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Dnr KS 2020/127

§ 6 Samverkan om gemensamt ledningssystem
räddningstjänsten inom Räddningsregion Bergslagen
Det finns ett behov att stärka räddningstjänstens förmåga att leda och hantera
storskaliga och komplexa räddningsinsatser. Detta kan åstadkommas genom att
skapa ett gemensamt ledningssystem för ett större geografiskt område.
Ledningssystemet är gemensamt för de deltagande organisationerna då det har
konstruerats gemensamt, bemannas gemensamt och används gemensamt. Ett
gemensamt ledningssystem disponerar de samlade räddningstjänstresurserna för
att hantera insatser och bedöms vara det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå
nuvarande krav och kommande lagstiftning.
Bruttokostnaden för det gemensamma ledningssystemet blir 17 kr per invånare,
om samarbetspartners enligt tabell 1 i budgetförslaget ingår. Det medför en
kostnad för kommunen på ca 120 tkr 2020, och därefter ca 200 tkr per år. Ett
förväntat statsbidrag kommer att täcka en mindre del av kostnaden.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, 2020-01-31
Tjänsteyttrande 2019-11-26 och Samverkansavtal 2019-11-22
Beskrivning av ledningssystemet för Räddningsregion Bergslagen 2019-11-22
Förslag till budget RRB 2019-11-22
Bilaga ekonomiska rutiner 2019-11-22 och Riskanalys RRB 2019-11-22
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet med bilagor avseende
gemensamt ledningssystem genom Räddningsregion Bergslagen under
förutsättning att samarbetspartners ingår enligt tabell 1 i bilaga budgetförslag
2020-2023 från räddningsregionen.
Räddningschefen får i uppdrag att underteckna avtalet.
För att täcka kostnaden som samarbetet innebär, äskas motsvarande medel till
räddningstjänsten.
_____
Beslutet skickas till
Räddningschef
Miljö- och byggnämnden
Nerikes Brandkår, avdelning Räddningsregion Bergslagen
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Dnr KS 2020/148

§ 7 Översiktsplan som verktyg för lokal utveckling
Hagforsstrategin 2017-2027 har varit i bruk i drygt 3 år. Det är ett dokument som
sätter riktningen för vår kommuns utveckling och som följs upp av 35 mätbara
mål. Strategin ger oss en framtidsbild av ett önskat läge men pekar inte på vad
som konkret behöver göras - vilket en strategi inte heller ska. Det är upp till alla
inom Hagfors kommunala organisation, näringsliv och medborgare, att genomföra
aktiviteter som för oss i rätt riktning för måluppfyllnad. Just avsaknaden av
konkreta aktiviteter och att våra mål utvecklas i rätt riktning påtalades av
kommunstyrelsen 13 maj 2019 i samband med en genomgång av
Hagforsstrategin. Både innan detta datum och efter har det jobbats med frågan och
fyra insatsområden har identifierats som särskilt viktiga för Hagfors kommuns
utveckling. Till detta kan också ett konkret aktivitetsprogram presenteras. De
olika områdena är:
1. Platsbaserad utveckling - översiktsplan som nav för lokal utveckling.
2. Kompetensförsörjning/utbildning - Smart Industri Center.
3. Kulturförändring - process med engagerade medborgare och näringsliv i
ledning av Hagfors Innovation Park
4. Innovation inom existerande näringsliv - lyfta besöksnäring, handel och
livsmedelsproducenter, därtill start av ny näringslivsförening.
Inom de tre sistnämnda områdena finns just nu tillräckliga resurser för att driva
arbetet framåt (förutsatt att strukturfondsmedel beviljas för utveckling av Smart
Industri Center). För jobbet med platsbaserad utveckling krävs medel för att på
rätt sätt kunna jobba med området.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 87 att en ny översiktsplan ska tas
fram. Det traditionella sättet att göra detta är att en planarkitekt med medhjälpare
uppdaterar den tidigare översiktplanen och att den efter en tid ställs ut på samråd.
Jobbet blir fokuserat på “hårda” värden och ren fysisk planering och
användningsområden av mark i kommunen. Det blir troligtvis en produkt som
berör väldigt få och som inte används aktivt för att jobba med utvecklingen av
kommunen.
Vår tanke är att tillföra en “mjuk” process parallellt med den “hårda” och på så vis
kunna använda översiktsplanen som ett verktyg för utveckling. Vi vill dela in
kommunen i fem geografiska områden, Hagfors, Ekshärad, Råda, Gustav Adolf
och Sunnemo, orter utpekade i serviceplanen som serviceorter med undantaget
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Gustav Adolf som behövs för att täcka in östra delen. Där genomförs
dialogmöten/medborgardialog med fokus på utveckling som tar sin ansats i
historia, nutid och framförallt framtid. De idéer och uppslag som kommer fram
kan till viss del användas som inspel till översiktsplanen medan andra kan jobbas
vidare med på annat sätt, exempelvis i kulturförändringsarbetet där det pågår en
process.
I framtagandet av Hagforsstrategin genomfördes flera dialogprocesser med
grupperna näringsliv, offentlig sektor, idéburna verksamheter och allmänheten. I
jobbet med översiktsplanen vill på nytt genomföra dialogmöten men denna gång
på de geografiska platser där folk bor. Förhoppningen är att detta ska skapa ett
engagemang för att utveckla sin bygd och leda fram till lokala utvecklingsplaner.
Det blir kommunens tjänstepersoners uppgift att sätta igång och leda processen
för att sedan övergå till samarbetspartner till den lokala utvecklingsgrupp som
förhoppningsvis kommer bildas för att driva arbetet framåt. Till detta kan man
med fördel koppla till en medborgarbudget.
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer genomföra den “hårda” processen med
befintlig personal då de kompetenser som krävs finns i organisationen. För att
kunna genomföra den “mjuka” processen behöver utvecklingsenheten stärka upp
med expertkunskap i metod och genomförande av dialogprocesser.
Det stora projektet med fyra insatsområden ligger helt i linje med implementering
av Hagforsstrategin och berör alla prioriterade områden. Översiktsplanen berör
också alla till viss del men kanske framför allt livskvalitet för alla då det handlar
om att utveckla platser där våra medborgare finns.
Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Sätterbergs skrivelse, 2020-02-17
Förslag till beslut
Kommunledningsutskottet skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan
ställningstagande då tjänsteskrivelsen ej var utskickad innan sammanträdet.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2020/152

§ 8 Ny organisation för projekt “Värmlands
arbetskraft” samt “Yrkesväg Värmland”
Hagfors kommun har fått positivt besked på ansökan om medel till projektet
Värmlands arbetskraft. I projektet Värmlands Arbetskraft kommer fem av länets
kommuner bygga vidare på framgångsfaktorer och arbetssätt som arbetats fram i
ESF-finansierade projektet Värmlands Framtid. Följande av länets kommuner,
Eda, Grums, Hagfors, Karlstad, Säffle, deltar i projektet och ska inom ramen för
projektet i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Region Värmland,
Försäkringskassan och Samordningsförbundet, utveckla insatser, metoder och
aktiviteter för målgruppen. I projektet har det bildats ett partnerskap med
Karlstads kommun, arbetsmarknads- och socialförvaltningen, som projektägare.
Projektägaren är den part som får beslutet om stöd, äger projektet och ansvarar för
att genomföra det samt ser också till att projektet följer lagar, regler och alla
villkor i beslutet om stöd.
I planeringen för projektet föreslogs barn- och bildningsavdelningen som
delprojektägare och ansvarig verksamhet Vuxenutbildningen. Medfinansieringen i
projektet i form av personal sker med befintliga tjänster inom vuxenutbildning,
elevhälsa, IFO, kommunens aktivitetsansvar samt arbetsmarknadsenheten.
Då detta projekt från början var ett av tre där Hagfors sökte om projektmedel
föreslår barn- och bildningsavdelningen och individ och omsorgsavdelningen att
föra över detta projekt till enheten för sysselsättning och arbete (ESA) inom
individ- och omsorgsavdelningen som då blir delprojektägare för projektet, lokal
styrgrupp är befintlig styrgrupp för DUA/Värmland Tillsammans.
Medfinansieringen i projektet i form av personal sker med befintliga tjänster inom
vuxenutbildning, elevhälsa, IFO, kommunens aktivitetsansvar samt andra
funktioner inom arbetsmarknadsenheten.
Ett av de andra projekten syftade till att öka målgruppens tredjelandmedborgare
(TLM) anställningsbarhet och skapa förutsättningar för att TLM snabbare
kommer ut i arbete och samla och sammanställa kunskaper, erfarenheter och
framgångsfaktorer från tidigare genomförda, eller pågående, projekt och insatser i
länet. Vidareutveckla framgångsrika insatser och metoder, utveckla nya metoder,
skapa regional och tvärsektoriell samsyn och samverkan vilket även ska leda till
att gemensamt utveckla en hållbar Värmlandsmodell för yrkesutbildning för
TLM. Detta föreslogs finansieras genom att motsvarande medel om 376 tkr anslås
från integrationsavsättningen. Då denna projektansökan avslagits önskar individoch omsorgsavdelningen och barn- och bildningsavdelningen få uppdrag att
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internt utreda möjligheten och formen för att driva ett kommuninternt projekt där
en Hagforsmodell kan arbetas fram. Gemensamt önskar avdelningarna ta fram en
projektplanering under våren 2020, motsvarande resurser som projektet yrkesväg
Värmland förutsatte, föreslås nyttjas. Återkoppling till kommunledningsutskottet
föreslås innan sommaren för eventuell projektstart efter semesterperioden 2020.
Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons tjänsteskrivelse 2020-01-08.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna ny organisatorisk tillhörighet för
projektet Värmlands arbetskraft samt ge individ- och omsorgsavdelningen
uppdrag att tillsammans med barn- och bildningsavdelningen göra en
projektplanering för eget projekt som komplement till den ej beviljade
projektansökan, avseende Yrkesväg Värmland.
_____
Beslutet skickas till
Skolschef Jenny Dahlin
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2020/151

§ 9 Arrende del av Övre Lid 1:4
Under hösten 2019 inkom, lagfaren ägare till fastigheten Nedre Lid 1:41,
muntligen med förfrågan om att få arrendera ett mindre område av fastigheten
Övre Lid 1:4 i direkt anslutning till sökandens bostadsfastighet.
Övre Lid 1:4 ägs av Karl Bengtsson i Lid Donationsfond. Mark får inte överlåtas,
något hinder för utarrendering av mark bedöms dock inte föreligga utifrån
donationsfondens stadgar och övriga riktlinjer. Syftet med arrendet är att
möjliggöra nyproduktion av garagebyggnad.
I anslutning till efterfrågat område finns åkermark som sedan lång tid arrenderas
ut till annan part. Denne har rådfrågats och deltagit vid en gemensam syn på plats
2020-01-17 och där godkänt föreslagna gränser för det tänkta arrendet.
Samhällsbyggnadsavdelningen har bedömt att ett arrende enligt förfrågan bör
kunna medges och avtalsförslag har tagits fram och godkänts av sökanden.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-02-18
Karta och arrendeavtal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att i egenskap av förvaltare av Karl Bengtsson i Lid
Donationsfond, godkänna förslag på arrendeavtal, där ett område om ca 1360 kvm
av Övre Lid 1:41 utarrenderas till PERSONUPPGIFT till en årlig avgift om
femhundra kronor samt på de villkor som i övrigt stadgas i föreslaget avtal.
Kommunstyrelsen beslutat att ge Samhällsbyggnadschef i uppdrag att ingå avtal
och verkställa upplåtelsen.
_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
PERSONUPPGIFT
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Dnr KS 2019/668

§ 10 Svar på inkomna brev och frågor angående
dammutrivningar
Just nu är det många förslag på dammutrivningar på gång i vår kommun då
kommunens största kraftdammsägare Fortum ser över sitt damminnehav. Det är
bland annat ny lagstiftning på gång som kommer att kräva moderna miljötillstånd
för kraftverksdammar. Kommunen har varit på två samråd angående olika grupper
av Fortums dammar det senaste året men medborgarförslagen antas med tanke på
avsändarna referera till det senaste yttrandet om dammar vid Sunnemo och
Ekshärad. Utifrån sammanhanget tolkas punkt ett i medborgarförslagen att det
föreslås att inga dammar skall rivas ut.
En verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i form av kraftproduktion från
vatten ska enligt gällande lagstiftning precis som andra verksamhetsutövare ha
möjlighet att avsluta sin verksamhet om denne så önskar. Om den som äger en
damm för kraftändamål vill avsluta sin verksamhet genom att riva ut dammen kan
denne alltså i princip inte nekas. Går ärendet till domstol beslutas alltså inte
egentligen om utan hur en dammutrivning skall ske. Kommunen har alltså inga
möjligheter att påverka om en damm som någon annan äger skall rivas ut eller ej.
Det kommunen gör är att vara med på det inledande samrådet och kommer med
synpunkter gällande det samrådsunderlag som verksamhetsutövaren tagit fram alltså hur en föreslagen utrivning skall gå till - och samt eventuellt på
samrådsprocessen. Eventuella synpunkter från kommunen sammanfattas i ett
samrådsyttrande och därefter har verksamhetsutövaren möjlighet att komplettera
eller ändra i sitt underlag så att detta skall bli så korrekt som möjligt innan det
skickas ut till sakägarna. Det är verksamhetsutövaren som håller och utformar
samrådet, tar fram och skickar ut underlag och väljer om och när de håller
samrådsmöten. Har man som sakägare eller annan intressent synpunkter på
samrådsunderlaget eller samrådsprocessen skall man vända sig till den som håller
i det aktuella samrådet, d.v.s. Fortum i detta fall. Kommunen skulle dock kunna
komma med synpunkter som att till exempel påtala vikten av att
verksamhetsutövaren håller samrådsmöten för sakägare och andra intressenter.
Innan det inledande samrådsmötet har samrådsunderlag skickats ut som
kommunen granskar utifrån kommunala och allmänna intressen. Det handlar om
relevant lagstiftning/planer/strategier/mål på både lokal, regional och nationell
nivå samt viktiga samhällsfunktioner som kommunala vattenledningar och vägar,
om det berör kommunal mark eller detaljplaner men även allmänna
friluftsintressen som leder/elljusspår, naturvärden etc. Även om kommunen i
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allmänhet vill värna om sina medborgare är kommunens uppdrag att bevaka det
allmänna och inte det enskilda intresset. Detta kan skilja sig vilket är viktigt att ha
med sig för att förstå kommunens ställningstaganden. Kommunen har en annan
utgångspunkt och översikt än den enskilda har att ta hänsyn till förutom diverse
lagkrav och riktlinjer, till exempel rättviseaspekter och en tidsaspekt som är
längre än livstiden för enskild. En återställningstid på ett par år för en strandremsa
kan exempelvis i ett naturvårdsperspektiv vara försumbart om det leder till
levande stränder och tusentals år av fri vandring för fisk i systemet.
Påståendet om att bortrivning av dammarna skulle ha stor miljöpåverkan beror
såklart från fall till fall och också på vad man menar med miljöpåverkan men
pratar man om naturmiljö så har oftast har bortrivning av en damm en positiv
påverkan. För att klassificera miljökvaliteten gällande vatten brukar man kolla på
miljökvalitetsnormer och statusklassning efter dessa. En av de genomgående stora
orsakerna till att vattendrag i Hagfors kommun inte uppnår god status är för att de
påverkas negativt av reglerdammar som utgör både vandringshinder och ger ett
onaturligt flöde s.k. flödesregim. Att riva dammar vid dessa vattendrag kan göra
att vattenförekomsten kan klassas om till god status, det räknas alltså som en
naturmiljöförbättrande åtgärd. Kommunen har krav enligt vattendirektivet att
arbeta för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. Bortrivning av reglerdammar kan
också ha positiva effekter för rekreation och friluftsliv, till exempel för fiske samt
friluftsliv på vintern genom stabilare vinterisar och allmänt mindre påverkan av
reglering för närboende.
Det negativa som upplevs handlar ofta om estetiska värden, kulturmiljövärden
samt främst under en övergångsperiod påverkan för rekreation och friluftsliv
vilket också är viktigt att väga in i en samlad bedömning. Detta har kommunen
gjort i det senaste samrådsyttrandet genom att särskilt uppmärksamma de negativa
effekter som åtgärderna kunde ha för närboende samt kulturmiljö. Fortum föreslår
flera åtgärder för att minska dessa, bland annat genom att nivån på sjön Grängen
inte skall ändras nämnvärt vilket kommunen ställer sig positiv till. Alternativet
här vore att kraftig dra ner på sjöns nivå.
Alla dessa olika aspekter vägs samman till en samlad bedömning för det aktuella
samrådet. Frågor om dammar är komplexa och varje fall är unikt. Kommunen har
många krav, åtaganden och mål att uppfylla som påverkar. En generell policy i
linje med vad medborgarförslaget tolkas förespråka i denna fråga är inte
ändamålsenlig vilket även konstateras i översiktsplanen. Att ha som mål att alla
kommunens sjöar skall bibehållas (tolkat som att inga dammar skall rivas ut)
skulle verka mycket begränsande och gå emot vissa mål. Dessutom är det som
tidigare redogjorts inte ändamålsenligt då kommunen inte har någon befogenhet
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att besluta om dammar skall rivas ut eller ej.
Gällande naturvårdsplanen är detta alltså bara ett underlag bland många som
granskas innan kommunen lämnar ett yttrande. Den gällande naturvårdsplanen
(2011) är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. En översiktsplan är
ett vägledande dokument. För att ändra i naturvårdsplanen gäller samma regler
som för att ändra i en översiktsplan. Hur man tar fram och ändrar är en process
som är reglerat i lag och tar lång tid. Nu pågår dock denna process redan då
naturvårdsplanen håller på att revideras och har gjorts om till en naturvårds- och
friluftsplan. Naturvårds- och friluftsplanen har varit ute på allmänt samråd under
sommaren 2019 fram t.o.m. 30 september och samrådssvaren håller på att
sammanställas. Några synpunkter angående specifika dammar har inkommit. Ett
förslag som framförts är att de nu inkomna skrivelserna lyfts med som ett sent
yttrande inom ramen för samrådet. Eftersom samrådet redan genomförts är inte
det ett alternativ. Det kommer heller inte påverka det aktuella samrådsyttrandet
till Fortum. Nyligen beslutades även att en ny översiktsplan skulle tas fram. När
processen kring denna har kommit så pass långt att det är dags för samråd
kommer förslaget till den nya översiktsplanen att ställas ut på allmänt samråd, då
kommer det finns möjlighet för alla att lämna synpunkter.
Gällande politisk förankring så har såväl tjänstemän som politiker varit inbjudna
till samtliga tidiga samråd som Fortum har haft med kommunen. En förankring
sker kontinuerligt av det arbete och den diskussion som pågår och
samrådsyttrandena förankras politiskt innan de skickas. Systemet med delegering
styrs utifrån gällande delegeringsordning, denna är politiskt beslutad och syftar till
att underlätta processer. Kommunen behandlar en mängd ärenden där sakkunniga
måste yttra sig och som skulle vara omöjligt att hinna med utan detta system. Det
är väsentligt att skilja på politiska visioner, riktlinjer och styrdokument och
sakkunniga yttranden som grundar sig i nationell eller internationella direktiv.
Sammanfattningsvis upplyses om att varken kommunen eller någon annan än
kraftdammägaren har rådighet över att besluta om en damm skall rivas ut eller ej.
Kommunen kan ge synpunkter på samrådsprocessen och samrådsunderlaget.
Bedömningen utgår från att bevaka olika kommunala och allmänna intressen och
kan skilja sig från det enskilda intresset. Kommunen har särskilt uppmärksamma
de negativa effekter som åtgärderna kunde ha för närboende samt kulturmiljö i det
senaste samrådsyttrandet för dammar i Ekshärad och Sunnemo och ställde sig
positiv till åtgärder som skulle minska dessa.
Naturvårdsplan och översiktsplan är några av många underlag att ta hänsyn till för
kommunen men oavsett vad som står i kommunens dokument skall kommunen
uppfylla en mängd nationella mål, till exempel att förbättra
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miljökvalitetsnormerna. Varje fall är unikt och en stark policy på detta område är
inte ändamålsenig. Bedömningen är att yttrandet är korrekt utifrån de aspekter
som kommunen skall bevaka och att det inte skall tas tillbaka.
Delegeringsordningen är politiskt beslutfattad och bedöms som nödvändig för att
klara den mängd ärenden som ryms inom begreppet vattenfrågor inklusive
dammutrivningar men samrådsyttranden förankras alltid politiskt i någon form.
Som allmänhet är man dessutom välkommen att lämna synpunkter direkt när
kommunens planer är på samråd, till exempel när den nya översiktsplanen
kommer tas fram framöver.
Kommunen kan vid framtida samråd kring dammar tydligare påpeka vikten av att
verksamhetsutövaren har samrådsmöten med sakägare och övriga intressenter.
Då det är väsentligt att skilja på politiska visioner och riktlinjer, styrdokument och
sakkunniga yttranden som grundar sig i nationell eller internationella direktiv bör
det tilläggas att det bland de politiska partier som finns representerade i Hagfors
kommunfullmäktige finns en uttalad oro över att människor och miljöer påverkas
negativt av planerade åtgärder med dammutrivningar. Det finns även bland de
politiska företrädarna en förståelse för den oro som åtgärderna leder till, och oro
för att såväl människor som verksamheter, fritidsintressen och turism, kan
påverkas negativt. På olika nivåer och i olika sammanhang påtalas och förmedlas
dessa åsikter i samtal med Fortum och myndigheter som har del i processen. Det
politiska initiativet ska ses som en möjlighet och ett försök att påverka processen
och i förlängningen de lagar och riktlinjer som styr hanteringen nu och i
framtiden. Därför är det också viktigt att skilja på kommunens hantering och
politiska initiativ.
Det har också från människor som berörs av åtgärderna framförts en skepsis och
oro över att det inte finns garantier för att Fortums planerade åtgärder är varaktigt
hållbara. Som alltid med åtgärder som görs i naturen så finns det inga garantier då
naturen förändras och påverkas av många olika faktorer. Men utifrån de underlag
som presenterats för Hagfors kommun är vi, både tjänstemän och politiker, av den
uppfattningen att de åtgärder som Fortum föreslår möjliga att genomföra. Syftet
att mildra konsekvenserna för omgivningen har goda möjligheter att bli
framgångsrika.
Mot bakgrund av den oro flera av er upplever lyfts också frågan om kommunens
möjlighet att ta över dammar för att undvika dammutrivning eller mildra
eventuella konsekvenser. Frågan om att ta över, äga och förvalta en damm är inte
enkel och det kan krävas mycket resurser för att hantera. Med det regelverk som
tillämpas idag finns det också en risk att det krävs åtgärder av motsvarande
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karaktär som Fortum nu presenterar. Vi kan inom några år hamna i en situation
där vi tvingas riva dammen, oavsett vem som äger den. Inom utskottet råder det
mot bakgrund av detta en politisk samsyn kring att ett beslut om att överta en
damm inte är en lösning på problemet.
Handlingar i ärendet
Kommunalrådets tjänsteskrivelse 2020-02-18.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående förslag till svar på inkomna
skrivelser rörande dammutrivningar i Hagfors kommun.
_____
Beslutet skickas till
PERSONUPPGIFT
Naturvårds- och miljöhandläggare Liisa Larsson, liisa.larsson@hagfors.se
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Dnr KS 2020/20

§ 11 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet
2020-02-25
2020/3
92,MPT, Hästfallsvägen i Ekshärad så trasig efter fibergrävningen
91, PERSONUPPGIFT, Fråga om fordonsvrak på parkeringen på Myrvägen i
Ekshärad
90,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Köket förskolan
Asplund
89,Insula, Nationell ö-inventering - hur är läget i er kommun 2020?
88,Naturvårdsverket, Ny vägledning Reklamskyltar i landskapet
87,Aktuell Hållbarhet, Kommunens svar 2018 Aktuell hållbarhet
kommunrankning
86,Värmland Hotel, Ang. feladresserat brev
85,Värmland Hotel, Feladresserade fakturor
84,Polisen, tillstånd, Ansökan om skyddsjakt inom detaljplanelagt
område/Kommunjägare - Dieter Heidkamp
83,Länsstyrelsen Värmland, Svar på enkät om kommunens arbete med
klimatanpassning Dnr 424-11300-2019
82,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Gunneruds
avloppsreningsverk, Gunnerud 1:158
81,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Gustavsfors
avloppsreningsverk, Gustavaskogen 3:1
80,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Bergsängs
avloppsreningsverk, Bergsäng 1:221
79,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Ekshärads
avloppsreningsverk, Grinnemo 1:209
78,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Sunnemo
avloppsreningsverk, Sunnemo 1:70
77,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken - Sörby
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avloppsreningsverk, Sörby 1:207
76,Transtema, Skador på Hästfallsvägen efter fiberdragning
75, PERSONUPPGIFT, Svar på fråga om process rörande anmälningsärenden
74, PERSONUPPGIFT, Fråga om process rörande anmälningsärenden
73,Aktuell Hållbarhet, Hagfors kommun plats 188 i Aktuell Hållbarhets
kommunranking 2019
72,Transportstyrelsen, Statistik utfärdade/betalda P-anmärkningar feb 2019-jan
2020
71,Sveriges kommuner och regioner, Driftformer för kommunal infrastruktur nationell kartläggning
70,Lantmäteriet, S17402, Underrättelse till delägare i samfälld mark:
Fastighetsreglering berörande Björkil 1:5 m fl. samt ledningsrättsåtgärd berörande
17-Å-425.1
69, PERSONUPPGIFT, Äng. brev rörande Myra stationsvägs vägförening
68,Skatteverket, Svar arealförändring Taxeringsenhet 539947-5, Hagfors 2:200
67, PERSONUPPGIFT, Svar om totalavstängning kommunalt vatten Gustavaskogen 3:23
66, PERSONUPPGIFT, Svar Angående önskemål om hundrastgård
65,Sändlista, I år sker en förändring i kommunens fordonsflotta
64,Biometria, Stockmätning
63,Länsstyrelsen i Värmland, Töllsjön info från VISS
62, PERSONUPPGIFT, Fråga om torrläggning av Tollsjön
61,Länsstyrelsen i Värmland, Kopia på beslut - Nyanläggning markkabel och byte
av luftledning
60,Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, Delgivning ang. ansökan om dödande av
inteckning, Hagfors Västra Tönnet 1:58
59, PERSONUPPGIFT, Brev angående Stationsvägen i Myra
58, Kopia brev
56,Sändlista, Trafikinfo Lyckostigen, Hagfors avstängd
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55, PERSONUPPGIFT DHR Hagfors/Munkfors, El för avloppsbrunn vid
Brostugan
54, PERSONUPPGIFT, Fråga o svar om Krisberedskap vid översvämningar
53, PERSONUPPGIFT, Frågor om Folkomröstningen
52,Naturvårdsverket, Anmälan om gränsöverskridande transporter av avfall Beslut gällande utförsel/export av avtal för Uddeholm ABFwd: Consent SE
Notification SE 190175
51,Värmlands läns Kalkningsförbund, Kalkning ÅO 519 Svartån
50,Värmlands läns kalkningsförbund, Länsstyrelsens revidering av
kalkningsplaneringen för Värmland
49,Miljö- och byggnämnden, Beslut om fastställande av faroanalys för
dricksvattenanläggning Sunnemo vattenverk, Gustavsfors vattenverk och
vattenverket Ullenverket
48,Boverket, Svar på Plan-, bygg- och tillsynsenkäten 2019
47,Miljö- och byggnämnden, Fastställande om kontrollprogram vattenprovtagning
Gustavsfors vattenverk, Gustavaskogen 3:1
46,Miljö- och byggnämnden, Fastställande om kontrollprogram vattenprovtagning
Sunnemo vattenverk, Björkil 1:6
45,Miljö- och byggnämnden, Fastställande om kontrollprogram vattenprovtagning
Ullenverket, Risberg 1:23
44, RUS Regional utveckling & Samverkan i miljömålssystemet, Remiss Vägledning för lokalt arbete med miljömål och Agenda 2030
43, Ellevio AB, Värderingsprotokoll Uddeholm 1:451
42, PERSONUPPGIFT, Svar på Begäran om kopior av allmänna handlingar,
badhuset
41, Energimarknadsinspektionen, Yttrande angående: 2008-100036, luftledning
40, Energimarknadsinspektionen, Påminnelse om begäran om yttrande angående:
2008-100036, luftledning
39, PERSONUPPGIFT, Ang. avstängning Gustavaskogen 3:23
38, Myra stationsväg vägförening, Ang. kommunalt underhållsbidrag enskilda
vägen Myra stationsväg
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37, PERSONUPPGIFT, Begäran om kopior av allmänna handlingar upphandling
badhuset Hagfors
36, Länsstyrelsen i Värmlands län, Enkät om kommunens arbete med
klimatanpassning Dnr 424-11300-2019
35, Mottagarlista, Önskemål om att kommunen gör en hundrastgård i Ekshärad
34, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Vattenverket
Ullenverket
33, Mellanskog, Medlems- och årsbesked 2019 Mellanskog
32, SMP/Länsstyrelsen, Uppdatering av miljörapport för 2018 anläggning 1783050, Holkesmossens deponianläggning
31, PERSONUPPGIFT, Fråga o svar om Simhallen
30, Skogsstyrelsen, Avverkning för annat ändamål än virkesproduktion, Gräs 2:21
29, PERSONUPPGIFT, Frågor om Hagforsbadet
28, PERSONUPPGIFT, Ang. vattenavstängning Gustavaskogen 3:23
2020/11, 10,EDP Consult AB, Avtal EDP Drifttjänst för EDP Mobile
2020/11, 9,Ellevio AB, Markupplåtelseavtal nätstation Stjärn 2:3
2020/17, 3,Transportstyrelsen, Information till flygplatsen från EASA rörande
Coronavirus
2020/17, 2, Acert, Hagfors Airport greenhouse gas emissions inventory 2018
2020/116, 1,Brandskyddsföreningen, Påminnelse! Anmärkningar från kontrollen
av Ishall (1009867.01) är inte åtgärdade
2017/114, 17,Lantmäteriet, Bekräftelse på lagfart Hagfors 2:200 CT Development
AB
2020/145, 2,Klarälvens Vattenvårdsförbund, Ang. möte Klarälvens
vattenvårdsförbund
2020/145, 1,Klarälvens Vattenvårdsförbund, Styrelsemöte 2020-02-19 Klarälvens
Vattenvårdsförbund
2018/204, 4,Lantmäteriet, S17779, Anläggningsåtgärd berörande Hagfors 2:1,
2:61 och 2:189
2010/208, 121,Byggservice i Geijersholm, Utbyte av Skoterbro Mana-Örbäcken
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naturreservat
2009/309, 46,Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsens ickeprövningsbeslut för
detaljplan - förlängd genomförandetid Metanolfabrik
2014/320, 7,Vänersborgs Tingsrätt, M 3746-09 R5 Deldom 2019-12-20 Hagfors
järnverk
2019/336, 4,Länsstyrelsen i Värmland, Energi och klimatstrategi för Värmland
2018/337, 1,Region Värmland, Regionalt trafikförsörjningsprogram 2022-2026
och målbild 2040
2017/368, 20,Glimstedts advokatbyrå, Sakkunnig besiktningsman - dag o tid
2017/368, 19,Glimstedts advokatbyrå, Sakkunnig besiktningsman entreprenad
Häggården
2017/368, 18,Glimstedts advokatbyrå, Ang. entreprenad Häggården
2017/368, 17,Glimstedts advokatbyrå, Ang. Häggården
2017/368, 16,Glimstedts advokatbyrå, Svar konkursboet ombyggnation
Häggården
2017/368, 15,Glimstedts advokatbyrå, Ang. färdigställande av Häggården
2016/405, 65,Lantmäteriet, Inskriven lagfart Hagfors 2:200
2014/490, 40,Vattenmyndigheterna, Hagfors kommuns rapportering till
vattenmyndigheterna av genomförda åtgärder
2019/641, 18,Föskefors vattenverksförening m fl., Ang. fastighetsrättsliga
konsekvenser för väg och vattenförsörjning vid ev. rivning av Föskeforsbron
2019/641, 17,Föskefors vattenverksförening m fl., Ang. fastighetsrättsliga
konsekvenser för väg och vattenförsörjning vid ev. rivning av Föskeforsbron
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-02-19.
Beslut
Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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Dnr KS 2020/159

§ 12 Anpassning av Råda skola för klasserna 4-6
Samhällsbyggnadschef, Louise Sjöholm, presenterar lokalutredningen och går
igenom de nyproduktionsalternativ som utredningen tagit fram samt
verksamhetens rekommendation.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att förorda utbyggnad söderut och uppdrar till
samhällsbyggnadschefen att gå vidare med det förslaget.
Tomas Pettersson (S) och Margot Carlsson (S) avstår att delta i beslutet.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna avstår från att ta ett inriktningsbeslut idag ang. Råda skola F6, mellan alternativ 1 utbyggnad söderut, respektive alternativ 2 utbyggnad
västerut. Handlingarna(presentation och förstudie) presenterades för första gången
vid sittande bord idag och med tanke på det kan vi inte ta ställning i frågan med så
kort varsel. Presentationen innehåller en ökad kostnad med ytterligare ca 4-5
miljoner. Tjänstemännens förslag på alternativ bör motiveras ytterligare innan vi
tar ställning. En ny prognos presenterades på elevunderlaget till nya skolan i
Råda. Det visar sig att den markant har förändrats negativt. Detta skulle kunna ha
inverkan på storleken i nya skolan.
Vi tycker det är mycket anmärkningsvärt att en sådan stor fråga ska beslutas efter
en information på 15 minuter utan någon som helst förhandsinformation och som
ej heller var en punkt på dagordningen. Vi anser att vi skulle haft en möjlighet att
diskutera och sätta oss in i frågan INNAN beslut togs.
_____
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