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Dnr KS 2018/427

§ 1 Kommunkoncernens låneram 2019
Enligt kommunkoncernens finanspolicy, KF 2009-09-29 § 68, skall
kommunfullmäktige besluta om storlek på kommunkoncernens låneram att gälla
för kommande år. Idag uppgår totala låneskulden till 242 990 883 kronor. För
2019 finns planer, enligt budget 2019, att i kommunen ta upp nya lån om
maximalt totalt 25 000 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-01-07
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar låneramen för 2019 till totalt maximalt 267 990 883
kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att, gemensamt,
underteckna de dokument som krävs för att genomföra nämnda upplåning samt
omsätta de lån som i övrigt förfaller under året.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Hagfors Energi AB
Hagforshem AB
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Dnr KS 2019/41

§ 2 Fullmakt för uttag från bankkonton m.m.
Tidigare beslut om vilka personer som äger underteckna och kontrasignera kvitton
och anvisningar på uttag från bankkonton m.m. behöver med anledning av
personalförändringar justeras.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2019-01-07
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från 2017-10-16 § 135, gällande fullmakt
för uttag från bankkonton m.m.
Kvitton och anvisningar på uttag från Hagfors kommuns jämte av kommunen
förvaltade donationsfonders bankkonton skall från och med 2019-02-11
undertecknas av:
kommunstyrelsens ordförande Jens Fischer, eller
kommunchef Jan Lilja, eller
ekonomichef Jonas Nilsson, eller
ekonom Malin Hedberg-Soini, eller
ekonom Helén Källvik, eller
ekonom Carina Lindskog, eller
ekonom Sofia Eriksson
med kontrasignation av
ekonomiassistent Desireé Walstad, eller
ekonomiassistent Nina Törnqvist.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 6/42

2019-01-29

Kommunledningsutskottet

Dnr KS 2019/105

§ 3 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt
kollektivavtal med mera - HÖK 18
Sveriges Kommuner och Landsting och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation – träffade den 20 september 2018 en
Huvudöverenskommelse, HÖK 18, med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd.
Huvudöverenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor
enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll mm.
I den bifogade redogörelsen till detta cirkulär finns ändringar och nyheter i
överenskommelsen beskrivna vad avser förhandlingsprotokoll och bilagor.
Inga ändringar har gjorts i Allmänna Bestämmelser (AB). AB 14 i lydelse 201807-01 gäller därmed fortsatt.
Nedan följer en redovisning i punktform av överenskommelsen.
Huvudöverenskommelsen i korthet:
-

Avtalsperioden omfattar tiden 2018-04-01 – 2021-03-31. Avtalet är inte
möjligt att säga upp i förtid.

-

Avtalet löper utan angiven nivå för löneökningar under hela
avtalsperioden.

-

AB 14 i lydelse 2018-07-01 fortsätter altjämnt att gälla.

-

I samband med avtalsrörelsen år 2020 kommer parterna att förhandla om
AB, då förhandlingarna sker med övriga motparter.

-

Under år 2019 kommer parterna att gemensamt utvärdera och ta ställning i
fråga om principöverenskommelse – Lokala omställningsmedel och ändrad
turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser.

-

I syfte att ta gemensamt ansvar för särskilt angelägna frågor inom skolans
område har centrala parter enats om ett utökat samråd och reformvård.

-

Avtalet ställer också krav på att alla arbetsgivare arbetar aktivt med
strategisk kompetensförsörjning i nära dialog och samarbete med lokala
fackliga företrädare.

-

Centrala parter kommer att genomföra et antal partsgemensamma arbeten
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under avtalsperioden med syfte att arbeta aktivt för en tryggad
kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö.
-

Samverkan på alla nivåer, i linje med det nya samverkansavtalet, blir
avgörande för att gemensamt kunna arbeta med skolans utmaningar.
Därför har avtalets bilaga 4a ”Förtroendeskapande arbete” setts över och
uppdaterats med vissa medskick från centrala parter.

Handlingar i ärendet
Personalchefens skrivelse 2019-01-11.

Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att på rekommendation från Sveriges
Kommuner och Landstings styrelse och Sobonas styrelse att med anledning av
träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 18 med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds Samverkansråd för tillämpning från och med 2018-04-01 att anta
bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen HÖK 18, samt att efter
framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal – LOK 18 – i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
SKL:s cirkulär 18:33
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Dnr KS 2019/40

§ 4 Policy för kränkande särbehandling, trakasserier
och diskriminering
Hagfors kommun arbetar kontinuerligt med att förvaltningens arbetsmiljö ska
omfatta en gemensam värdegrund. För att möjliggöra detta arbete krävs att
arbetsgivaren tydligt tar avstånd från kränkande särbehandling, trakasserier och
diskriminering.
Mot bakgrund av detta har personalenheten arbetat fram ett förslag till policy för
kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Hagfors kommun har
sedan tidigare policydokument antagna som berör dessa områden, men som är
antagna var för sig.
Förslaget har förnakrats i förvaltningens tjänstemannaledningsgrupp och varit
föremål för behandling i centrala arbetsmiljökommittén (Centralrådet), där
samtliga fackliga parter ställt sig bakom förslaget.
Handlingar i ärendet
Förslag till policy – kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.
Personalchefens skrivelse 2019-01-08.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till Policy för kränkande särbehandling,
trakasserier och diskriminering att gälla från och med 2019-03-01.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
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Dnr KS 2019/108

§ 5 Ansökan om bidrag - Skoga Bygdegårdsförening
Skoga Bygdegårdsförening ansöker om kommunalt bidrag då de tvingats till ett
akut byte av jordvärmepanna då befintlig gått sönder. Vid tillfället var det kall
väderlek och risken för sönderfrysning var stor. Man har även ansökt om
fonderade bygdemedel från Länsstyrelsen och går även in med egna medel. Den
totala kostnaden uppgår till drygt 90 000 kronor enligt offert.
Handlingar i ärendet
Ansökan, Skoga Bygdegårdsförening
Kommunalrådets tjänsteskrivelse 2019-01-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar ett bidrag på 20 000 kronor som medfinansiering till
investeringen. Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda
utgifter.
_____
Beslutet skickas till
Skoga Bygdegårdsförening
Ekonomienheten, Sofia Eriksson
Jens Fischer
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Dnr KS 2019/19

§ 6 Slutredovisningar investeringsprojekt,
samhällsbyggnadsavdelningen 2019
Samhällsbyggnadsavdelningen ska redovisa slutförda investeringsprojekt till
kommunstyrelsen med budget och utfall.

Projektnummer

Vad

Budget

Utfall

1005

Nätverksuttag Kyrkhedens
skola

180 000 kr

135 800 kr

1006

Reservel Häggården

120 000 kr

114 080 kr

1047 och
1007

Tak ÄBC

2 473 000 kr

2 476 500 kr

Avsättning 2016,
fastighetsunderhåll

4 000 000 kr

3 498 000 kr

50 000 kr

66 900 kr

1009

Sugledning hus 3, ÄBC

1010

Tak brandstationen, Hagfors

150 000 kr

145 000 kr

1011

Lokalanpassningar 2017

300 000 kr

195 000 kr

1012

Mattor, stadshuset

75 000 kr

57 000 kr

1013

Förtätning ÄBC, etapp 1

538 000 kr

318 200 kr

1018

Tillgänglighetsinventering

400 000 kr

333 200 kr

1019

NO-salar, Kyrkhedens skola

239 000 kr

308 400 kr

1021

Järnvägsmuseet

360 000 kr

283 800 kr

1022

Ventilation Primus

100 000 kr

106 895 kr

1025

Lekutrustning Sunnemo
förskola

100 000 kr

104 700 kr

1026 och
1040

Belysning Bellmansgården
och bilvärmarcentraler
Bellmansgården

145 000 kr

136 200 kr

1026

Nytt ventilationsaggregat

325 000 kr

298 000 kr
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förskolan Treklövern
1027

Reparation utrymningsvägar
Kyrkhedens skola

120 000 kr

60 000 kr

1028

Tilläggsisolering Valhall

88 000 kr

87 442 kr

1031

Konvektorer serverrum,
stadshuset

130 000 kr

123 298 kr

1039

Temperaturloggar nätverk

180 000 kr

120 219 kr

1040

Byte torkskåp skolor och
förskolor

50 000 kr

49 920 kr

1041

Halkmålning köket ÄBC

50 000 kr

68 200 kr

1042

Sanering och pumpbyte,
brandstation Ekshärad och
Folktandvården, Hagfors

60 000 kr

36 800 kr

1043

Luftvärmepumpar
kommunförrådet

60 000 kr

47 715 kr

1044

Målning golv, Kyrkhedens
skolas kök

100 000 kr

33 500 kr

1045

Belysningsarmaturer

400 000 kr

328 000 kr

1046

Byte av fläktar i f.d.
apotekshuset

95 000 kr

98 600 kr

1052

Belysning Forsskolan

200 000 kr

200 100 kr

1053

Bilvärmarcentral Häggården

75 000 kr

70 000 kr

1054

Styrsystem Kyrkheden hus C

90 000 kr

77 500 kr

1057

Åtgärdspaket ÄBC ventilation

1 500 000 kr

1 020 000 kr

1058

Styrsystem Kyrkhedens skola
UC

95 000 kr

93 000 kr

1060

Ny styrutrustning f.d.
apotekshuset

90 000 kr

73 700 kr

1061

Vattenburen värme, Valhall

230 000 kr

225 400 kr

1062

Ny styrutrustning stadshuset

160 000 kr

140 000 kr
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1063

Förtätning Lillåsen,
fortsättning

1 200 000 kr

1 062 500 kr

1064

Styr/övervakning förskolan
Milan, TA1

110 000 kr

99 500 kr

1066

Styr/övervakning förskolan
Milan, TA2+TA3

130 000 kr

125 000 kr

1068

Installation tagglås, fastighet

300 000 kr

316 000 kr

1069

Brandlarm

867 000 kr

712 700 kr

1071

Växlarenheter Lillåsen

170 000 kr

165 000 kr

1072

Styrsystem Kyrkhedens skola
LA1

190 000 kr

176 000 kr

1073

Ljudmiljö plenisalen, etapp 2

418 000 kr

365 000 kr

1074

Ozonrening köket ÄBC

263 000 kr

192 200 kr

1077

Garageportar f.d. apotekshuset

55 000 kr

53 000 kr

1078

Renovering vattenskada,
Lillstugevägen

205 000 kr

125 000 kr

1079

Valhall, grind och innertak

55 000 kr

50 100 kr

1080

Injustering Häggården

50 000 kr

16 000 kr

1080

Port räddningstjänsten,
Ekshärad

60 000 kr

52 400 kr

1081

Inköp pumpar Kyrkhedens
skola och Bågskyttten

70 000 kr

65 500 kr

1082

Markarbeten Lillåsen

100 000 kr

66 000 kr

1083

Elrevisioner

371 000 kr

364 000 kr

1084

Ventilation förskolan Milan

75 000 kr

61 000 kr

1086

Avdelningskök Häggården

250 000 kr

280 500 kr

1089

Värmesystem Kyrkhedens
skola

100 000 kr

81 000 kr

1095

Hissdörrar Lillåsen

65 000 kr

55 000 kr
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1096

Röjning yttre slänt
Bellmansgården

60 000 kr

57 000 kr

Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-01-22
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Sofia Eriksson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/106

§ 7 Införande av poolgrupp inom individ- och
omsorgsavdelningens verksamheter i Ekshärad
Hagfors kommuns verksamheteter i Ekshärad inom tidigare vård- och
omsorgsavdelningen har under verksamhetsåret 2018 arbetat intensivt med
personalförsörjningen.
Ledningen för tidigare vård- och omsorgsavdelningen har efter en utredning
kommit fram till att man föreslår att en poolgrupp om åtta undersköterskor på en
sysselsättningsgrad om 100 % införs från och med 2019-03-01. Denna poolgrupp
ska tjänstgöra inom hela Ekshärads verksamhetsområde som omfattar
Bellmansgårdens särskilda boende samt hemtjänsten i Ekshärad. Verksamheten
organiseras under en av enhetscheferna på Bellmansgårdens särskilda boende och
samtliga har sin utgångspunkt vid Bellmansgården. Poolgruppen ska svara för
kortidsförsörjningen vid personalfrånvaro och maximallt vikariera maximallt 14
dagar för frånvarande personal. Vid längre frånvaro ska annan vikarie tillsättas.
Varje personal i poolgruppen kommer att ha en koppling till en hemtjänstgrupp
eller till en avdelning inom särskilt boende, där man vid uteblivet behov av
poolpersonal ska tjänstgöra med arbetsuppgifter som kommer att inplaneras.
Införandet av en poolgrupp enligt ovanstående föranleder inget behov av
ytterligare avsättande av medel till verksamheten. Verksamhetens bedömning är
att kostnaderna vid ett införande torde minska och kvaliteten i verksamheten öka.
Handlingar i ärendet
Personalchefens tjänsteskrivelse 2019-01-14.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att införa en poolgrupp om åtta
undersköterskor med en sysselsättningsgrad om 100 % för tjänstgöring inom
tidigare vård- och omsorgsavdelningens verksamheter i Ekshärad med uppstart
2019-03-01 samt att en återrapportering av ärendet ska redovisas för
kommunledningsutskottet av socialchefen efter 6 månader.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten Richard Bjöörn
Individ- och omsorgsavdelningen Maria Persson
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Dnr KS 2019/73

§ 8 Beslut om revidering av Hagfors kommuns
Skogsbruksplan 2019-2028 samt uppdrag att besluta
om områdesklassning
Hagfors Kommuns skogliga resurser har sedan antagandet av Skogsbruksplanen
2015-2024 förändrats och det finns därför anledning att på nytt ta beslut om att
anta planen och de revideringar som samhällsbyggnadsavdelningen bedömt
nödvändiga för en god förvaltning framåt.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att Skogsbruksplanen dels uppdateras med
de områden som tillkommit, utgått eller ändrats sedan planen upprättades samt att
samtliga beräkningar och uppgifter om det skogliga innehavet uppdateras till
aktuella siffror per 2019-01-01.
Uppdatering av tillväxtberäkning
Alla skiften i skogsbruksplanen har omräknats på nytt för att den reviderade
planen ska innehålla korrekta siffror. Tillväxtberäkningen uppdaterades under
september-oktober 2017 för flygplatsen, Värmullsåsen och Ekshärad. Ytterligare
uppdateringar för bland annat Ekshärad har skett under november 2018.
Kommunens beslut om att stoppa avverkningen av Staffaskogen norr om Hagfors
tätort är inte korrigerat i planen då det kräver fältinventering på grund av den
påbörjade avverkningen, vilket kommer ske under 2019. Uppskattningsvis har
900 kubikmeter av de totalt 2000 planerade avverkats men dessa finns inte
medräknade i planen än.
Den förväntade totala tillväxten per år 2018-2027 är marginellt lägre än tidigare
uppdatering, 4425 m3sk jämfört med den tidigare beräkningen om 4458 m3sk.
Avverkningsförslaget för den kommande perioden är något lägre, detta då
avverkning av de flesta stora områdena redan är genomförda. Förslaget i den
reviderade planen är 21 163 m3sk jämfört med det tidigare förslaget på 28 594
m3sk.
Vi har idag ett virkesförråd på 147 953 m3sk vilket är en minskning med 941
m3sk sedan förra uppdateringen.
Andelen kalmark, d.v.s. mark där åtgärder behövs för att bibehålla
tillfredsställande föryngring, har minskat från 11,6 ha till 7,6 ha. Jämfört med
tidigare uppdatering har andelen behandlad kalmark ökat under denna period,
d.v.s. mark som fullständigt behandlats med återväxt men föryngringen inte är
säkerställd, från 14,3 ha till 49,2 ha. Detta är positivt då detta tidigare släpat efter.
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Plantering har skett 2018 på flera avdelningar norr om flygplatsen i Råda. Stora
Enso planterade även av misstag drygt 1000 plantor på kommunens mark,
plantorna överläts utan kostnad till kommunen.
Andelen plantskog med säkerställd föryngring och andelen ungskog är ungefär
densamma som tidigare.
Den normala och den äldre gallringsskogen har minskat. Den normala
gallringsskogen har minskat från 317,2 ha till 305,6 ha och den äldre från 15,5 ha
till 13 ha. Det är en total minskning på 2133 m3sk.
De största skillnaderna har skett i den föryngringsavverkade skogen. Skog som
kan föryngringsavverkas, S1, har minskat från 73,8 ha till 60,0 ha, med en total
minskning på 2440 m3sk. Skog som är mogen att föryngringsavverkas, S2, har
minskat från 83,3 ha till 68,4 ha, vilket innebär en minskning på 2560 m3sk. Skog
i föryngringsbar ålder, S3 (där föryngringsavverkning ej bör genomföras) har
minskat, utifrån hur det ser ut i planen, från 201,9 ha till 38,1 ha. Det är dock inte
helt korrekt. I den äldre skogsbruksplanen var inte målklasserna likadana som
idag. I den nya versionen finns även målklasserna NO (naturvårdsmål orört) och
NS (naturvårdsmål med skötsel). NO områden är ofta samma sak som den äldre
klassningen S3, men även NS ligger inom klassen för S3. De 38,1 ha S3 är idag
glesare skog eller skog nära bostadsområden som inte uppnått tillräckligt höga
naturvärden för att klassas som NS eller NO. Idag har vi 121,6 ha NS områden
och 55,8 ha NO områden. Totala m3sk för S3, NS och NO har ökat med 4372
m3sk från tidigare S3.
Skogens fördelning på målklasser behöver dock justeras ytterligare efter beslut
om att ändra målklassen av Staffaskogen till NO. Om det ändras enligt förslaget
på sidan 3 minskar målklass NS med 3,1 ha från 121,6 ha till 118,5 ha, PG
(produktionsmål med miljöhänsyn) minskar med ungefär 18,2 ha från 541,5 till
523,3 ha och PF (produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn) minskar med
ungefär 9 ha från 135,3 ha till 126,3 ha medan målklassen NO ökar från 55,8 ha
till 86.1 ha med 30,3 ha.
Ett fel har funnits med från förra skogsbruksplanen, angående sammanställningen
av lövdominerade bestånd. Där har andelen framtida lövdominerade bestånd
räknats till 0 % vilket inte stämmer. Detta är något komplicerat att rätta till men
kommer att ske i samband med verkställning av revideringen av
skogsbruksplanen med hjälp av kommunens skogsförvaltare Forimp. I nuläget
finns det cirka 96 ha eller 12,7 % lövdominerade bestånd (av frisk eller fuktig
skogsmark) och då planen generellt är att bevara eller gynna dessa bestånd bör
inte dessa siffror ändras nämnvärt.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 17/42

2019-01-29

Kommunledningsutskottet

Övriga förslag på revidering kommer innebära mindre ändringar i fördelning på
sammansättning, målklasser och tillväxtberäkning.
Förslag på tillägg och ändringar avseende nya, utgående eller justerade
skogsområden
I samband med beslut om att stoppa avverkningen inom Staffa samt ändra
målklass till NO preciserades inte exakt vilka avdelningar som avsågs.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår därför att de områden som tidigare
motsvarade NS, PF och PG, d.v.s. avdelning 2, 3, 4, 12, 13 samt 22 i skifte 3,
klassas om till NO i enlighet med det tidigare beslutet då det är dessa avdelningar
som bildar den äldre, sammanhängande tallskog som är så värdefull för
friluftslivet i området och vilket var grunden till rekommendationen för
omklassning till NO-område. Vid denna gränsdragning inkluderas därmed inte
några mindre avdelningar väster om det föreslagna området. Dessa områden har
en annan karaktär med en stor andel lövinslag i kombination med direkt
anslutning till bebyggelse och var inte inkluderade i avdelningens diskussioner
om NO som lämplig målklass. Lövskogen skulle riskera att övertas av barrträd vid
målklass NO. För att uppfylla mål för FSC-certifiering av skogen behöver
skogsbruksplanen innehålla en viss procent lövskog, dessutom är lövskog en
bristvara ur naturvårdssynpunkt. Dessutom skulle förvaltningen av skogen allra
närmast bebyggelsen försvåras något vid målklass NO. Därför föreslår
Samhällsbyggnadsavdelningen att dessa områden får behålla sin nuvarande
målklass.
Kommunens fastighet Hagfors Tömte 1:14 i Sunnemo är idag inte med i
skogsbruksplanen. Fastigheten består av cirka 0,8 hektar skogsmark plus väg.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår i enlighet med de rekommendationer som
finns att skogsdelen av fastigheten planläggs i skogsbruksplanen. Lämplig
målklass föreslås beslutas av samhällsbyggnadsavdelningen efter inventering samt
dialog med kommunens skogsförvaltare.
Fastigheten Hagfors Gunnerud 1:21 i Gunnerud, Edebäck är idag inte med i
skogsbruksplanen. Fastigheten består av cirka 0,7 hektar skogsmark plus väg.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår i enlighet med de rekommendationer som
finns att skogsdelen av fastigheten rekommenderas att planläggas i
skogsbruksplanen. Lämplig målklass föreslås beslutas av
samhällsbyggnadsavdelningen efter inventering samt dialog med kommunens
skogsförvaltare.
Hösten 2018 köpte kommunen in en del av fastigheten Råda 1:20 söder om
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flygplatsen. Marken köptes in efter att det vid hindermätning runt flygplatsen
framkommit att flertalet träd behövdes avverkas då området ligger i
inflygningszonen till flygplatsen. På grund av EU-certifiering av flygplatsen har
kraven på hinderfrihet skärpts. Området består av cirka 9,3 hektar skogs- och
våtmark med angränsande motionscentral och fotbollsplaner. Ett elljusspår går
igenom området. Efter dialog med Forimp är rekommendationen att fortsätta
bruka marken även om avverkningen måste ske i förtid när de når 20 meters höjd
så hinner träden ändå nå tillräcklig höjd för att bli lönsam då efterfrågan på
biomassa är hög. Området rekommenderas att läggas till i skogsbruksplanen.
Lämplig målklass föreslås beslutas av samhällsbyggnadsavdelningen efter
inventering och dialog med kommunens skogsförvaltare. Kommentarer att ta
särskild hänsyn till våtmark, älvstrand och friluftsliv bör läggas till vid
planläggning.
Fastigheterna Proberaren nr 1-6 (skifte 3, avd. 39) i Hagfors tätort har bebyggts
och ägs inte längre av Hagfors Kommun men finns kvar i skogsbruksplanen.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att området utgår ur planen. Det kommer
minska andelen mark i skogsbruksplanen med cirka 0,8 hektar.
Kommunen har beviljats bidrag från landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom
stödet “Skogens miljövärden” för åtta mindre skogsområden som innefattas av
skogsbruksplanen. De är på sammanlagt 14,4 hektar med natur- och kulturmiljöer
som skall skötas samt ett område med en kulturlämning som skall rensas. Dessa
miljöinvesteringsområden skall finnas kvar i minst fem år från slututbetalningen
av bidraget, det vill säga minst till december 2023. De föreslås skötas även på
längre sikt då naturvärdena kommer att öka med tiden och det finns
förutsättningar att i dess områden få riktigt höga naturvärden. Att följa
rekommendationen bidrar till att uppfylla målen för en God grön kommun i
Hagforsstrategin samt de regionala och nationella miljökvalitetsmålen som till
exempel Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv samt bidrar till friluftsliv
och naturturism. Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår följande justeringar med
hänsyn till de åtgärder som gjorts inom miljöinvesteringsområden:
De gröna kommentarerna på samtliga avdelningar med miljöinvesteringsområden
föreslås ändras så de överensstämmer med Skogsstyrelsens målbild enligt
bidragsbeslutet och rådgivningskvittot för bidraget “Skogens miljövärden”. Detta
innebär endast mindre justeringar av de befintliga kommentarerna.
Målet för miljöinvesteringsområde fem (skifte 9, avdelning 19 och 21) skall vara
att på sikt kunna klassa skogen som ädellövskog.
Miljöinvesteringsområde 1 på fastigheten GRINNEMO 1:187, längs med

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 19/42

2019-01-29

Kommunledningsutskottet

elljusbanan i Ekshärad är en del av en större avdelning (skifte 1, avdelning 69)
som klassas som PF (Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn). Detta
miljöinvesteringsområde föreslås styckas av från den befintliga avdelningen och
istället bli en ny, mindre avdelning på cirka 1,4 hektar. Målklassen för den nya
avdelningen föreslås bli NS (Naturvårdsmål med skötsel). Av de sju
miljöinvesteringsområdena med natur-och kulturmiljö som skall skötas är idag
samtliga utom detta klassade som NS. Denna målklass är den mest lämpliga då
det kommer att krävas framtida åtgärder för att behålla områdenas karaktär och
naturvärden. Om detta område planläggs som NS kommer den totala mängden
skog med målklass NS öka med 1,4 hektar och mängden PF minska med
motsvarande.
Sammanfattning Samhällsbyggnadsavdelningens förslag
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att:
1) skogsbruksplanen revideras med de områden som tillkommit, utgått eller
ändrats sedan planen upprättades samt att uppdatera samtliga beräkningar och
uppgifter om det skogliga innehavet till aktuella siffror per 2019-01-01.
2) Justering sker av lövdominerade bestånd.
3) de områden inom Staffaskogen som tidigare motsvarade NS, PF och PG,
d.v.s. avdelning 2, 3, 4, 12, 13 samt 22 i skifte 3, klassas om till NO då det är
dessa avdelningar som bildar den äldre, sammanhängande tallskog som är så
värdefull för friluftslivet.
4) fastigheterna Proberaren nr 1-6 (skifte 3, avd. 39) utgår ur skogsbruksplanen.
5) skogsbruksplanen revideras med hänsyn till de miljöinvesteringsområden som
gjorts för att främja en långsiktig förvaltning och leva upp till de mål som
Hagforsstrategin stadgar avseende Levande skogar och Ett rikt växt- och
djurliv.
6) skogsbruksplanen kompletteras med Hagfors Tömte 1:14, Hagfors Gunnerud
1:21 samt del av fastigheten Råda 1:20 samt att beslut om klassning görs i
samråd med sakkunnig
7) den reviderade planen antas för perioden 2019-06-01 till och med 2028-1231.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-01-10.
Tidigare gällande Skogsbruksplan 2015-2024
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner samhällsbyggnadsavdelningens samtliga förslag
på revideringar i enlighet med samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse och ger
samhällsbyggnadschef i uppdrag att tillsammans med sakkunnig låta genomföra
erforderlig inventering, utredningar samt klassningar som krävs för att revidera
planen i enlighet med förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2016/138

§ 9 Beslut att anta förslag till detaljplan för kvarteret
Cykeln (fastigheterna Cykeln 1 och 2, Hagfors 2:166,
2:5 och 2:53), Hagfors kommun
Hagfors kommun har upprättat antagandehandlingar daterade 2018-12-13 till
Förslag till DETALJPLAN FÖR KVARTERET CYKELN (fastigheterna Cykeln
1 och Cykeln 2, Hagfors 2:166, 2:5 och 2:53), Hagfors kommun.
Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL)
2010:900.
Sammanfattning av ärendet
Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra förtätning inom kvarteret
Cykeln i Södra centrum. Planen möjliggör att ett helhetsgrepp ska kunna tas över
hela planområdet för att uppföra flerbostadshus med förbehåll för
centrumverksamheter i gatuplanet och eventuell källare/suterrängvåning för t ex
garage, samt att erforderliga bullerskydd får uppföras i närmiljön inom
planområdet.
Därutöver föreslås strandskyddet upphävas inom hela planområdet, bl.a. som ett
led för att möjliggöra en centrumnära tillgänglig plats där Anders Olssons
handikapp-anpassade brygga/terrass är möjlig att uppföra. Ansökningar om
bygglov prövas av miljö och byggkontoret. Fortum ska vara remissinstans vid
bygglovärenden. Beslut om mark- och bygglov fattas i miljö och byggnämnden.
Planen berör fastigheterna Cykeln 1 (Hagfors kommun) och Cykeln 2 (privatägd)
samt i viss mån Hagfors 2:166, 2:5 och 2:53 (Hagfors kommun). Några betydande
allmänna intressen bedöms inte beröras utöver att strandskyddet vid Uvåns östra
strandområde föreslås upphävas inom planområdet.
Enligt tidigare beslut har behovsbedömning gjorts och planen bedöms inte
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 och granskning.
Förändringar efter granskningsskedet
I granskningsutlåtandet anges de huvudsakliga förändringar som utförts efter
granskningen. I bilagan till granskningsutlåtandet sammanställs de skriftligen
inkomna synpunkterna från granskningen åtföljda av Hagfors kommuns
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kommentarer och ställningstaganden som föranlett de åtgärder som behövt utföras
för att kunna ta planen vidare till antagande.
1) En tillkommande nyhet är att hastighetsbegränsning 30 km/h gäller från och
med 2018-09-15 på Storgatan. På Geijersholmsvägen och Köpmangatan m.fl.
gator inom området Gärdet gäller 30 km/h sedan 2011-05-01. (Hänvisning till
övriga handlingar 14c och 14 d utdrag från de lokala trafikföreskrifterna).
2) En kompletterande trafikbullerutredning för Cykeln 2 har tagits fram:
3) Den sammantagna bedömningen av resultatet av Trafikbullerutredning 1 för
Cykeln 1 och Trafikbullerutredning 2 för Cykeln 2 redovisar att båda
tomterna bedöms lämpliga att bebygga med flerbostadshus, dock under
förutsättning att gemensamma uteplatser anordnas där 50 dB(A) ekvivalent
eller 70 dB(A) maximal ljudnivå uppfylls. (Förordningen om trafikbuller vid
bostadsbyggnader 2015:216 med ändringar som trädde i kraft 1 juli 2017).
4) Som boende ska man ha möjlighet att vistas på en uteplats i
trafikbullerskyddat läge i nära anslutning till bostadshuset. Om värdet 50
dB(A) ekvivalent nivå/70 dB(A) maximal ljudnivå överskrids på en enda av
de enskilda uteplatserna/balkongerna måste en gemensam uteplats anordnas
där 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå/70 dB(A) maximal ljudnivå uppfylls. Om en
gemensam uteplats finns i ett trafikbullerskyddat läge kan t ex enskilda
uteplatser/balkonger med utsikt över staden, parken och vattendraget utformas
som inglasade balkonger/uterum.
5) Med erforderlig dimensionering av ljudisolering av fasader, fönster, dörrar
och ventiler etc., kommer de maximala ljudnivåerna utomhus att kunna
reduceras så att ljudnivåer inte överskrids inomhus (Boverkets byggregler
BBR 26).
6) Fortums rättighet och verksamhetsområde markeras på plankartan: Fortum
innehar en rättighet för vattentäkt för elkraftproduktion i vattendraget samt en
dammanläggning som är belägen söder ut vid gamla bron. På plankartan
redovisas därför den yta som utgör Fortums rättighet och verksamhetsområde
och som i princip motsvarar utbredningsområdet för beräknade höga
vattenstånd vid översvämning, skyfall och 100-årsflödet. Inom ytan bör ej
byggnader och anläggningar tillåtas pga. av att främmande materia riskerar att
brytas loss, flyta nedströms och störa elkraftproduktionen. (Hänvisning till 2b
bilaga till granskningsutlåtande).
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Genomförandefrågor
När detaljplanen vunnit laga kraft kan externa intressenter upprätta
exploateringsavtal med Hagfors kommun.
-

Exploatören bär ansvaret för att identifiera alla berörda ledningar.
Kabelanvisning kan beställas hos Hagfors kommun via
https://www.ledningskollen.se. Kostnader för erforderliga
undanflyttningsåtgärder och skydd ska bekostas av exploatören om inget
annat är överenskommet. Exploatören ska i god tid kontakta respektive
ledningsrättsinnehavare/ledningsägare för ledningssamordning.

-

Exploatören bär ansvaret för att ta fram eventuell geoteknisk utredning
med provtagningar som kan krävas i bygglovskedet i det fall eventuell
källarvåning avses uppföras.

-

Planförslaget förutsätter att den parkmark som utgör en del av fastigheten
Hagfors 2:166 får användas för de parkeringsbehov som planen i övrigt för
med sig.

Konsekvenser av planens genomförande
Hagfors har, liksom många andra kommuner, ett behov av att tillskapa nya
bostäder med god tillgänglighet. En åldrande befolkning antas i allt högre grad
komma att efterfråga bostäder med nära till service, kollektivtrafik och tätortsnära
friluftsområden. Att kunna tillhandahålla attraktiva bostäder av den typ som
efterfrågas startar ofta en flyttkedja som är positiv för orten. Exempelvis kan
villor frigöras och bli attraktiva alternativ för yngre som står i begrepp att bilda
familj.
Ett genomförande av planen innebär att Hagfors kan tillföras ett tjugotal nya
bostäder i ett mycket attraktivt läge nära såväl service, kollektivtrafik och
tätortsnära friluftsområden. Det innebär också förädling av ett stycke centralt
belägen mark som i gällande detaljplan avsatts för parkerings-ändamål och som
inte får bebyggas. Möjligheten att lösa parkerings-behovet är god inom
centrumområdet och kan ske på betydligt mindre attraktiv mark.
Planen möjliggör som mest bebyggelse i högst sex våningar och innebär en
kontrast till den närmaste omgivningen som till största delen utgörs av bebyggelse
i en till tre våningar, på Gärdet förekommer även bebyggelse i upp till totalt fem
våningar om man räknar in vindsvåning och förhöjt källarplan. Visuellt kommer
detta självklart att upplevas som en tydlig förändring jämfört med dagens
situation. Stadsbildsmässigt kommer dock kompletteringen att ske i direkt
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anslutning till befintlig centrumbebyggelse och läsas in i den kontexten. Höga
byggnader är dock inget nytt i Hagfors där de fyra höghusen på andra sidan Uvån
utgör ett karaktäristiskt inslag i stadsbilden sedan över 50 år. Helhetsmiljön
representeras av bebyggelse som tillkommit under olika tidsepoker och ett nytt
byggnadsverk skulle komma att bidra med vår tids arkitektur. Detta bedöms vara
välgörande för stadsmiljön som därmed ges en chans till ny livskraft.
Ett plangenomförande innebär också att belastningen på området kom- mer att
öka något. Fler kommer att röra sig i området och trafiken kom- mer att öka
något. Bedömningen görs dock att området klarar detta utan problem.
Ett ökat antal boende i centrum, med möjligheten till verksamheter i
bottenvåningen, bidrar till ett ökat stadsliv under fler av dygnets trimmar och ger
ett bättre serviceunderlag. Fler bostäder och boende i Hagfors centrala delar bidrar
även till en ökad trygghet.
Granskning
Inför granskningen kommer samrådskretsen att underrättas om att granskningshandlingarna ställs ut under minst två veckor. Samrådskretsen ges därmed tillfälle
att ta del av hur planhandlingarna har bearbetats. Länsstyrelsen kommer att skicka
sitt granskningsutlåtande. Hagfors kommun sammanställer ett granskningsutlåtande inför antagandet.
Tidigare beslut
Protokoll samhällsbyggnadsutskottet planuppdrag 2016-03-01 § 26.
Protokoll samhällsbyggnadsutskottet beslut om samråd 2017-01-31.
Handlingar i ärendet
Planhandlingar:
11a. Tjänsteskrivelse
11b. Besvärshänvisning tillhörande KF beslut att anta detaljplan.
1. Innehållsförteckning.
2a. Granskningsutlåtande 2018-12-10.
2b. Bilaga till granskningsutlåtande (sammanställning efter granskningen).
3. Planbeskrivning 2018-12-10.
4a. Plankarta 2018-12-10_slutversion_A1-L.pdf
5a. Grundkarta A2.pdf.
5b. Grundkarta A4.pdf.
6a. PM Trafikbullerutredning Cykeln 1 2018-01-12.
6b. PM Trafikbullerutredning Cykeln 2 2018-12-10.
7. Behovsbedömning med bilaga tekniskt PM geoteknik 2017-01-25.
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8. Fastighetsförteckning 2017-02-06
9. Samrådsredogörelse 2018-04-16
10a. Illustration exempel på punkthus Cykeln 1 (underlag bullerutredning).
10b. Illustration exempel på punkthus Cykeln 2 (underlag bullerutredning).
Tidigare beslut:
11c. Beslut om granskning kommunstyrelsen § 68 2018-05-14.
11d. Beslut om samråd samhällsbyggnadsutskottet § 9, 2017-01-31.
11e. Beslut om planuppdrag samhällsbyggnadsutskottet § 26, 2016-03-01.
Övriga handlingar:
12a. Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998.
12b. Beslut att aktualitetsförklara översiktsplanen kommunfullmäktige § 50 201405-26.
13a. Utdrag ur Länsstyrelsens kulturmiljöprogram 209 Hagfors
13b. Gräns kartbild 209 Hagfors.
14 a. Trafiknätsanalys
14b. Beslut kommunstyrelsen § 28 2000-03-14.
14c. Lokal trafikföreskrift 2018-09-15
14d. Lokal trafikföreskrift 2011-05-01.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtandet 2018-12-10
enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt anta FÖRSLAG TILL DETALJPLAN
FÖR KVARTERET CYKELN (fastigheterna Cykeln 1 och Cykeln 2), Hagfors
kommun, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen och upphäva dess motsvarande
område i gällande detaljplan.
_____
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se
Lantmäteriet: lantmateriet@lm.se
Trafikverket: trafiverket@trafikverket.se
PTS: pts@pts.se
Fortum: pernilla.spetz@fortum.se
Skanova: ulf.larsson@skanova.se
IP-Only Networks AB, Bäverns gränd 17, 753 81 Uppsala jan.hillerstrom@iponly.se
Seniorboendeföreningen: bm-ch.engstrom@telia.com och
tore.johansson@riksbyggen.se
Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se
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Samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se
GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se
Planeringsarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se
Därutöver ska kommunen skicka meddelande om antagandebeslutet med
protokollsutdrag och besvärshänvisning i enlighet med plan- och bygglagen (PBL
kap 5 § 29). Hänvisning till sändlista.
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Dnr KS 2018/15

§ 10 Svar på motion om 6 timmars arbetsdag med
bibehållen lön
Försök med sex timmars arbetsdagar för vissa yrkesgrupper har gjorts på flera
ställen i landetmed varierande resultat. Främst har det handlat om projekt där
arbetstagare under en viss tid, vanligtvis sex månader eller ett år, har fått sin
arbetsdag förkortad till sex timmar för att efter projekttidens slut återgå till sin
ursprungliga arbetstid. Just att återgå till tidigare arbetstid har varit en stor och
svår omställning för många av medarbetarna som har deltagit i projekten.
För yrkesgruppen socialarbetare skulle en eventuell minskad arbetstid dessutom
behöva följas av minskad arbetsbelastning och skulle i så fall innebära en
utökning av antalet tjänster. Även inom yrkesgrupperna barnskötare och
förskollärare skulle en arbetstidsförkortning leda till ökade ersättningsbehov av
personal för att täcka ersättningsbehovet. Kommunen har redan idag svårigheter
att rekrytera dessa yrkesgrupper på tillsvidareanställningar. Att få personal att
täcka upp anställningsbehovet på visstidsanställningar under projektets gång ser vi
som väldigt svårt. Arbetsmarknaden är idag mycket god för nämnda yrkesgrupper
som då istället kommer att välja vakanser som är tillsvidare.
Motionärerna berör dock ett viktigt ämne. Att effektivisera och modernisera
arbetsplatser för att skapa bättre arbetsmiljö och sänkta ohälsotal är ett viktigt
perspektiv men osäkert om en kortare arbetstid skulle kunna leda till detta. Att
korta arbetstiden för vissa yrkesgrupper, med ökade behov av resurser på både
bemanning och det finansiella planet som resultat, är inte rätt väg att gå.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-01-18
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
_____
Beslutet skickas till
Anna Hammar
Kristoffer Ejnermark
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Dnr KS 2018/340

§ 11 Medborgarförslag om röjning av rötter mm i
Vågbackens motionsspår
Hej, och Tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Du har i ett medborgarförslag inkommit med önskemål om att kommunen ska
göra i ordning befintliga stigar inom Vågbackens motionsområde.
När det gäller våra skogs- och naturområden så finns det inom vissa områden
utpekade leder, slingor och stråk. För de leder och slingor som finns utpekade har
kommunen beslut om skötsel utifrån vad som är skäligt utifrån områdets som
helhet och områdets förutsättningar. Det är enbart de leder och motionsslingor
som är utpekade för ett visst ändamål som ibland förses med särskilda underlag
som t.ex. bark eller grus. Utöver de slingor som finns utpekade finns i alla våra
naturområden stigar och stråk som uppkommit över tid. Dessa stigar är ofta av
enklare karaktär och räknas som naturstigar, de förvaltas därför inte som utpekade
gångstråk eller slingor. Samtliga våra skogliga leder, stigar och stråk har en
naturlig karaktär och ibland uppstår problemet att det blir mycket rötter eller höga
rötter i eller på vissa stråk såväl enklare stråk som utpekade leder.
Vi har följt upp den aktuella sträckan och förstår att den bitvis kan upplevas som
besvärlig för vissa. Att påföra material eller ta bort rötter och vidta åtgärder för att
jämna ut underlaget kan ibland skada kringliggande växtlighet eller påverka mark
och miljö på ett oönskat sätt, vi utför därför markåtgärder i den här typen av
miljöer restriktivt.
Hagfors Kommun har i nuläget inte några planerade åtgärder inom området men
kommer inom ramen för vårens besiktning att utvärdera om det finns anledning
att vidta åtgärder på den utpekade stigen.
Handlingar i ärendet
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2018-09-10.
Ordf. i kommunledningsutskottets skrivelse 2019-01-07
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget därmed är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
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Miljö- och naturvårdshandläggare Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se
Driftledare Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se
vik Driftledare Sven-Erik Strandberg svenerik.strandberg@hagfors.se
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Dnr KS 2016/16

§ 12 Svar på medborgarförslag angående
namngivning av torg, vägar och gator
Utelämnande av personuppgift inkom i december 2016 med ett medborgarförslag
angående namngivning av torg, vägar och gator. Vi vill tacka för ert förslag och
börja med att be om ursäkt för att ni fått vänta länge på att få ert förslag behandlat.
Ni föreslår ett projekt i vilket torg, gator och vägar skulle kunna namnges med
kända och välmeriterade personer som på olika sätt satt sin prägel på idrotten i
kommunen. Ni skriver vidare att ni gärna ställer upp för att föra frågan framåt.
Vi tackar er för ert intresse och tycker att det är positivt att ni är villiga att på olika
sätt lägga ned ideellt arbete för att göra vår kommun attraktivare. I dagslägget
planerar vi dock ingen översyn av befintliga namn på våra torg, vägar och gator.
Det blir oftast vid nyanläggningar etcetera som namnfrågor aktualiseras.
Exempelvis när vårt nya torg i Hagfors invigdes så gavs det namnet Järntorget,
dels med avseende på idrottsmannen Anders Olsson som står staty på torget och
dels med anknytning till vår industri och dess historia.
Vi är som sagt glada över ert visade intresse och om ni har någon specifik
idrottare som ni vill ska namnge någon specifik väg eller gata så är ni givetvis
välkomna att återkomma med ett sådant förslag. I annat fall så är det bra att vi har
kännedom om ert intresse och kan komma att bjuda in er om eller när frågan
aktualiseras.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Jens Fischers skrivelse, 2019-01-09
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag, 2016-12-30
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
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Dnr KS 2019/116

§ 13 VA-Policy för Hagfors kommun att gälla från och
med 2019-07-01
Samhällsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till VA-policy att gälla från
och med 2019-07-01.
Va-policyn anger inriktning och mål för den kommunala verksamheten och är
styrande för såväl enhetens dagliga arbete som arbetet med långsiktig planering
och utveckling av verksamheten för en långsiktigt hållbar VA-försörjning.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-01-21
Förslag till VA-policy att gälla från och med 2019-07-01
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till VA-policy att gälla från och med
2019-07-01.
_____
Beslutet skickas till
Driftledare VA Johannes Ainegren
Ingela Axelsson
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Dnr KS 2019/114

§ 14 Beslut om Antagande av verksamhetsområden
för kommunalt huvudmannaskap för vatten och
avlopp i Hagfors kommun att gälla från och med 201907-01
Verksamhetsområden för VA och kommunalt huvudmannaskap ska beslutas av
kommunfullmäktige för att vara giltiga. Samhällsbyggnadsavdelningen kan
löpande föreslå områden för utredning.
Samhällsbyggnadsavdelningen påbörjade under 2018 arbetet med att färdigställa
VA-plan för Hagfors kommun. Inom ramen för arbetet har genomgång av
befintliga kommunala verksamhetsområden från beslut 2007-10-29 analyserats.
Med utgångspunkt dels i vad det gäller skydd för människors hälsa och miljö och
dels utifrån att det historiskt gjorts många undantag och avsteg från de beslutade
verksamhetsområdena har samhällsbyggnadsavdelningen därför föreslagit en
revidering för fyra av de elva befintliga verksamhetsområdena. Revideringarna är
framtagna i syfte att skapa en mer aktuell områdesindelning och kunna lyfta in en
del undantag och avsteg inom ramen för verksamhetens ordinarie hantering.
Vidare har samhällsbyggnadsavdelningen under arbetet identifiera behov av att
utreda möjligheten att bilda verksamhetsområde i ytterligare sju områden utöver
de områden som redan idag är utpekade. Utredningen skall kartlägga
förutsättningarna för att bilda verksamhetsområde samt i det fall att
verksamhetsområde bedöms som lämpligt fastslå lämplig avgränsning. Föreslagna
utredningsområden redovisas i Bilaga 3. Observera att gränsdragningen är satt
preliminärt med hänsyn till att ingen utredning ännu gjorts.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-01-21.
Bilaga 1. Verksamhetsområden, oförändrade (7 sidor)
Bilaga 2. Reviderade verksamhetsområden, (4 sidor)
Bilaga 3. Förslag till utredningsområden, (1 sida)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområden utan revidering
enligt bilaga 1 att gälla från och med 2019-07-01 samt reviderade
verksamhetsområden i enlighet med samhällsbyggnadsavdelningens förslag enligt
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bilaga 2 att gälla från och med 2019-07-01.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadsavdelningen i
uppdrag att genomföra utredning av förslag till nya verksamhetsområden enligt
bilaga 3.
_____
Beslutet skickas till
Driftledare VA Johannes Ainegren
Ingela Axelsson
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Dnr KS 2019/118

§ 15 Taxa för Hagfors Kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2019-07-01 -- 2020-12-31
Samhällsbyggnadsavdelningen har genomfört en översyn av gällande taxa. Taxan
har setts över både vad det gäller utformning och avgifter.
Förslaget till ny taxa har tagits fram i jämförelse med taxor i övriga Värmland
samt Svenskt Vattens rekommendation. Vidare har verksamhetens behov för de
kommande åren samt förutsättningar för att kunna bedriva en långsiktigt hållbar
verksamhet beaktats.
Såväl anslutningsavgifter som brukningsavgifter har justerats.
Anslutningsavgifter tas ut i samband med att en fastighet ansluts till det
kommunala VA-nätet. Som exempel kan nämnas att anslutningsavgiften för en
genomsnittlig villa på 120 kvm med en tomt på 1000 kvm uppgår till 110 625
kronor med den nya taxan vilket är en ökning med 21 250 kronor jämfört med den
tidigare taxan. För bostadsfastighet där antalet lägenheter/bostadsenheter är flera
erläggs med den nya taxan full lägenhetsavgift endast upp till och med lägenhet
nummer två och från nummer tre och vidare tas endast avgiften ut till 70%. Detta
innebär t.ex. att för ett lägenhetshus med 10 lägenheter blir lägenhetsavgiften 25
500 kr lägre jämfört med gamla taxan.
För en kontors- eller servicefastighet om 150 kvm med en tomt på 1000 kvm blir
anslutningsavgiften 110 625 kronor vilket innebär en kostnadshöjning med 7568
kronor jämfört mot tidigare taxa.
För kategorin annan fastighet såsom till exempel industrifastigheter har taxan
förändrats genom att avgifterna för framdragning av servisledning och
upprättande av förbindelsepunkt justerats uppåt med sammanlagt 16 250 kronor,
vilket också blir hela den sammanlagda ökningen. I övrigt lämnas avgifterna
oförändrade vilket t.ex. innebär att för en industrifastighet på 10 000 kvm blir det
nya priset 210 000 kronor att jämföra med 193 750 kronor med den gamla taxan
och därmed en ökning av det totala priset med 16 250 kronor.
Brukningsavgifterna är de löpande avgifterna som betalas för den förbrukning
som kunden har. Brukningsavgifterna delas upp i fasta och rörliga kostnader.
Hagfors Kommun har haft en låg rörlig avgift och en hög fast kostnad. I det nya
förslaget har de fasta kostnaderna lämnats oförändrade medan den rörliga avgiften
har höjts med sammanlagt 1,25 kr per kubikmeter levererat vatten.
För en genomsnittlig villa med en årsförbrukning om 150 kubik innebär detta att
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den totala kostnaden i den föreslagna taxan kommer att uppgå till 7 306,5 kronor
om året, vilket är 187,5 kronor mer per år än tidigare taxa.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-01-21.
Förslag till VA-taxa 2019-2020 Hagfors kommun
Nu gällande VA-taxa Hagfors Kommun

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad VA- taxa att gälla för
perioden 2019-07-01 – 2020-12-31.
_____
Beslutet skickas till
Driftledare VA Johannes Ainegren
Ingela Axelsson
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Dnr KS 2019/72

§ 16 Serviceplan för Hagfors kommun
För att vardagsliv, näringsliv och kommunal service ska fungera krävs tillgång till
service. Syftet med serviceplanen för Hagfors kommun är att ge en översikt och
helhetsbild av tillgången till service i kommunen och en handlingsplan för att
upprätthålla och utveckla en rimlig servicenivå för landsbygdens boende,
föreningar, företagare och besökare.
En aktuell serviceplan är även en förutsättning för att Länsstyrelsen ska besluta
om ekonomiskt stöd till aktörer som bidrar till serviceutbudet i Hagfors kommun.
Denna plan har tagits fram med stöd och rådgivning från Länsstyrelsen i
Värmland.
Denna serviceplan avgränsas till grundläggande kommersiell service när det gäller
planens mål och handlingsplan.
Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Nyborgs tjänsteskrivelse, 2019-01-18
Upprättat förslag till Serviceplan för Hagfors kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta serviceplan för Hagfors kommun enligt
upprättat förslag.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Länsstyrelsen i Värmland
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Dnr KS 2019/20

§ 17 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet
2019-01-29
2019/3
15 Skogsstyrelsen, Information om resultatet av slutbesiktning 2016-7198-4,
miljöinvestering.
14 Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut enligt miljöbalken för nyanläggning och
byte av befintlig markkabel för el mellan Uddeholm och Haftersbol, Hagfors
kommun
13 Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om dammsäkerhetsklass avseende
dammanläggningen Ämten Dragsjön/Malta i Hagfors kommun
12 Utelämnande av personuppgift, Svar på synpunkt om sms vid vattenläckor
11 Dekra, Besiktning skylift o slangtornet, brandstationen Hagfors
10 Skatteverket, Bekräftelse anmälan byggarbetsplats, Lappkärrs
avloppsreningsverk
9 Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsens inventering av förorenade
områden, Brandstation Blinkenberg, Brandmannen 17
8 Utelämnande av personuppgift, Synpunkt - varför använder inte kommunen
sms-tjänst vid t.ex. vattenläckor?
7 Utelämnande av personuppgift Önskemål om gym i sporthallen i Ekshärad
6 Kronofogdemyndigheten, Beslut ärende om återvinning
5 Utelämnande av personuppgift, Fråga och svar om juldekorationer på
lyktstolpar på genomfarten Ekshärad
4 Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel, köket Kyrkhedens skola
3 Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel, köket på ÄBC
2 Sweco, Avverkning farliga träd längs kraftledning VL2 S3 LindmonKyrkheden-Skola samt Skoga-Forshult
1 Försvarsmakten, [ES] FM2018-22570:1 Beslut om riksintressen och områden
av betydelse
2018/3
342 Utelämnande av personuppgift, Besviken nyinflyttad ang. öppettiderna på
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ÅVC i Ekshärad
341 Ellevio AB, Stolpbyte KL59 Skoga - Hagfors vid Sjögränd
340 Värmlands Tingsrätt, Brev från Värmlands tingsrätt i FT 5287-18, avseende
faktura för återvinning
339 Arbetsmiljöverket, Information om avslutat ärende från Arbetsmiljöverket för
ärende 2018/055987, badet ÄBC
338 Anonym, Fråga varför inte plogat och ingen belysning, Cronas stig,
Uddeholm
337 Utelämnande av personuppgift, Önskemål om hundlatriner på Melltorpsvägen
och Stjärnsforsvägen, Uddeholm
336 Fortum, Ändrade avtalsvillkor Fortum
335 Dekra, Underkända objekt - hiss stadshuset, Hagfors
334 Länsstyrelsen i Värmlands län, Rally Sweden 2019 - Tillstånd till tävling på
väg och offentlig tillställning m.m., testvägar (träning inför tävling) och VIP
Event Abborrberget (uppvisning på väg)
333 Länsstyrelsen i Värmlands län, Klassificering årlig avgift tillsyn
Holkesmossens deponianläggning
332 Karlstads Energi AB, Prisjustering avfallsförbränning 2019
331 Dekra, Godkänt objekt, hiss Valhall
330 Miljö- och byggnämnden, Bygglov nybyggnad nätstation, Stjärn 1:327
329 Miljö- och byggnämnden, Bygglov nybyggnad nätstation Stjärn 1:422
328 Boverket, Komplettering ärende 33-81-1059-7672 Vision Kyrkhedens
skolgård
327 Utelämnande av personuppgift, Synpunkt - varför inte plogat o sandat mellan
Troiligatan 2 och 4
326 Arbetsmiljöverket, Kompletterande dokumentation Ärende 2018/055987
skyddsrond badet ÄBC
325 Bergsängs BK/Bo Sjöberg, Förslag från Bergsängs BK att bygga ”airdomen”
i Bergsäng
324 IK Viking Friidrottsklubb, Uppsägning arrendeavtal del av Hagfors 2:166 för
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uppsättande av airdome
323 Länsstyrelsen i Värmlands län, Gårds- och förgröningsstöd 2018
322 Sweco, Geoteknisk undersökning för en ny airdome vid Hagforsvallen
321 Dekra Vätskekylaggregat 2018 Ishallen Valhall
320 Utelämnande av personuppgift, Fråga om gröna sandlådor i Björkliden
319 Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut dammsäkerhetsklass Gröcken, Stjern,
Edsforsen
318 Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om dammsäkerhetsklass avseende
regleringsdammen Laggåsen i Hagfors kommun
317 Skogsstyrelsen, Ansökan om slututbetalningen för miljöinvesteringsbidraget
Skogens miljövärden
316 Havs- och vattenmyndigheten, Havs- och vattenmyndighetens plan för
tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2019-2021
315 Anonym, Synpunkt om att gatubelysningen på affärsgatorna ska tändas
tidigare
314 Utelämnande av personuppgift, Önskemål om parkering vid Forsskolan för
personalen
313 Livsmedelsverket, Anmälningsskyldighet enligt NIS-lagen
312 Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om dammsäkerhetsklass avseende
dammanläggningen Nain, Hagfors kommun
311 Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Sunnemo skolas kök
310 Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om dammsäkerhetsklass avseende
dammanläggningen Traneberg i Hagfors kommun
309 Utelämnande av personuppgift, Svar på synpunkt om Motionsslingor i Byn
308 Boverket, Slutrapport projekt Vision Kyrkhedens skolgård
307 Utelämnande av personuppgift, Trasig gatubelysning i Gustavsfors
306 Skatteverket, Ang. taxering Rektorn 1
305 Uddeholm AB, Svar på er förfrågan om övergångsställe på Uvedsvägen,
Hagfors
304 Kajsa Borthwick, Synpunkt på utmärkningen av motionsspåren i Byn,
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Ekshärad
303 Skogsstyrelsen, Miljöinvestering beslut Skogens miljövärden
302 Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Bellmansgårdens kök,
Ekshärad
2018/399, Skogsstyrelsen, Bekräftelse på inkommen anmälan om
föryngringsavverkning Råda 1:20
Prästlönetillgångar i Karlstads stift: Köpeavtal del av Råda 1:20
2016/275 G Möller AB, Servitutsavtal ledningar Råda 2:1
Lantmäteriet, Ansökan om inskrivning av servitut
2018/115 elektriska nämnden, Slutförd elbesiktning Lärlingen 1
2014/371 Moderna Garanti, Garanti för fullgörande och garantitid Om- och
tillbyggnad av sporthall Ekshärad
2018/413 Trafikverket, Svar på remiss Kategorisering av cykelnätet
2018/450 Brounderhåll Hagfors kommun
2014/490, Vattenmyndigheterna, Åtgärdsprogram 2018-2021 för nya prioriterade
ämnen i ytvatten PFAS i grundvatten för Västerhavets vattendistrikt
2017/211 WSP, PM Utlåtande bro 1783-2-1 Hängbro över Värmullssundet
2016/209 Moderna Garanti, Garanti för fullgörande och garantitid Om- och
tillbyggnad av Råda skola
2018/195 Klarälvens vattenråd, Genomförande av lokal åtgärdsplan för
Upplundens avrinningsområde 2017-2018, fas 1
2015/153 Värmland Hotel, Svar på brev angående försäljning av Råda rastplats
2014/154 Trafikverket, Meddelande om byggstart och ianspråktagande av mark,
väg 62 bussbytespunkt Ekshärad
2013/127 Planhandlingar detaljplan Bryggan, granskningsomgång 2
Trafikverket, Yttrande över förslag till DP Bryggan
Skanova, Yttrande över förslag till DP Bryggan
Lantmäteriet, Yttrande över förslag till DP Bryggan
Värmlands Museum, Yttrande över förslag till DP Bryggan
Ellevio, Yttrande över förslag till DP Bryggan
Polisen, Yttrande över förslag till DP Bryggan
Trafikverket, Yttrande över förslag till DP Bryggan
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Oberoende realister, Fråga om yttrande detaljplan Bryggan
2013/125, samråd detaljplan för Gamla badhustomten i Ekshärad
Lantmäteriet, Yttrande över förslag till DP Gamla badhustomten i Ekshärad
Ellevio, Yttrande över förslag till DP Gamla badhustomten i Ekshärad
Polisen, Yttrande över förslag till DP Gamla badhustomten i Ekshärad
Länsstyrelsen, Yttrande över förslag till DP Gamla badhustomten i Ekshärad
Utelämnande av personuppgift, Yttrande över förslag till DP Gamla
badhustomten i Ekshärad
Utelämnande av personuppgift, Yttrande över förslag till DP Gamla
badhustomten i Ekshärad
Utelämnande av personuppgift Yttrande över förslag till DP Gamla badhustomten
i Ekshärad
2019/32 Utelämnande av personuppgift, Anmälan om vattenskada Läraren 1
2018/21 Uppföljning av inställda/försenade turer Torsby-Hagfors-Arlanda Q1 och
Q2
2019/17 Statens haverikommission, Slutrapport olycka på Hagfors flygplats 201804-22
2019/11 EDP, Avtal tilläggsprodukt händelsefil matavfallsinsamling och
taxebyten
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-01-22.
Beslut
Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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§ 18 Information
_____
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