i samverkan med andra berörda aktörer.
Arbetet med beslutade åtgärder i Hagforsparken har också påbörjats. I första fasen
planeras för ställplatser samt allmän uppstädning. På kommunstyrelsens i maj
kommer också ett ärende kring bedömda kostnader för rivning och upprustning av
byggnader.

Ekonomiskt resultat
Budget
jan-mars

Redov
janmars

Årsbudget

Årsprognos

650

673

2 591

2 591

Partistöd

92

0

371

371

Revision

144

121

568

568

5 714

5 721

22 835

22 835

3 011

3 367

12 041

11 841

Föreningsstöd och övrigt stöd

900

510

3 429

3 374

Näringslivsutveckling inkl. EU-projekt

573

385

2 290

2 290

Information, marknadsföring, turism

276

233

1 108

1 108

2 433

2 147

9 705

9 705

Anslag för oförutsedda behov

36

0

309

309

Jämförelsestörande kostnad

0

-3 426

3 000

-426

Verksamheter, tusental kronor (tkr)
Kommunfullmäktige och
kommunstyrelse

Kommunledning och gem. adm.
Gemensamma verksamheter och
Servicefunktioner
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Reserverat till löneökning
Totalt kommunledningsavdelningen

0

0

12 657

12 657

13 829

9 732

70 904

67 223

Sammanfattning
För perioden januari -mars 2022 redovisar KLA 9 732 tkr i utfall. Budget för
samma period är 4 097 tkr högre. På helår bedöms verksamheten göra ett
överskott mot budget på 3,7 mkr. Största orsaken till den positiva helårsprognosen
samt det positiva utfallet för perioden är att kommunen blivit kompenserade för
extra sjuklönekostnader om totalt 3,4 mkr för december 2021, januari och februari
2022. Beslut finns att kompensera kommunerna även för mars 2022 därutöver
finns ännu inga beslut.
Årsbudgetramen per 2022-03-31, för KLA är 70 904 tkr. Prognos för helår är 67
223 tkr d.v.s. 3,7 mkr lägre nettokostnader än budgeterat.
Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen (SBA)
januari-mars 2022
Verksamhetsbeskrivning
Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för ett brett ansvarsområde. Inom
avdelningen hanteras strategisk planering såsom översiktsplan, detaljplan,
markförvaltning och naturvårdsfrågor, kommunalteknik och förvaltning av
anläggningstillgångar såsom gator, VA, Avfall och fastighetsdrift och intern
service med lokalvård och kost. Inom avdelningen förvaltas också Hagfors
Airport.
Inom avdelning finns förutom specialister och administrativa funktioner, fyra
verksamheter, Fastighet, Serviceenheten, GVA och Flygplats.
Skattefinansierad verksamhet
Miljö och byggkontoret - Inom miljö- och hälsoskydd, miljöfarlig verksamhet
har under perioden 6 inspektioner av c-anläggningar utförts samt 2 inspektioner
av enskilda avlopp. 7 anmälningar gällande värmepumpar har mottagits. 11 årliga
miljörapporter samt 1 klagomål. Kontrollrapporter på köldmedieanläggningar har
inkommit 26 st.
Inom livsmedelsområdet har 14 livsmedelsinspektioner genomförts samt 4
uppföljande kontroller. En nyregistrering av verksamhet har inkommit samt två
klagomål om misstänkt matförgiftning. 1 klagomålsinspektion samt 1 RASFF
larm med påföljande RASFF inspektion.
Vi har utfört yttre tillsyn av serveringstillstånd på tre platser samt inre tillsyn på
14 verksamheter med serveringstillstånd.
39 bygglovsansökningar och 11 bygglovsanmälningar inkom under perioden samt
44 inkomna OVK protokoll.
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Fastighet - Verksamheten följer plan, vi har fortsatt kostnader för moduler i Råda
som ej är budgeterat, detta påverkar då resultatet negativt. Vi tampas även med
höga elkostnader. Tillbyggnad av Råda skola 4-6 har påbörjats. Projektet för
ombyggnation av ÄBC, ny entré Biblioteket, lärcenter och utbyggnad av köket
pågår beräknas vara klart under sommaren 2022. Projektet Teknikskolan har nu
gått in i nästa skede, där vi tar fram förfrågningsunderlag och beräknas att vara
klart för utskick under hösten 2022. Underhållsprojekt Kyrkhedens skola, pågår
med byte av fönster på träslöjd/hemkunskap/matsalslokaler. Utredning av
skollokaler på Kyrkhedens skola pågår och beräknas vara klar under sommaren
2022. Renovering samt tillgänglighetsanpassning på förskolan Prästkragen i Råda
pågår.
Gata och Park - Trots svåra väderförhållanden har verksamheten klarat av att
sköta vinterväghållningen enligt budget. Arbetet med upptagning av sand och
förberedelser inför våren ligger något efter plan, på grund av de
väderförhållanden som varit.
Planering av årets underhållsarbete för gator, lekparker, badplatser och
gatubelysning pågår.
Från 1 januari 2022 finns nya föreskrifter och taxa för grävning i kommunens
mark. Detta medför bättre möjligheter att följa upp grävarbeten och skydda
kommunens gator från dåliga återställningar. Taxorna för handläggning och
återställning medför även en intäkt till verksamheten.
Inom GVA-verksamheten finns två vakanta tjänster som projektledare, varav en
med inriktning mot gata. Dessa tjänster har verksamheten inte lyckats rekrytera.
Detta medför större arbetsbelastning för alla medarbetare inom GVA. För att
klara av drift och projekt under 2022 kommer verksamheten ta hjälp av konsulter
i större utsträckning.
Serviceenheten - Måltidsverksamheten ligger över budget. Saknas fakturor som
gäller livsmedel och det är på livsmedelskontot som det mesta av underskottet
finns. Inför februari månad fick man aviserat prishöjningar på livsmedelsavtalet
med i genomsnitt 9 % och dessa höjningar börjar att bli kännbara. Väntas
ytterligare prisökningar spå livsmedelsavtalet som kommer i början av maj
månad.
Lokalvården ligger något över budget. Har varit många sjuka och verksamheten
har inte kunnat få tag på vikarier utan har varit tvungna att köpa lokalvård istället
I och med att det varit många sjuka så ligger enbart sjuklönekostnaden efter 3
månader på 215 tkr inom serviceenheten.
Flygplatsen - Verksamheten har en avvikelse på 400 tkr för perioden Jan-Mars
2022. Linjefarten flygs sedan 21 januari enligt ordinarie tidtabell, dock så är det
inte bokat än på alla flighter vilket med för minskade intäkter flygplatsavgifter.
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Marknadsföringsprojekt linjefarten tillsammans med Torsby kommun har
påbörjats vecka 13. PersonaIförändringar i flygplatsens ledningsfunktion kommer
ske framöver vilket kan medföra fördyrade kostnader avseende
konsulttjänster/myndighetsavgifter. Ansökan gällande tillfälligt ökat driftstöd har
skickats in till Trafikverket v.14.

Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamheten - På VA-enheten finns en vakant tjänst som projektledare som
inte lyckats rekryterats. Som en tillfällig lösning tar enheten hjälp av konsulter för
att klara av drift och projekt. För att ersätta en pensionsavgång har enheten
påbörjat rekrytering av en trainee-tjänst, där tanken är att en person ska få lära sig
arbetet under ett år för att sedan erbjudas fast anställning.
Under årets första månader har några projekt pågått, bl.a. nyläggning av
råvattenledning till Ullens vattenverk och utbyte av vattenledning i Sunnemo.
VA-enheten har även arbetat med miljörapportering för reningsverk, framtagande
av VA-plan, tillståndsansökan för vattenuttag, driftoptimering av Lappkärrs
reningsverk samt löpande arbete med underhåll av VA-ledningar, pumpstationer
och VA-verk.
Inga större driftstörningar på ledningsnät eller VA-verk har inträffat under 2022.
Avfallsverksamheten - Införande av källsortering av matavfall pågår.
Verksamheten beräknar att alla villor för permanentboende ska kunna erbjudas
källsortering av matavfall efter sommaren. Under hösten ska de första
verksamheterna och flerfamiljshusen erbjudas källsortering av matavfall.
Avfallsenheten har tagit hjälp av konsulter för att uppdatera sluttäckningsplanen
för Holkesmossens deponi. Arbetet beräknas pågå under året och resultera en ny
plan med uppdaterad tidplan, ekonomisk plan och masshanteringsplan.
Ny upphandling av förbränning av kommunalt avfall har påbörjats. Nytt avtal ska
gälla från årsskiftet.
Arbete med ny avfallsplan och uppdaterade lokala föreskrifter pågår. Utställning
av förslaget till renhållningsordning ska ställas ut under våren.
I mars tillsattes en vakant tjänst som deponiarbetare.

Ekonomiskt resultat
Budget per
jan-mars

Redovisning
jan-mars

Årsbudget

Prognos
helår

3 730

4 882

9 403

9 403

1 702

2 104

3 191

3 191

12 689

14 433

52 341

52 341
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Samhällsbyggnadschef
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GVA-chef Avgift- och
Skattefinansierat

10 382

8 825

21 831

21 831



varav Avfall

2 085

2 043



varav VA

2 580

2 003



varav Gata/Park

4 470

3 609

16 635

16 635

8 673

8 938

34 315

34 315

Serviceenheten


varav Kost

5 868

6 067

23 297

23 297



varav Städ

2 805

2 871

11 018

11 018

1 158

993

2 961

2 961

36 632

38 072

120 851

120 851

Miljö- och Byggenheten
Totalt samhällsbyggnadsavd.

I denna uppföljning är inte budget eller redovisning utfördelat avseende internhyra,
internstäd samt kost.

Sammanfattning
Resultatet för perioden är cirka 1,4 Mkr över budget. Detta beror till stor del på
ökade priser på livsmedel, drivmedel och material. Det finns även andra
obudgeterade kostnader, t.ex. i form av modulhyra för fastighetsenheten.
Dessa fördyrningar kan komma att ha påverkan på verksamhetens resultat både på
kort och långsikt. På grund av de oförutsägbara prisförändringarna som skett
under våren och som med största sannolikhet kommer fortsätta är prognosen för
året väldigt osäker.

Förslag till åtgärder
Med anledning av de fördyrningar som skett och som förväntas så
kommer verksamheterna att behöva vara restriktiva och återhållsamma med de
åtgärder där det går i syfte att minimera ett negativt resultat på sikt. Några
specifika åtgärder, inköp eller arbetsmoment som kan komma att bli berörda är
ännu inte identifierade.
Handlingar i ärendet
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-04-26.
Förslag till beslut

Rapporten godkänns.
Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
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Dnr KS/2022:233

§ 31 - Skolmiljarden 2022
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor,
den så kallade skolmiljarden. För Hagfors kommuns del innebär detta, för 2022,
ett bidrag om 1 214 227 kronor. Barn- och bildningsutskottet har föreslagit
fördelning av medlen inom verksamheten. När det kommer till klassificering av
bidraget anger Rådet för kommunal redovisning ”Skolorna behöver inte ansöka
om pengarna, utan pengarna betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till
varje kommun att bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt
till utbildning. Ambitionen med bidraget är att förstärka det statliga stödet till
skolväsendet, men det lämnas stort utrymme åt kommunerna själva att bestämma
hur pengarna ska användas. Bidraget behöver följaktligen inte sökas och utgör
ingen explicit kostnadsersättning för kostnader som kommunen har med
anledning av en statligt beslutad skyldighet. Inte heller finns det några villkor i
form av krav på prestation från kommunerna att genomföra vissa åtgärder för att
tillgodogöra sig bidraget. Utifrån RKR-R2-Intäkter följer därav att det aktuella
bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag i den externa
redovisningen.”
I praktiken innebär detta att beslutad budget för 2022 behöver förändras.
Förändringarna består i att ramen för barn- och bildning behöver ökas med 1 214
tusen kronor samtidigt som intäkten i form av generella statsbidrag ökar med lika
mycket. Ingen resultateffekt uppstår.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2021-04-26.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och bildningsutskottet
uppgående till 1 214 tusen kronor samtidigt som budgeten för generella
statsbidrag utökas med lika mycket.
Beslutet skickas till:
Ledningsgruppen
Ekonomienheten
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Dnr KS/2022:236

§ 32 - Samarbetsavtal Hagfors kommun - Hagfors
motorcykelklubb Valsarna 2022
Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) har erbjudit ett Hagfors kommun ett
samarbetsavtal, ”Guldsponsor”, för säsongen 2022. Valsarna kommer under
säsongen att köra i allsvenskan, fortsätta sin satsning på den egna
ungdomsverksamheten och nå en framskjuten placering i allsvenskan 2022. Som
”Guldsponsor” för ett belopp om 50 000 SEK för säsongen 2022 erbjuds
exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på
förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam
samt reklam på hemsida.
Handlingar i ärendet
Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2022-04-27
Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Motorcykelklubb
Samarbetsavtal 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upprätta ett samarbetsavtal med Hagfors
Motorcykelklubb (Valsarna) som innebär att man blir ”Guldsponsor”
speedwaysäsongen 2022. Genom upprättande av samarbetsavtal ska kommunen
ges möjlighet till exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor
läktarskylt, reklam på förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i
programblad, sargreklam samt reklam på hemsida.
För detta erhåller Hagfors Motorcykelklubb en ersättning på 50 000 kronor för
säsongen 2022. Kostnaden belastar utvecklingsenhetens konto 31310.
Beslutet skickas till:
Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) kansli@valsarna.nu
Lennart Leo Larsson – Utvecklingsenheten lennart.larsson@hagfors.se
Ekonomienheten
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Dnr KS/2022:235

§ 33 - Ansökan om bidrag till takbyte på uthus vid
Brostugan
DHR - Hagfors, Munkfors Filipstad är en lokalförening bildad 1957 och har i
dagsläget ca: 50 medlemmar. Verksamheten består av mottagande av
kondoleanser, uthyrning av en bostadslägenhet och lokaler för mötesverksamhet
för föreningar och privatpersoner. En annan central roll i verksamheten är att
bevaka frågor rörande tillgänglighet för rörelsehindrade inom hela kommunen.
Man bedriver sin verksamhet i Brostugan i centrala Hagfors. Från 1 januari 2002
tog man över fastigheten från Hagfors kommun, ett avtal skrevs som reglerar att
DHR ansvarar för inkomster och utgifter fram till 2029. Brostugan är också
kontor för DHR Värmlands distrikt.
Fastighetens uthus är i behov av takbyte, för mer information se bifogad bilaga
med offert. Finansieringsplan för åtgärden är; Bidrag - Länsstyrelsen, Fonderade
bygdemedel 22 500 kronor, egen insats 5 000 kronor samt bidrag Hagfors
kommun 47 500 kronor. Totalkostnad för arbetet 75 000 kronor (inkl. moms).
Handlingar i ärendet
Förening- & evenemangssamordnare Leo Larssons skrivelse 2022-04-27
Ansökan från DHR - Hagfors, Munkfors och Filipstad 2022-04-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar DHR - Hagfors, Munkfors, Filipstad medfinansiering
på 47 500 för ovanstående investering. Kostnaden belastar Kommunstyrelsens
konto för oförutsedda utgifter.
Beslutet skickas till:
Lennart.larsson@hagfors.se
DHR hagfors-munkfors@dhr.se
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Dnr KS/2022:234

§ 34 - Ansökan om bidrag för utveckling av
Uddeholms golfklubb
Uddeholms Golfklubb (UdGK) har inkommit med en ansökan om bidrag för att
utveckla sin verksamhet. UdGK är en förening som startade sin verksamhet 1965
med en 9-hålsbana vilken var Värmlands tredje golfbana. År 1975 utökades banan
med ytterligare nio hål och blev därmed Värmlands andra 18-håls bana.
Utvecklingsmässigt hade man en topp under 90-talet då föreningen hade drygt
1000 medlemmar, man är idag fortsatt en av kommunens största föreningar med
drygt 500 medlemmar. UdGK har under första delen av 2000-talet upplevt en
vikande trend på flera plan vilket inneburit att verksamheten blivit lidande. År
2011 hängde ett konkret konkurshot över klubben vilket kunde undvikas tack vare
ett stort ideellt engagemang samt att ett antal lokala företag klev in. Dessa bildade
företaget Golfstar AB och köpte anläggningen, löste befintliga lån och har sedan
dess arrenderat ut anläggningen till klubben för en låg årlig kostnad.
Under 2021 startade ett visionsarbete som innefattar en anläggning i toppskick,
ökat medlemsantal, ökat antal besökande gäster samt stärkt ekonomi. Man har
idag påbörjat ett samarbete med sex lokala företag inom besöksnäringen och
erbjuder ett flertal olika golfpaket. En ökning av antalet besökare gynnar
besöksnäringen samt andra delar av kommunens näringsliv. Klubben jobbar mot
målet; “En Värmlandsidyll värd att besöka”.
Då kommunen tappat ett evenemang som genererade ett stort antal gästnätter
inom besöksnäringen när Svenska Rallyt flyttade till Umeå ser vi att detta kan
vara en, av flera, möjligheter till att fylla tomrummet och öka kommunens
attraktionskraft. Det finns en stor kraft i det arbete som föreningslivet gör för att
få fler besökare till Hagfors. Det kan handla om allt från att arrangera tävlingar,
turneringar, läger och liknande till att som i det här fallet utveckla sina
anläggningar på ett sätt som ökar reseanledningarna till kommunen. Vi ser det
som särskilt positivt att föreningen i det här fallet söker samarbete med andra
aktörer inom besöksnäringen.
Handlingar i ärendet
Ansökan från Uddeholms Golfklubb
Utvecklingsenheten, Lennart Leo Larssons skrivelse 2022-04-27.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar Uddeholms Golfklubb ett utvecklingsbidrag på 50 000
kronor för utveckling av klubbens verksamhet med att öka attraktionskraften.
Kostnaden finansieras inom utvecklingsenhetens budget.
Beslutet skickas till:
Uddeholms Golfklubb uddeholmsgk@telia.com
Utvecklingsenheten, lennart.larsson@hagfors.se
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Dnr KS/2022:226

§ 35 - Arkivföreskrifter för Hagfors kommun
Då dokumenthanteringsplanerna för Hagfors kommun är under revidering har
administrativa enheten arbetat fram ett förslag till arkivföreskrifter för
kommunen. Detta för att komplettera de intagna bestämmelserna om arkivvård i
arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446).
Arkivföreskrifterna behövs för att kunna följa den digitala utvecklingen och ha
möjligheten att förvara handlingar som inkommer eller upprättas digitalt i
verksamhetssystemen under en längre tid.
Handlingar i ärendet
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2022-04-25
Förslag till arkivföreskrifter
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna arkivföreskrifter för
Hagfors kommun.
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Dnr KS/2022:232

§ 36 - Riktlinjer för val till sakområdesforum
Samverkansavtal Värmland reglerar samverkan mellan Region Värmland och
länets 16 kommuner. Syftet med samverkan är bland annat att upprätthålla en
långsiktig och strategisk planering för Värmland, som bidrar till att gemensamma
resurser används på ett effektivt sätt. I utvärderingen av samverkansavtalet
framfördes rekommendationer för att vidareutveckla samarbetet och inrättandet
av samområdesforum är en del i vidareutvecklingen. Sakområdesforum är ett
politiskt informationsforum för specifika sakfrågor och har inte mandat att göra
ställningstagande i specifika frågor. Ställningstaganden görs enbart av
ordföranderådet. Sakområdesforum ska hålla en dialog med respektive
yrkesnätverk för att säkra dialogen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i
länets kommuner och regionen. Direktörsberedningen ansvarar för att utse vilka
yrkesnätverk som ska fungera som stöd till sakområdesforumen.
De tre sakområdesforumen är:
 Hälso- och sjukvårdsforum,
 Kollektivtrafik- och regionalt utvecklingsforum samt
 Kultur- och bildningsforum
I varje sakområdesforum erbjuds samtliga kommuner möjlighet att utse två
ledamöter per kommun och forum, och med möjlighet till personliga ersättare
med närvarorätt i ordinarie ledamots frånvaro.
För Hagfors kommuns del föreslås att ledamöter och ersättare väljs utifrån
mandatfördelning i respektive utskott. Det vill säga att ordförande och vice
ordförande i individ- och omsorgsutskottet utses till ordinarie ledamöter i hälsooch sjukvårdsforum och nummer tre och fyra i turordningen i utskottet blir
ersättare för dessa.
På samma sätt föreslås att ordförande och vice ordförande i
kommunledningsutskottet utses till ordinarie ledamöter i kollektivtrafik- och
regionalt utvecklingsforum och nummer tre och fyra i turordningen i utskottet blir
ersättare för dessa.
Ordförande och vice ordförande i barn- och bildningsutskottet utses till ordinarie
ledamöter kultur- och bildningsforum och nummer tre och fyra i turordningen i
utskottet blir ersättare för dessa.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2022-04-16
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Missiv om Värmlandsrådets arbetsformer samt om val av ledamöter och
personliga ersättare till sakområdesforum, 2021-02-28
Värmlandsrådets arbetsformer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner riktlinjerna för val till sakområdesforum.
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Dnr KS/2018:258

§ 37 - Utveckling av Hagforsparken - återrapport
Kommunstyrelsen beslutade hösten 2021 om fortsatta utvecklingsuppdrag kring
Hagforsparken. Arbetet med förberedelser inför konkreta insatser har sedan dess
fortsatt. Några insatser hann inte genomföras innan tjälen under fjolåret främst
p.g.a. brist på personella resurser både internt och hos aktuella entreprenörer.
Första steget under året är att skapa ett separat elabonnemang för gått ur marken.
Utgiften totalt inkl. ny anslutning och elarbeten beräknas till Hagforsparken.
Detta är beställt och kommer att genomföras när tjälen helt c:a 150 tkr. Arbetet
kommer att samordnas med iordningställandet av ställplatser. När det gäller
ställplatser har en genomgång av ambitionsnivåer gjorts och förslaget är att vi
erbjuder såväl el, färskvatten och latrintömning. Kostnadsskillnaden mot att bara
erbjuda el och möjlighet att tappa s.k. gråvatten bedöms som relativt liten.
Sammantaget bedöms utgiften för ställplatser till c:a 1 100 tkr.
När det gäller genomgången av befintliga byggnader föreslås att parkserveringen
rivs. Kostnaden för detta inkl. sortering av avfall bedöms bli c:a 350 tkr. Det kan
också bli aktuellt med ytterligare mindre rivningskostnader varför vi bör reservera
totalt 400 tkr för detta.
I stort föreslås annars att övriga byggnader rustas och målas. Totalt för detta finns
en offert på knappt 900 tkr. De största posterna rör byte av tak på dansbanan och
renoveringen av toaletterna i “Apburen”. I övrigt är det mest översyn och byte av
panel samt målning.
Tidsmässigt bedömer vi att samtliga åtgärder kan genomföras under året. Först
kommer rivning av staket o l, elseparering och ställplatser att prioriteras. Övriga
delar kommer sannolikt att kunna genomföras parallellt i steg 2.
Totalt slutar investeringsutgiften för ovan angivna delprojekt på c:a 2,1 mnkr,
vilket ryms inom den beslutade ramen på 2,5 mnkr som avsatts för
centrumutveckling 2022. Eftersom det parallellt pågår planering av några andra
projekt med koppling till centrummiljöerna finns en risk att ett överskridande kan
uppstå i år om allt hinner slutföras. För samma projekt finns 1 mnkr avsatt även
2023 så ett eventuellt överskridande kan då hanteras inom den ramen. Frågan
kommer att följas upp i samband med kommande helårsprognoser.
Förutom investeringsutgifterna ska även de bedömda rivningskostnaderna på 400
tkr finansieras. Detta föreslås ske inom den miljon som i budget avsatts för
engångskostnader och rearesultat.
De redovisade insatserna kommer att lyfta miljön och möjligheterna i
Hagforsparken mycket och de skapar en bra grund för den fortsatta dialogen med
föreningar och andra aktörer som kan vara med och skapa och utveckla
verksamheter i parken.
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Driftkostnaderna för byggnaderna i parken bedöms inte öka med några större
summor netto. Det är dock viktigt att vi sköter det långsiktiga underhållet och det
avsätts pengar för skötsel av gångstråk och grönytor.
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att utreda detta ytterligare.
Handlingar i ärendet
Utvecklingschefens tjänsteskrivelse 2022-04-26.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och utvecklingsenheten får i samverkan
med samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att jobba vidare utifrån redovisade
förslag.
Beslutet skickas till:
Utvecklingsenheten
Samhällsbyggnadsavdelningen
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Dnr KS/2020:443

§ 38 - Svar på Medborgarförslag om offentlig toalett
vid busstationen, Hagfors
Förslagsställaren har inkommit med medborgarförslag om att uppföra en toalett i
anslutning till Hagfors bussterminal i centrum då det saknas toalett på många
bussar samtidigt som det är många resenärer i området.
Samhällsbyggnadsavdelningen har utrett möjligheterna tillsammans med
Hagforshem som äger angränsande restaurangbyggnad och kan konstatera att en
offentlig toalett kan angöras antingen i f.d. Taxilokalen alternativt som en egen
byggnad.
En offentlig toalett ska enligt gällande normer vara tillgänglighetsanpassad och
säker för samtliga medborgare oavsett funktionsvariation. Det innebär att
standarden för en offentlig WC oavsett om den är fristående eller kan angöras
inom befintlig lokal behöver vara anpassad enligt de normer som gäller för
offentlig RWC. Vidare bör WC-stol, tvättställ och övriga faciliteter utföras i
rostfritt samt vara förankrade på ett säkert sätt för att undvika skadegörelse.
Toalettpappershållare är normalt dold eller inbyggd.
En separat toalettbyggnad skulle kunna placeras i anslutning till området mellan
pendlarparkeringen och busshållplatserna. Kostnaderna för att nyanlägga en
separat toalettbyggnad bedöms uppgå till ca 1-1,2 miljoner kronor inklusive
anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Som alternativ till en nyproducerad
toalett har avdelningen undersökt om det är möjligt att flytta den toalett som finns
i anslutning till f.d. Södra skolan till det utpekade området vid bussterminalen. En
flytt av befintlig offentlig toalett bedöms uppgå till 500 000 kronor inklusive
anslutning för VA. Då området är detaljplanelagt och beläget inom kommunalt
VA-område får mulltoa eller andra enskilda alternativ inte tillämpas som
permanent lösning.
Som alternativ till en fristående toalett kan befintlig lokal, “f.d. taxi”, byggas om
och anpassas. Lokalen är dock uthyrd till extern hyresgäst i nuläget. Kostnaderna
för anpassning och ombyggnation av befintlig lokal för att möjliggöra en toalett
enligt gällande normer och standard bedöms uppgå till ca 600 000 kronor, en
förutsättning är dock att de rostfria inventarier som finns på befintlig toalett kan
återanvändas. För att undvika framtida problem med avloppsstopp behöver även
byggnadens avloppssystem ses över och en fettavskiljare behöver installeras om
delar av lokalen skall användas som toalett då det är återkommande problem med
fett från restauranglokalen. Kostnaden för översyn och erforderliga åtgärder som
krävs för att hantera fett från restauranglokalen har inte beaktats i beräkningen för
ombyggnation då det avser åtgärder som fastighetsägaren behöver vidta oavsett
om ombyggnation sker eller ej och inte kan anses vara en kostnad som ska belasta
ett eventuellt ombyggnadsprojekt.
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Observera att samtliga kostnader för investering och ombyggnation är
uppskattade kostnader, någon projektering har ej genomförts för något av
alternativen. Samtliga alternativ förutsätter också att visst material kan återbrukas
från befintlig toalett.
Årlig drift för en fristående toalett bedöms uppgå till ca 20 000 kronor per år
exklusive hänsyn till eventuell skadegörelse baserat på kostnaderna för drift av
befintlig toalett i centrum. årlig driftkostnad för lokal inom Hagforshems byggnad
är beräknad till 40 000 kronor per år, i det ingår hyra, el och städning. Observera
att ingen av årskostnaderna tar hänsyn till kapitalkostnader och investering.
Då det inte bedöms finnas behov av två toaletter så nära varandra och en flytt av
befintlig bedöms vara det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet förordar
samhällsbyggnadsavdelningen alternativet med en flytt av befintlig toalett till nytt
läge i anslutning av bussterminalen.
I det fall kommunfullmäktige förordar ombyggnation av taxilokal eller
nyproduktion föreslås den befintliga toaletten avvecklas genom rivning och de
inventarier som är i gott skick kan då återbrukas på ny plats.
Handlingar i ärendet
Förslagsställarens förslag 2020-09-09
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-10-26, § 94
Kommunalrådets tjänsteskrivelse 2022-04-26
Förslag på sammanträdet
S och C yrkar bifall till liggande förslag men vill också få kostnaden redovisad för
att behålla den befintliga toaletten i anslutning till Församlingshemmet.
Underlaget till beslut kompletteras med kostnader till kommunstyrelsemötet
2022-05-16.
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer (OR) ställer propositionsordning och
finner bifall för S och C:s yrkande genom acklamation.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och ger Hagforshem AB i
uppdrag att anpassa den före detta taxilokalen till offentlig toalett i enlighet med
de lagkrav och den standard som erfordras. Vidare beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med samhällsbyggnadsavdelningens förslag att det material som kan
återanvändas skall återbrukas och ger därmed avdelningen i uppdrag att riva
befintlig toalett i samband med att ny toalett färdigställs men vill också få
kostnaden redovisad för att behålla den befintliga toaletten i anslutning till
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Församlingshemmet. Underlaget till beslut kompletteras med kostnader till
kommunstyrelsemötet 2022-05-16.
Beslutet skickas till:
GVA-chef Emil Florell
Driftledare Johannes Ainegren
Fastighetschef Conny Meijer
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Dnr KS/2022:238

§ 39 - Förslag till beslut om markreservation och
överlåtelse av mark, Portvakten 1, för nyexploatering
av bostadsrätter
När kommunens bostadsförsörjningsplan togs fram 2017, bedömdes det
fortfarande finnas ett utbudsöverskott av villor och lägenheter. Det som primärt
bedömdes saknas på marknaden var bostäder anpassade för äldre samt bostäder
anpassade för personer med funktionsvariationer. Under 2022 kommer
exploatering av bostäder med kooperativ hyresrätt för seniorer färdigställas vilket
bedöms tillgodose behovet för målgruppen seniorer. Fortsatt finns ett behov av att
se över tillgängligheten i det befintliga utbud av bostäder som finns inom
kommunen. Dock är inte efterfrågan för tillfället större än att anpassningar kan
göras löpande. Det finns också en beredskap för att utreda möjligheterna till
ytterligare ett LSS-boende med fem anpassade lägenheter inom kommunen.
Det kan konstateras att bostadsmarknaden i kommunen har sedan 2017 genomgått
en förändring och det märks idag att det finns en större efterfrågan på såväl villor
som bostadsrätter, vilket kan ses som ett trendbrott jämfört med hur marknaden
såg ut för några år sedan då bostadsförsörjningsplanen togs fram. Utifrån de
frågor som kommer till kommunen och det kommunala bolaget så är det tydligt
att det finns en efterfrågan på lite större lägenheter och bostadsrätter, särskilt
lägenheter i markplan med möjlighet till utevistelse och trädgård.
Under första kvartalet 2022 har diskussioner förts med Sakofall Fastigheter AB,
som uttryckt intresse av att undersöka möjligheterna till nyexploatering av
bostadsrätter i Hagfors tätort. Bolaget har presenterat ett koncept med
bostadsrätter i parhus, vilket bedöms ligga i linje med den efterfrågan som finns.
Totalt planeras för en första etapp med fem parhus, totalt tio bostadsrätter. En
förutsättning för att en exploatering skall kunna genomföras är att minst 8 av
lägenheterna tecknas innan byggstart.
Bolaget önskar därför reservera aktuell fastighet, Portvakten 1, under 12
månaders tid från det att beslut vinner laga kraft för att kunna påbörja försäljning
av bostadsrätter.
I det fall försäljningen faller väl ut och minst 8 lägenheter har tecknats
inom 12 månader är ambitionen att gå vidare med en överlåtelse av marken och
därmed möjliggöra exploatering.
I det fall en överlåtelse av marken behöver ske innan villkoret om 80 % sålda
lägenheter är uppfyllt har parterna kommit överens om att köpet skall återgå om
villkoret inte kan uppfyllas och att exploatering därför inte kommer att
genomföras. Vid en återgång köper kommunen tillbaka marken för samma
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köpeskilling som köparen erlagt. Ingen part har rätt till någon annan särskild
ersättning om köpet återgår.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2022-04-27
Plankarta portvakten 1
Förslag Köpekontrakt med bilagor
Förslag Exploateringsavtal
Referensobjekt och presentation Sakofall Fastigheter AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medge Sakofall Fastigheter AB, (5569806010), reservation av fastigheten Portvakten 1 under 12 månaders tid för att
möjliggöra försäljning av bostadsrätter. Reservationen gäller med ensamrätt under
hela 12 och Kommunfullmäktige garanterar med sitt beslut att fastigheten inte
kommer att vara föremål för förhandling eller försäljning till annan part under den
tid som reservationen gäller.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att godkänna förslag till Köpekontrakt samt
förslag till Exploateringsavtal och godkänner att försäljning av Portvakten 1 sker
till Sakofall Bostadsutveckling 2 AB, 559339-3886, i enlighet med villkor i de
föreslagna avtalen. Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadschef i
uppdrag att verkställa en överlåtelse av Portvakten 1 i det fall projektering och
försäljningen av planerade bostadsrätter faller väl ut och bolaget bedömer att en
exploatering kan genomföras.
Beslutet skickas till:
Sakofall Fastigheter AB tom@sakofall.se
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm louise.sjoholm@hagfors.se
TF Samhällsbyggnadschef Emil Florell emil.florell@hagfors.se
Planarkitekt Annika Ekblom annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS/2019:483

§ 40 - Samråd av Förslag till ny detaljplan för
utvidgning av skolområdet ÄBC, Norrra Gärdet
(Spettet 3, Hackan 1, Niten 2 samt delar av Hagfors
2:166, 2:5, 2:43, Bulten 2 och Tången 2), Hagfors
kommun
BESKRIVNING AV ÄRENDET
Hagfors kommuns kommunledningsutskott har i tidigare beslut § 79 2019-10-01,
gett Samhällsbyggnadsavdelningen planuppdrag att ta fram ett nytt Förslag till
detaljplan för utvidgning av skolområdet ÄBC inom Norra Gärdet (kv. Spettet,
Hackan och Niten) i Hagfors, Hagfors kommun.
Hagfors kommun önskar upprätta en ny detaljplan för skolverksamhet i
anslutning till Älvstrandens bildningscentrum (ÄBC) då det finns ett föreliggande
behov av nya undervisningslokaler. Nuvarande verksamheter är utspridda i
Hagfors tätort där all undervisning inte bedrivs i ändamålsenliga lokaler.
En lokalutredning har genomförts i syfte att göra en översyn av befintliga lokaler.
Tre alternativ för framtida lokaler togs fram där det beslutades om att
samlokalisera alla aktuella utbildningar vid ÄBC. En förstudie över det föreslagna
teknikhusets funktioner och utrymmeskrav har genomförts av Sweco.
Planområdet har tidigare undersökts inom pågående uppdrag ”Förslag till ny
detaljplan för Hagfors tätort”.
Konsekvenser av planförslaget - Planförslaget innebär att den aktuella platsen
som utgörs av en större öppen gräsbevuxen markyta kan komma till användning
för att möjliggöra en utvidgning av Älvstrandens bildningscenter (ÄBC) och att
skolverksamheter som idag är utspridda kan samlokaliseras till en enhetlig skola
och skolmiljö.
En del av grönytan kommer bebyggas med ett nytt s.k. Teknikhus som har
moderna teknikanpassade och tidsenliga undervisningslokaler som uppfyller de
krav och målsättningar som skolverksamheten har ställt och ska uppfylla.
Området planläggs som kvartersmark med användning för skola (S), parkering (P)
och tekniska anläggningar dels återvinningsstation (E) och transformatorstation
(E1) samt allmän platsmark i form av väg, gata och torg med plantering och
dagvattenhantering, samt park bl.a. med en skyddsvall.
Planen möjliggör att en cirkulationsplats kan genomföras i framtiden, i
korsningen Dalavägen/Monica Zetterlunds väg/Petter Fridmans väg. Det
befintliga väg- och gatunätet bedöms fungera bra och vara en acceptabel lösning
tills cirkulationsplats är genomförd. Monica Zetterlunds väg kommer justeras med
bredare rakare sträckning och tydligare anslutningar till ÄBC-området samt förses
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med en ny infart till parkeringen och fastigheten Asplunden 2 (kommunägd)
belägen norr om planområdet. I samband med detta avses rättighet till infart
Asplunden 2 upphävas.
Både trafikmiljön i området och skolmiljön inom och i anslutning till skolområdet
föreslås ses över och få ny anpassad utformning med ökad tydlighet och
trafiksäkerhet.
För att genomföra planförslaget kommer två alléer behöva tas ner. Då alléer
omfattas av generellt biotopskydd kräver sådan åtgärd dispens. Samtidigt som
värdet i befintliga träd (med varierande status) kommer försvinna bedöms nya
kvaliteter kunna skapas genom plantering av nya träd. På så vis kommer det
kulturhistoriska värdet att beaktas och tillvaratas samtidigt som naturvärden i
befintlig grönstruktur, t.ex. insekter, fåglar och smådjur som lever i gräsytor och
träd kan fortsätta leva vidare. Östra delen av planområdet planläggs som allmän
platsmark park med skyddsvall. ”Bananen”- vallen med den konstgjorda
gräsbevuxna kullen som fungerar som barriär mot trafikbuller och emissioner från
Dalavägen/väg 246, föreslås förlängas för att ge utökat skydd mot farligt
godstransporter och trafikbuller.
I planen har förutsättningar skapats för att ta hand om och rena de ökade
dagvattenmängder som exploateringen förväntas medföra. På torgytan medges
plantering1 i s.k. skelettjord- en markanläggning som kombinerar lokalt
omhändertagande av dagvatten med uppsamling och rening av dagvatten i
planteringar med olika lämpliga växter och träd. Övrigt dagvatten ansluts till
kommunens dagvattenledningssystem. Helhetslösningen bedöms inte leda till
någon otillåten försämring av vattenkvaliteten i recipienten och ej heller äventyra
att miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten riskerar överskridas.
Vallen inom planområdets östra del föreslås bevaras och utvidgas för ett utökat
skydd mot farligt gods, samt bullerbarriär.
Dagvattenhantering vid ett plangenomförande bedöms kunna skapa
förutsättningar för ett en minskad föroreningsbelastning och därmed inte innebära
någon otillåten försämring eller något äventyrande av miljökvalitetsnormerna för
vattenförekomsten.
Genomförande av planförslaget medför kommunala kostnader då kommunen är
huvudman för projektet.
Ett förslag till detaljplan har tagits fram och är nu färdigt för samråd. Planen tas
fram med utökat förfarande.
Beskrivning av samrådsskedet
Syftet med detaljplanen - Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av
skolområdet ÄBC samt komplettera med nytt skolområde och säkerställa en
trafiksäker miljö.
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Gällande planer, program och strategier
Detaljplaner - Större delen av planområdet omfattas av gällande stadsplan 17HAG-18 ”Förslag till ändring av stadsplan för del av Hagfors
municipalsamhälle”. Planen vann laga kraft 1949-10-14 och dess
genomförandetid har gått ut. Planens syfte var att ändra den föreskrivna
dispositionen i det ursprungliga stadsplaneförslaget.
Den sydöstra delen av planområdet som idag består av en parkeringsplats
omfattas av gällande plan 1783-P03/32 ”Förslag till ändring av stadsplanen för
kvarteret Niten i stadsdelen Norra Gärdet i Hagfors stad”. Planen vann laga kraft
1957-09-21 och dess genomförandetid har gått ut. Planens syfte var att överföra
tidigare användning från handel till garageändamål.
Planområdet omfattas även av en ändring av stadsplanen från 1955, 17-HAG-40
”Förslag till ändring av stadsplanen för Uddeholmsvägen samt gator inom
stadsdelen Norra Gärdet med anslutningar i Hagfors stad”.
I västra delen av planområdet, vid Älvstrandens bildningscentrum, berörs delar av
1783-P03/57 ”Ändring och utvidgning av stadsplan för kv. Älvstranden m.m.”
från 1971.
Inom planområdets fristående gatuområde i söder (Geijersholmsvägen) berörs
mindre delar av de intilliggande bostadskvarteren Tången 2 och Bulten 2 intill
Tutemovägens anslutning till Geijersholmsvägen, vilka omfattas av ”Förslag till
ändring av stadsplanen i Hagfors stad för kvarteren Muttern, Tången, Bulten,
Släggan, Hammaren och Skruven i stadsdelen norra gärdet” 17-HAG-30. Planen
omfattar endast en planbeskrivning med ändringar av planbestämmelser för bl.a.
bostadsmark och fastställdes 1951-05-04 och vars genomförandetid har gått ut.
Ändringarna ska läsas, förstås och tolkas med utgångspunkt från den ursprungliga
stadsplanen 17-HAG-17 som fastställdes den 22 april 1948 och för denna del
anger bostäder.
Planområdet omfattas även av 17-Z-188 ”Förslag till ändring av stadsplanen för
Hagfors, del av kv. Boken, rektorn mm” som vann laga kraft 1979-01-03.
Översiktsplan - Planområdet omfattas av Hagfors översiktsplan (2000) samt
Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad (1998).
En ny översiktsplan håller på att tas fram i enlighet med de nya lagbestämmelser
som infördes 1 april 2020 i plan- och bygglagen och de anvisningar som Boverket
avser att införa i början av år 2021. Den nya lagstiftning innebär att
översiktsplaner ska göras till mer strategiskt inriktade planeringsdokument som
har som främsta syfte att planera för en hållbar utveckling som stärker
kommunernas situation på både kort och lång sikt. Översiktsplanen ska vara
vägledande och underlätta när kommunen ska fatta beslut om huruvida det är
lämpligt eller inte att upprätta nya detaljplaner. T ex kan övrig kommunal
planering påverkas och beröras och andra kommunala beslut behöva fattas och
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genomföras innan det blir möjligt att genomföra en detaljplan fullt ut. Den nya
översiktsplanen ska bl. a att redogöra för vilken befolkningsutveckling som är att
förvänta de närmaste årtiondena och ge en översiktlig bild av hur framtiden kan
komma att se ut och hur kommunen genom aktiva beslut kan påverka och styra
utvecklingen i önskvärd riktning, t ex genom strategisk planering för en hållbar
utveckling.
I Hagfors översiktsplan (2000) nämns Älvstrandsanläggningen i kapitlet
”Samhällsservice” vilken hänvisar till kommunens skolplan (1998-2001). De
kommunala målen för skola redovisar att gymnasieskolan ska vara mångsidig och
flexibel för att ungdomar ska fortsätta sin utbildning så långt som möjligt på
Älvstrandsgymnasiet, att vuxenutbildningen ska möta samhället och
arbetsmarknadens krav på kompetens samt att särskoleverksamheten ska ha
tillräckliga resurser för att utveckla varje individ optimalt till ett meningsfullt liv.
I de övergripande målsättningarna för markanvändningen i kommunen anges att
vid omdaning av stadens och tätorternas struktur samt vid all ny och ombyggnad
ska sex grundläggande strategier ska hållas i åtanke:
1. hållbara ekologiska lösningar för tekniska försörjningssystem
2. krav på hälsa och säkerhet
3. ta tillvara på ortens och landsbygdens själ
4. eftersträva närhet mellan bostäder, arbete, natur och rekreationsområden
5.verka för en god och ändamålsenlig arkitektonisk utformning av byggnader och
miljöer
6. ett hållbart och ekologiskt anpassat val av byggmaterial.
Utöver det anges även bl.a. att den fysiska miljön i anslutning till skolor,
förskolor och daghem ska planeras/utformas för god kontakt med naturområden
direkt eller via grönstråk. Vid bl.a. planläggning ska tillgängligheten för personer
med funktionshinder ges stor betydelse. Planområdet berörs inte av utpekade
utbyggnads- eller strategiska områden i Hagfors.
I fördjupad översiktsplan för Hagfors stad (som vann laga kraft 1998) anges att ett
av förslagets inriktningar är förtätning istället för utspridning där nybyggnation
inne i centrum förordas framför att ta nya ytor i anspråk för bättre
markutnyttjande, vilket även leder till minskade transporter och mera liv i staden.
I förslaget nämns även trafiksäkerhetsåtgärder kopplat till Dalavägen och
skolelevers passage. Utpekad markanvändning för planområdet är bostäder m.m.
öster om Geijersholmsvägen och förvaltning/skolor/sjukhus väster därom. I
förslaget för delområde 2 Gärdet/Älvstranden anges att Älvstrandsgymnasiets
eventuella utbyggnadsbehov bör utredas, samt att ytorna runt gymnasiet behöver
studeras och utredas.
Översiktsplanen har vid aktualitetsprövning 2019 bedömts som inaktuell och en
ny översiktsplan ska tas fram. Vid akutalitetsprövningen har bedömts att de
fördjupade översiktsplanerna kvarstår tills vidare.
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Översiktsplanen gäller tills dess att den ersätts.
Hagforsstrategin och de nationella miljömålen - I korthet är Hagforsstrategin
(2017-2027) en plan för hur Hagfors ska vara och uppfattas år 2027. Strategin
består av en vision för framtiden, en varumärkesplattform samt 7 styrkor, 5
prioriterade områden och 35 mål.
Detaljplanens intentioner bedöms ligga i linje med flera av målen inom de
prioriterade områdena, däribland Mål 2- Medborgarnas upplevelse av Hagfors
kommun som plats att leva och bo på ska öka och närma sig riksgenomsnittet och
Mål 14- Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens för näringslivet ska
öka och nå länsgenomsnittet, samt flera mål under det prioriterade området “Höjd
kompetens på alla nivåer”. Detaljplanen bidrar även till Mål 25- Gång-, cykeloch kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna och Mål 32Vattnets kvalitet och status i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras
enligt Hav- och vattenmyndighetens direktiv.
KOMMUNENS BEDÖMNING
Behovsbedömning - Undersökningen visar på att ingen strategisk
miljöbedömning eller miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas för
planområdet då planen inte bedöms kunna antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Planförslaget innebär att en öppen grönyta tas i anspråk för
skoländamål. Förtätningen medför att trafikfrågor och säkerhet kommer att bli
viktiga frågor under planarbetet. De sakfrågor som bedöms kräva särskild
utredning eller fördjupning inom ramen för planarbetet är trafik, förorenad mark,
geoteknik, dagvatten och riskutredning.
Med utgångspunkt i undersökningen gör kommunen den bedömningen att ett
genomförande av detaljplan för utvidgning av skolområde ÄBC inom Norra
Gärdet ej kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt MB kap 6.
Lämplighet - Enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) ska planläggning syfta
till att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska
ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning
(PBL 2010:900 2 kap. 2§).
Hagfors kommun har gjort bedömningen att det är lämpligt med en utvidgning av
skolområdet ÄBC samt komplettera med nytt skolområde och säkerställa en
trafiksäker miljö inom planområdet.
Föreslagen markanvändning för allmän platsmark dvs. torg, gata, väg och park
motiveras av att det vid planläggning ska tas hänsyn till behovet av att det inom
eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns
1. gator och vägar,
2. torg,
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3. parker och andra grönområden,
4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och
5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service.
(enligt PBL 2010:900 2 kap. 7§)
Bestämmelser om utformning av allmän plats genom plantering1 syftar till
omhändertagande av dagvatten som en del i att marken ska vara lämpad för
ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga vattenföroreningar samt
risken för översvämning (enligt PBL 2 kap. 5§). Likaså syftar bestämmelsen
skyddsvall1 till att säkerställa en förlängning av befintlig barriär (“bananen”) för
att marken ska vara lämplig för ändamålet med hänsyn till risken för olyckor
avseende transporter med farligt gods på Dalavägen (enligt PBL 2 kap. 5§).
Föreslagen kvartersmark för skola och parkering motiveras av att vid
planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den
avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan (enligt PBL 2010:900 2 kap. 6§ 1p.)
Föreslagen kvartersmark för teknisk anläggning och transformatorstation
motiveras av att vid planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras
till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt (enligt
PBL 2010:900 2 kap. 5§ 3p.)
Bestämmelser om bebyggandets omfattning har införts i planen genom prickmark
(marken får inte förses med byggnad) och höjdbegränsning för att säkerställa att
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan samtidigt som hänsyn tas till
områdets trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö (enligt PBL
2010:900 2 kap. 6§) längs Monica Zetterlunds väg. Även korsmark (endast
komplementbyggnad får placeras) är satt att begränsa huvudbyggnadens
utbredning både utifrån hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan (enligt PBL
2010:900 2 kap. 6§ 1p.) samt för att marken ska vara lämplig för ändamålet med
hänsyn till risken för olyckor avseende transporter med farligt gods på Dalavägen
(enligt PBL 2 kap. 5§).
Bestämmelser om markens anordnande och vegetation inom kvartersmark genom
att parkering och mark ska utformas med plantering av skelettjord (n1 och n2)
syftar till omhändertagande av dagvatten som en del i att marken ska vara lämpad
för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga vattenföroreningar
samt risken för översvämning (enligt PBL 2 kap. 5§).
För skolgårdsytan/mark som föreslås för korsmark anges ändrad lovplikt genom
att marklov krävs även för trädfällning med hänsyn till stads- och
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landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan (enligt PBL 2010:900 2 kap. 6§).
Markreservat för allmännyttig underjordisk ledning föreslås för att säkerställa att
byggnadsverk och anläggningar lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet
med hänsyn till möjligheterna att ordna vattenförsörjning, avlopp och elektronisk
kommunikation (enligt PBL 2 kap. 5§).
Upphävande av strandskyddet - Del av det södra planområdet (GATA) är
beläget inom 100 meter från Uvån. Denna del av planområdet omfattas av en
äldre detaljplan som började gälla 1971 (”Ändring och utvidgning av stadsplan
för kv. Älvstranden m.m.”), innan inträdet av det generella strandskyddet (100
meter på land och i vatten) 1975. Då området nu på nytt planläggs inträder här
strandskydd. Den södra delen av planområdet berörs därmed av strandskyddet.
Marken är redan idag ianspråktagen för gata och cykelväg. I planförslaget föreslås
inom berörd del att strandskyddet upphävs (a2) i enlighet miljöbalken 7 kap. 18c§
1. Marken bedöms vara ianspråktagen på sådant sätt att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Övrigt
Ditt Värmland - Planområdet ingår i Hagfors tätort som är utpekat i det regionala
kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland”. Området sammanfattas som
bebyggelsemiljöer med märkliga, tidstypiska och välbevarade byggnader som
bessemerverket, järnvägsstationen och församlingshemmet, kyrka och kyrkogård,
vägbro, bruksbostäder vid Gärdet och Sättrastrand samt övriga kulturhistoriskt
värdefulla byggnader från 1800- och 1900-talen. Bostadsområdet Gärdet
omnämns i programmet som en kulturmiljö av gamla arbetarbostäder. Det
kulturhistoriska värdet ligger dels i helheten och samspelet mellan olika
bebyggelseområden, dels i befintlig bebyggelses utformning, utförande,
materialval och färgsättning.
Planförslaget bedöms inte påverka Gärdets kulturmiljö negativt.
Generellt biotopskydd - Vid ett plangenomförande kommer lindallén längs den
södra sidan av Monica Zetterlunds väg och allén längs den västra
fastighetsgränsen till Spettet 3 att påverkas av planförslaget, varvid dispens från
biotopskyddsbestämmelserna krävs. Enligt Miljöbalkens 7 kap. 11§ andra stycket
får dispens från biotopskyddsbestämmelserna meddelas i det enskilda fallet om
det finns särskilda skäl. Det är avvägningen i det enskilda fallet mellan skadans
betydelse och tyngden i skälet för att vidta den åtgärd som orsakar skada som
avgör om dispens kan medges eller ej. Vid avvägningen ska också hänsyn tas till
om det finns andra lämpliga alternativ som inte innebär skada på den skyddade
biotopen.
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I aktuellt fall bedöms möjligheten att bygga skola för att samlokalisera
verksamheten i tätorten vara av så stort allmänt intresse att det med tillämpning av
3 kap. MB kan bedömas vara ett särskilt skäl för att medge dispens i det enskilda
fallet. Hänsyn har tagits i så stor utsträckning som möjligt till befintliga alléer,
men ett bevarande har inte bedömts möjligt längs Monica Zetterlunds väg eller
längs västra fastighetsgränsen till Spettet 3 för att genomföra de åtgärder som
krävs för ny bebyggelse och infrastruktur inkluderat bygg- och
anläggningsperioden. Längs Monica Zetterlunds väg har trädens rotzoner bedömts
vara påverkade av en överbyggnad redan i nuläget. Vissa av träden har bedömts
ha sämre skick genom att de inte har haft lövspridning i enlighet med övriga
lindträd. Nya kvaliteter föreslås kunna skapas genom plantering av nya
pelarformade träd längs Monica Zetterlunds väg samt gestaltad skolgårdsyta och
parkmiljöer. På så vis kan det kulturhistoriska värdet i den gröna kontinuiteten
och strukturen fortsatt leva vidare.

Överensstämmelse med översiktsplan, program, strategier och miljömål Kommunens sammantagna bedömning är att ett genomförande av detaljplanen är
förenligt med översiktsplanen. Då planförslaget även bedöms vara av betydande
intresse för allmänheten tillämpas ett utökat förfarande.
Planförslaget berör tidigare nämnda mål inom Hagforsstrategin genom att i
planförslaget skapa möjlighet till trygg, anpassad och modern skolmiljö.
Planförslaget möjliggör för en utbildningsverksamhet, med möjlighet att matcha
för relevant kompetens för näringslivet. Ny och förbättrad gång- och
cykelkoppling till ÄBC skapar förutsättningar för en ökad andel gång- och
cykelresor till och från skolområdet. Planförslaget innebär att en framtida
cirkulationsplats vid Dalavägen kan anordnas, vilket bedöms kunna ge en
tydligare och mer trafiksäker lösning och även påverka upplevelsen av
kommunikationer och transporter inom och från/till kommunen positivt. Den i
planen föreslagna framtida dagvattenhanteringen med minskad
föroreningsbelastning bedöms kunna ha positiv påverkan på vattenkvalitet i
recipient. Planförslaget bidrar genom detta även till att uppfylla det nationella
miljömålet God bebyggd miljö
(https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/).



Tidigare beslut
Beslut om planbesked § 79 2019-10-01
Handlingar i ärendet


Tjänsteskrivelse beslut om samråd av Förslag till ny detaljplan för utvidgning
av skolområdet ÄBC, Norra Gärdet (Spettet 3, Hackan 1 och Niten 2, samt
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delar av Hagfors 2:166, 2:5, 2:43, Bulten 2 och Tången 2), Hagfors kommun
(denna).
Undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2021-09-30 rev. 202204-11.
Planbeskrivning tillhörande Förslag till ny detaljplan för utvidgning av
skolområdet ÄBC, Norra Gärdet (Spettet 3, Hackan 1 och Niten 2, samt delar
av Hagfors 2:166, 2:5, 2:43, Bulten 2 och Tången 2), Hagfors kommun
Plankarta med grundkarta tillhörande Förslag till ny detaljplan för utvidgning
av skolområdet ÄBC, Norra Gärdet (Spettet 3, Hackan 1 och Niten 2, samt
delar av Hagfors 2:166, 2:5, 2:43, Bulten 2 och Tången 2), Hagfors kommun
Preliminär fastighetsförteckning med utpekad samrådskrets tillhörande
Förslag till ny detaljplan för utvidgning av skolområdet ÄBC, Norra Gärdet
(Spettet 3, Hackan 1 och Niten 2, samt delar av Hagfors 2:166, 2:5, 2:43,
Bulten 2 och Tången 2), Hagfors kommun

Utredningar
 PM geoteknik - Översiktlig geoteknisk undersökning inkl. radon och
miljöteknik (2020-07-03), Markteknisk undersökningsrapport (MUR/Geo)
(2020-07-03) samt PM - Översiktlig miljöteknisk markundersökning (202006-08)
 ”Dagvattenutredning Teknikhus ÄBC”, Sweco (2022-02-02)
 ”Riskanalys Teknikhuset ÄBC, Kv. Spettet, Hackan och Niten Norra Gärdet
Hagfors kommun”, Brandskyddslaget (2022-04-07)
 ”Trafikutredning Teknikhus ÄBC”, Sweco (2021-12-09)
Övriga dokument (kan begäras ut)
 ÖP (Översiktsplan 2000)
 FÖP (Fördjupad översiktsplan för Hagfors stad 1998)
 Ditt Värmland
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att:




planen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, samt att
godkänna undersökning om betydande miljöpåverkan upprättad 2021-09-30
rev. 2022-04-11.
godkänna samrådshandlingar daterade 2022-04-12 tillhörande Förslag till ny
detaljplan för utvidgning av skolområdet ÄBC, Norra Gärdet (Spettet 3,
Hackan 1 och Niten 2, samt delar av Hagfors 2:166, 2:5, 2:43, Bulten 2 och
Tången 2), Hagfors kommun och ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag
att gå vidare till samråd i enlighet med plan- och bygglagen kap. 5 §§ 11-17
(2010:900).
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Beslutet skickas till:
Sweco nina.nordvall@sweco.se
rikard.hagen@sweco.se
SBK daniel@sbkvarmland.se
miljo.bygg@hagfors.se
hakan.finnkvist@hagfors.se
louise.sjoholm@hagfors.se
conny.meijer@hagfors.se
ricardo.archer@hagfors.se
emil.florell@hagfors.se
liisa.larsson@hagfors.se
annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS/2022:20

§ 41 - Anmälningsärenden kommunledningsutskottet
2022-05-03
KS/2014:320, 2022-04-12,KS2022:2572,Uddeholm AB, Ansökan om utökad tid för
inlämnande av prövoutredningar gällande deldom M3746-09
KS/2017:368, 2022-04-12,KS2022:2573,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om 990 000 kr
bidrag för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer, Häggården
KS/2019:194, 2022-03-30,KS2022:1821,Riksbyggen ekonomisk förening, Ang.
plantering av träd
KS/2019:194, 2022-04-11,KS2022:2549,Riksbyggen ekonomisk förening, Förlängning av
avstängning Geijersholmsvägen vid seniorboendet till och med 2022-05-02
KS/2020:248, 2022-04-20,KS2022:2648,Miljö- och byggnämnden, Beslut: Anmälan om
miljöfarlig verksamhet, återvinning av avfall för anläggningsändamål, Hagfors 2:161
KS/2020:248, 2022-04-20,KS2022:2685,Miljö- och byggnämnden, Ansökan justering
grönyta med schaktmassor, Hagforsvägen
KS/2020:335, 2022-03-24,KS2022:1718,Vänersborgs tingsrätt, Överklagan beslut 154420, utrivning av dammar
KS/2020:335, 2022-03-28,KS2022:1761,Personuppgift, Fråga om Riktlinjer och
styrande dokument
KS/2020:335, 2022-04-20,KS2022:2651, Personuppgift, Fråga avseende ledning
och styrning
KS/2020:351, 2022-03-24,KS2022:1738,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 97 målnr 276220
KS/2020:351, 2022-03-29,KS2022:1799,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 96 målnr 276220
KS/2020:351, 2022-03-29,KS2022:1800,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 98 målnr 276220
KS/2020:561, 2022-03-29,KS2022:1798,Vänersborgs tingsrätt, Aktbilaga 57 målnr 425920
KS/2021:232, 2022-03-30,KS2022:1820, Personuppgift, Hörsamma UNESCOs
Deklaration från 2005 - nej till vaccinationspass!
KS/2021:326, 2022-04-14,KS2022:2659, Personuppgift, Ang. anspråkskrav
Hagforsbadet, brev från Lennart Lefverström
KS/2021:327, 2022-04-11,KS2022:2544,Länsstyrelsen Värmland, Remissmissiv LungBjurbäcksälven_2022-04-08
KS/2021:327, 2022-04-11,KS2022:2545,Länsstyrelsen Värmland, Utkast analys och
förslag på miljöanpassningar för prövningsgrupp Lung- Bjurbäcksälven 2022-04-08
KS/2021:515, 2022-04-11,KS2022:2540,Länsstyrelsen Värmland, Avsiktsförklaring
deltagande i "Transport with Zero Pollution in the Baltic Sea Region - TransZero BSR"
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KS/2021:515, 2022-04-11,KS2022:2541,Länsstyrelsen Värmland, Erbjudande om att ta
del av projektinsatser samt fråga om avsiktsförklaring (senast 8 april)
KS/2022:11, 2022-04-12,KS2022:2569,Compjuteriet AB, Avtal återbruk av
informationsteknik
KS/2022:164, 2022-04-04,KS2022:1955, Personuppgift, SVAR ang. odlingslotter i
Hagfors
KS/2022:17, 2022-03-28,KS2022:1771,Transportstyrelsen, Driftstatusrapport EUcertifierade flygplatser ESOH 2021
KS/2022:17, 2022-03-30,KS2022:1819,Transportstyrelsen, Förändring av
ledningsfunktion (SM) Hagfors Airport from 2022-06-07
KS/2022:17, 2022-03-31,KS2022:1884,Länsstyrelsen Värmland, Miljörapport Hagfors
flygplats
KS/2022:17, 2022-03-31,KS2022:1891,Länsstyrelsen Värmland, 2021 års miljörapport
KS/2022:17, 2022-04-04,KS2022:1933,Hagfors flygplats, Statistik, linjefart mars 2022
KS/2022:17, 2022-04-07,KS2022:2498,Trafikverket, Utdrag redovisning 2019
KS/2022:17, 2022-04-07,KS2022:2499,Trafikverket, Ansökan Hagfors kommun Hagfors flygplats tillfälligt ökat driftstöd till kommuner för drift av regionala flygplatser
KS/2022:17, 2022-04-07,KS2022:2500,Trafikverket, Underlag redovisningen 2019
KS/2022:17, 2022-04-07,KS2022:2501,Trafikverket, Utdrag redovisning 2021
KS/2022:17, 2022-04-07,KS2022:2502,Trafikverket, Underlag redovisningen 2021
KS/2022:17, 2022-04-11,KS2022:2533,Trafikverket, Beslut driftbidrag 2022 Hagfors
flygplats
KS/2022:180, 2022-03-24,KS2022:1720,Länsstyrelsen Värmland, Migrationsverket
Lägesbild220317
KS/2022:180, 2022-03-24,KS2022:1721,Länsstyrelsen Värmland, Minnesanteckningar
Regionala krishanteringsrådet 220317
KS/2022:180, 2022-03-24,KS2022:1722,Länsstyrelsen Värmland, Ramöverenskommelse
inkl. bilaga 200127 - fastställd slutversion för undertecknande(12571561) (0)_TMP
KS/2022:180, 2022-03-24,KS2022:1723,Länsstyrelsen Värmland, Agenda, Regionalt
krishanteringsråd torsdag 24_3
KS/2022:180, 2022-03-24,KS2022:1724,Länsstyrelsen Värmland, Minnesanteckningar
extra möte 21 mars
KS/2022:180, 2022-03-30,KS2022:1812,Migrationsverket, Ändrade förutsättningar för
anskaffning och nyttjande av tillfälliga boendeplatser (extraordinärt läge) där kommuner
om möjligt bistår Migrationsverket
KS/2022:180, 2022-03-30,KS2022:1816,Länsstyrelsen Värmland, Program för Regionalt
krishanteringsråd 31/3
KS/2022:180, 2022-04-04,KS2022:1940,Länsstyrelsen Värmland, presentationsbilderfran-presstraff-med-mikael-damberg-och-anders-ygeman-den-31-mars-2022
KS/2022:180, 2022-04-04,KS2022:1941,Länsstyrelsen Värmland, Minnesanteckningar
krishanteringsrådet 2022-03-31
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KS/2022:180, 2022-04-04,KS2022:1948,Länsstyrelsen Värmland, Analys
samverkansformer Regionala krishanteringsrådet 2022-03-31
KS/2022:180, 2022-04-11,KS2022:2530,Länsstyrelsen Värmland, Minnesanteckningar
regionala krishanteringsrådet 2022-04-07
KS/2022:180, 2022-04-11,KS2022:2531,Länsstyrelsen Värmland, Aktuella läget 220407
KS/2022:180, 2022-04-20,KS2022:2666,Länsstyrelsen Värmland, Svar på fråga från
regionala krishanteringsrådet kring avtal
KS/2022:180, 2022-04-20,KS2022:2669,Länsstyrelsen Värmland, Nytt
beredningsunderlag och mer information kring genomförandet av Migrationsverkets
uppdrag att anskaffa boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet
KS/2022:180, 2022-04-22,KS2022:2692,Länsstyrelsen Värmland, Sammanställt
beredningsunderlag och mer information kring genomförandet av Migrationsverkets
uppdrag att anskaffa boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet
KS/2022:180, 2022-04-22,KS2022:2697,Länsstyrelsen Värmland, Presentation 21april
KS/2022:180, 2022-04-22,KS2022:2698,Länsstyrelsen Värmland, Sammanställt
beredningsunderlag 21 april 2022
KS/2022:180, 2022-04-25,KS2022:2740,Länsstyrelsen Värmland, Aktuella läget 220421
Värmland
KS/2022:180, 2022-04-25,KS2022:2741,Länsstyrelsen Värmland, Presentation_21april
KS/2022:180, 2022-04-25,KS2022:2742,Länsstyrelsen Värmland, Minnesanteckningar
regionala krishanteringsrådet 2022-04-21
KS/2022:184, 2022-03-28,KS2022:1797, Personuppgift, Medborgarförslag Farthinder utmed Uddeholmsvägen, delen Torget-lv 246
KS/2022:186, 2022-03-30,KS2022:1809, Personuppgift, Önskemål om att ändra
öppettiderna i badhuset
KS/2022:197, 2022-04-04,KS2022:1978,Regeringskansliet, Remiss av Betänkande
Förslag för att underlätta för förstagångsköpare Fi2022-01202
KS/2022:197, 2022-04-04,KS2022:1979,Regeringskansliet, Remiss av SOU 2022:12
Startlån till förstagångsköpare av bostad - svar senast 26/8 Fi2022_01201
KS/2022:2, 2022-04-22,KS2022:2706,Länsstyrelsen Värmland, Anmälan om anläggande
av flytbrygga på fastigheten Torsby 1 226 Stiftelsen Donationen Åsarna
KS/2022:201, 2022-04-07,KS2022:2503, Personuppgift, enskild firma, Statistik
Hagfors Badhus 2022
KS/2022:202, 2022-04-07,KS2022:2506,Kriminalvården, Intresseetablering ny anstalt i
Hagfors/Munkfors
KS/2022:202, 2022-04-07,KS2022:2507,Justitiedepartementet, Etablering ny anstalt
Hagfors/Munkfors
KS/2022:204, 2022-04-11,KS2022:2546, Personuppgift, Medborgarförslag - Lekplats i
Västra Skymnäs
KS/2022:217, 2022-04-12,KS2022:2590,Vänersborgs tingsrätt, M5236-21 Fortums
ansökan om utrivning av damm vid utloppet av Västra Gällsjön, Aktbil 8
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KS/2022:217, 2022-04-20,KS2022:2682,Vänersborgs tingsrätt, M5236-21, Ansökan om
tillstånd för utrivning av damm vid utloppet av Västra Gällsjön i Gällälvens
avrinningsområde 1(3)
KS/2022:217, 2022-04-20,KS2022:2683,Vänersborgs tingsrätt, M5236-21, Ansökan om
tillstånd för utrivning av damm vid utloppet av Västra Gällsjön i Gällälvens
avrinningsområde 2(3)
KS/2022:217, 2022-04-20,KS2022:2684,Vänersborgs tingsrätt, M5236-21, Ansökan om
tillstånd för utrivning av damm vid utloppet av Västra Gällsjön i Gällälvens
avrinningsområde 3(3)
KS/2022:217, 2022-04-25,KS2022:2770,Vänersborg tingsrätt, MSB avstår från att yttra
sig
KS/2022:218, 2022-04-20,KS2022:2670,Vänersborgs Tingsrätt, M5238, Ansökan om
utrivning av damm vid utloppet av Östra Gällsjön, i Gällälvens avrinningsområde,
Hagfors kommun 1(3)
KS/2022:218, 2022-04-20,KS2022:2671,Vänersborgs tingsrätt, M5238, Ansökan om
utrivning av damm vid utloppet av Östra Gällsjön, i Gällälvens avrinningsområde,
Hagfors kommun 2(3)
KS/2022:218, 2022-04-20,KS2022:2672,Vänersborgs tingsrätt, M5238, Ansökan om
utrivning av damm vid utloppet av Östra Gällsjön, i Gällälvens avrinningsområde,
Hagfors kommun 3(3)
KS/2022:218, 2022-04-26,KS2022:2781,Vänersborgs tingsrätt, Yttrande M5238-21
yrkande om ersättning
KS/2022:219, 2022-04-20,KS2022:2673,Vänersborgs tingsrätt, M1982, Ansökan om
utrivning Sångendammen, Hagfors kommun 1(3)
KS/2022:219, 2022-04-20,KS2022:2674,Vänersborgs tingsrätt, M1982, Ansökan om
utrivning Sångendammen, Hagfors kommun 2(3)
KS/2022:219, 2022-04-20,KS2022:2675,Vänersborgs tingsrätt, M1982, Ansökan om
utrivning Sångendammen, Hagfors kommun 3(3)
KS/2022:220, 2022-04-20,KS2022:2676,Vänersborgs tingsrätt, M1986-21, Ansökan om
tillstånd för utrivning av Sunnemo kvarndamm, Kvarndammen, Hyttälven, Sunnemo 1(3)
KS/2022:220, 2022-04-20,KS2022:2677,Vänersborgs tingsrätt, M1986-21, Ansökan om
tillstånd för utrivning av Sunnemo kvarndamm, Kvarndammen, Hyttälven, Sunnemo 2(3)
KS/2022:220, 2022-04-20,KS2022:2678,Vänersborgs tingsrätt, M1986-21, Ansökan om
tillstånd för utrivning av Sunnemo kvarndamm, Kvarndammen, Hyttälven, Sunnemo 3(3)
KS/2022:221, 2022-04-20,KS2022:2679,Vänersborgs tingsrätt, M1978-21, Ansökan om
tillstånd för utrivning av Hyttdammen belägen i Hyttälven, Sunnemo 1(3)
KS/2022:221, 2022-04-20,KS2022:2680,Vänersborgs tingsrätt, M1978-21, Ansökan om
tillstånd för utrivning av Hyttdammen belägen i Hyttälven, Sunnemo 2(3)
KS/2022:221, 2022-04-20,KS2022:2681,Vänersborgs tingsrätt, M1978-21, Ansökan om
tillstånd för utrivning av Hyttdammen belägen i Hyttälven, Sunnemo 3(3)
KS/2022:225, 2022-04-11,KS2022:2542, Personuppgift, Medborgarförslag om farthinder
på Villavägen, Hagfors
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KS/2022:227, 2022-04-25,KS2022:2732,Svea Hovrätt, Svea HR M12456-21 Aktbil 8
KS/2022:227, 2022-04-25,KS2022:2733,Svea Hovrätt, Svea HR M 12456–21 Aktbil 1 Föreläggande att som fastighetsägare svara på överklagandet
KS/2022:227, 2022-04-25,KS2022:2734,Svea Hovrätt, Vänersborgs TR M 1977-21
Aktbil 8
KS/2022:227, 2022-04-25,KS2022:2735,Svea Hovrätt, Vänersborgs TR M 1977-21
Aktbil 1
KS/2022:227, 2022-04-25,KS2022:2736,Svea Hovrätt, Svea HR M 12456-21 Ej slutligt
beslut 2022-04-22
KS/2022:227, 2022-04-25,KS2022:2737,Svea Hovrätt, Svea HR M 12456-21 Aktbil 5
KS/2022:227, 2022-04-25,KS2022:2738,Svea Hovrätt, Vänersborgs TR M 1977-21
Slutligt beslut (ej särskilt uppsatt) 2021-09-30 Utrivning av Buskendammen, belägen i
Buskeälven i Hyttälvens avrinningsområde, Sunnemo
KS/2022:228, 2022-04-25,KS2022:2739, Personuppgift, Medborgarförslag - Ge &
Ta- container på Holkesmossen
KS/2022:3, 2022-03-28,KS2022:1760, Personuppgift, Fundering om farthinder
på Rysktorpsvägen
KS/2022:3, 2022-03-28,KS2022:1766,Trafikverket, Konsekvensutredning till förslag om
bärighetsföreskrifter Värmland 2022
KS/2022:3, 2022-03-28,KS2022:1767,Trafikverket, Trafikföreskrift - förslag
KS/2022:3, 2022-03-28,KS2022:1770, Personuppgift, Anspråk på en ny
gränspunkt, Skålviksvägen 15 B
KS/2022:3, 2022-03-30,KS2022:1810,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt
miljöbalken, Bergsängs avloppsreningsverk, Bergsäng 1:221
KS/2022:3, 2022-03-30,KS2022:1811,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt
miljöbalken, Gustavsfors avloppsreningsverk, Gustavaskogen 3:1
KS/2022:3, 2022-03-30,KS2022:1813,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt
miljöbalken, Ekshärads avloppsreningsverk, Grinnemo 1:209
KS/2022:3, 2022-03-30,KS2022:1814,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt
miljöbalken, Sunnemo avloppsreningsverk, Sunnemo 1:70
KS/2022:3, 2022-03-30,KS2022:1815,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt
miljöbalken, Sörby avloppsreningsverk, Sörby 1:207
KS/2022:3, 2022-03-30,KS2022:1817,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om bifall med
villkor(20231362) flytbrygga Gröcken
KS/2022:3, 2022-03-30,KS2022:1822,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt
miljöbalken Gunneruds avloppsreningsverk, Gunnerud 1:158
KS/2022:3, 2022-03-31,KS2022:1871,Migrationsverket, Kompletterande information
evakueringsboenden
KS/2022:3, 2022-03-31,KS2022:1872,Migrationsverket, Skrivelse 220327 Region Väst
tillfälliga boende där kommunerna bistår
KS/2022:3, 2022-03-31,KS2022:1875,Länsstyrelsen Värmland, 202204330 Trysilelva
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KS/2022:3, 2022-03-31,KS2022:1876,Länsstyrelsen Värmland, SMHI Älvgruppsmöte
Klarälven 2022-03-30
KS/2022:3, 2022-03-31,KS2022:1877,Länsstyrelsen Värmland, Protokoll Älvgruppsmöte
Klarälven - Byälven 2022
KS/2022:3, 2022-04-04,KS2022:1936,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om bifall med
villkor(20439669) Rasering av ledning för data/tele i Arvika, Eda, Hagfors, Kristinehamn
och Årjängs kommuner
KS/2022:3, 2022-04-04,KS2022:1937, Personuppgift, SVAR på Önskemål om
slyröjning längs Rådasjön, delen bro över Årosälven-Rådastrand
KS/2022:3, 2022-04-04,KS2022:1942,Länsstyrelsen Värmland, Inbjudan till Samråd
KS/2022:3, 2022-04-04,KS2022:1943,Länsstyrelsen Värmland, Stöd till publik
laddinfrastruktur extern PPT 220329 (002)
KS/2022:3, 2022-04-04,KS2022:1945, Personuppgift sson, Svar på fråga om
GC- förbindelse mellan Hagfors och Uddeholm
KS/2022:3, 2022-04-04,KS2022:1968,Gröna mobilister, Enkät om kommunens arbete för
hållbara transporter
KS/2022:3, 2022-04-07,KS2022:2505, Personuppgift, Önskemål om lekplats i Västra
Skymnäs
KS/2022:3, 2022-04-07,KS2022:2509,Suicide Zero, Kommunundersökning- Suicide Zero
KS/2022:3, 2022-04-11,KS2022:2532,Jordbruksverket, Ansökan gårdsstöd 2022
KS/2022:3, 2022-04-11,KS2022:2534, Personuppgift, Fråga om gång- och cykelvägen
längs Uvåstrand
KS/2022:3, 2022-04-11,KS2022:2535,Länsstyrelsen Värmland, Förslag till ändrande av
föreskrifter inom Svartåns naturreservat, Filipstads och Hagfors kommuner
KS/2022:3, 2022-04-11,KS2022:2539,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport
livsmedel - Köket Bellmansgården, Grinnemo 1:37
KS/2022:3, 2022-04-11,KS2022:2543, Personuppgift, Önskemål om discgolfbana
i Ekshärad
KS/2022:3, 2022-04-11,KS2022:2547, Personuppgift, Synpunkt - Potthål som
behöver lagas Backvägen, Ekshärad
KS/2022:3, 2022-04-11,KS2022:2548,Trafikverket, Bekräftelse på registrerat svar
Föreskrifter om bärighetsklasser
KS/2022:3, 2022-04-11,KS2022:2550, Personuppgift, Önskemål att kommunens ska
rusta upp rampen vid båtiläggningsplatsen i Uddeholm
KS/2022:3, 2022-04-11,KS2022:2551,Oscar Properties, Förfrågan om byggrätter på
Sörby 1:169
KS/2022:3, 2022-04-12,KS2022:2571, Personuppgift, Lönn på Färjevägen 15
KS/2022:3, 2022-04-12,KS2022:2575,Lantmäteriet, Arkivakt S201174 1783/2021/16
Anläggningsåtgärd berörande Råda ga:1 och fastighetsreglering rörande Råda 1:168 och
1:223, Björnbyn
KS/2022:3, 2022-04-12,KS2022:2576,Miljö- och byggnämnden, Anmälan miljöfarlig
verksamhet, demontering och återvinning av elektroniska produkter, Flygfältet 2
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KS/2022:3, 2022-04-20,KS2022:2649,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport
livsmedel - Köket Sunnemo skola, Sunnemo 1:41
KS/2022:3, 2022-04-20,KS2022:2654,Växtlust Värmland, Information pkt 17 del 2
Projektmedel per kommun hittills år 21-22 220419
KS/2022:3, 2022-04-20,KS2022:2655,Växtlust Värmland, Styrelsens information pkt 17
del 1, 220419
KS/2022:3, 2022-04-20,KS2022:2656,Växtlust Värmland, Verksamhetsberättelse 2021
sign, gk
KS/2022:3, 2022-04-20,KS2022:2657,Växtlust Värmland, Valberedningens förslag till
Växtlusts årsmöte 2022
KS/2022:3, 2022-04-20,KS2022:2658,Växtlust Värmland, Valberedningens förslag till
arvoden 2022
KS/2022:3, 2022-04-21,KS2022:2689,Fortum Sverige AB, Avsänkning av Klarälven vid
arbeten på Munkfors överfallsdamm
KS/2022:3, 2022-04-21,KS2022:2690,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om bifall med
villkor(20646905), brygga vid badplatsen Vitsand, Rådastrand
KS/2022:3, 2022-04-22,KS2022:2694,Klarälvdalens samordningsförbund,
Revisionsrapport Klarälvdalens samordningsförbund 2021
KS/2022:3, 2022-04-22,KS2022:2695,Klarälvdalens samordningsförbund,
Årsredovisning 2021 Klarälvdalens samordningsförbund
KS/2022:3, 2022-04-22,KS2022:2696,Klarälvdalens samordningsförbund,
Revisionsberättelse Klarälvdalens samordningsförbund 2021
KS/2022:3, 2022-04-22,KS2022:2699, Personuppgift, ANG. upptagning av röjt sly
längs Klarälvsbanan
KS/2022:3, 2022-04-25,KS2022:2743,Suicide Zero, Kommunbarometer 2022 - En
undersökning om kommunernas arbete med att förebygga självmord
KS/2022:3, 2022-04-25,KS2022:2746,Förvaltningsrätten i Karlstad, Karlstad FR 1882-22
Aktbil 9 (1) Överprövning upphandling Ismaskin
KS/2022:3, 2022-04-25,KS2022:2747,Länsstyrelsen Värmland, Anläggande av flytbrygga
på kommunala badplatsen Åsarnabadet Torsby 1:226
KS/2022:3, 2022-04-25,KS2022:2748,Länsstyrelsen Värmland, Beslut om bifall med
villkor(20658166) anlägga flytbrygga badplatsen Lemundtjärn, Sjögeränden 20
KS/2022:3, 2022-04-25,KS2022:2775,Transportstyrelsen, Utfärdade
parkeringsanmärkningar april 2021 - mars 2022
KS/2022:3, 2022-04-25,KS2022:2777,Värmlands Museum, Värmlands museum till er
tjänst!
KS/2022:3, 2022-04-26,KS2022:2785, Personuppgift, Ang. sophämtning på
fastigheten Torsby 1:106, Lakheden 3103
KS/2022:35, 2022-04-20,KS2022:2660,Klarälvens vattenråd, Protokoll KVR styrelsemöte
2022-04-13
KS/2022:35, 2022-04-20,KS2022:2661,Klarälvens vattenråd, Pkt 4 a
Verksamhetsberättelse 2021
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KS/2022:35, 2022-04-20,KS2022:2662,Klarälvens vattenråd, Kallelse inbjudan stämma
20220517
KS/2022:38,2022-03-24,KS2022:1717,Elektriska nämnden, Elbesiktning slutförd
Forsskolan, Lärlingen 1
KS/2022:38, 2022-04-04,KS2022:1947,Elektriska nämnden, Dag för
elrevisionsbesiktning stadshuset, Borgmästaren 3
KS/2022:38, 2022-04-20,KS2022:2664,Elektriska nämnden, Besiktningsuppdrag
Borgmästaren 3, stadshuset
KS/2022:38, 2022-04-20,KS2022:2665,Elektriska nämnden ,Elbesiktning slutförd
Grinnemo 1:84, Kyrkhedens skola
KS/2022:38, 2022-04-26,KS2022:2782,Elektriska nämnden, Bekräftelse utföra
elbesiktning Borgmästaren 3, stadshuset
KS/2022:50, 2022-04-04,KS2022:1930,Agera Värmland, Protokoll årsmöte Agera
Värmland 2022-03-17
KS/2022:55, 2022-04-07,KS2022:2508,Länsstyrelsen Värmland, Nya regler för stöd till
publik laddinfrastruktur ger bättre möjligheter i hela landet
KS/2022:55, 2022-04-11,KS2022:2536,Länsstyrelsen Värmland, Inbjudan till Samråd om
stöd från Klimatklivet till publik infrastruktur
KS/2022:55, 2022-04-11,KS2022:2537,Länsstyrelsen Värmland, Anteckningar
KS/2022:55, 2022-04-11,KS2022:2538,Länsstyrelsen Värmland, Presentation

Handlingar i ärendet
Handläggarens tjänsteskrivelse 2022-04-26.
Beslut
Redovisningen godkäns.
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Dnr

§ 42 - Information
Kommunchef Richard Bjöörn informerade


om Ukraina, hur kan kommunen ta emot flyktingar från Ukraina, för Hagfors
del rör det sig om 123 personer. 450 flyktingar från Ukraina är i Värmland nu
och alla bor privat.



Corona – I går hade vi en (1) medarbetare som var hemma med corona, samt
en vårdtagare sjuk i corona.



Pensionsprognoserna droppar in i kommunerna, stora kostnader för
kommunen som ska in i budgeten 2023.

Boo Westlund, OR, informerade om möte med Fortum om Stora Ullen,
kommunens råvattentäkt.
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