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FEBRUARI 

Hej kommuninvånare!  
Då är februari över och även denna månad har varit fullspäckad! Mycket har hänt och 
jag ska försöka sammanfatta de större händelserna för er. 

Näringsliv 
Jag och oppositionsråd Tomas Pettersson (S) har träffat Företagarföreningen. Det var 
en bra uppslutning på cirka 80 personer. Mötet blev riktigt bra och det gäller att vi 
fortsätter jobba på i denna goda anda. Under månaden har det också varit 
näringslivsråd i Ekshärad med många bra samtal. 

Jag har även träffat företagare som jobbar med turism. Vi diskuterade hur vi kan skapa 
samverkan mellan olika företag och hur vi kan locka turisterna att besöka våra butiker. 
Självklart vill vi att turisterna ska njuta av vår bygd och bidra till att utveckla allt det fina 
vi har att bjuda på. 

Företagsbesök gör vi kontinuerligt. Häromsist besökte vi faktiskt en av mina gamla 
arbetsplatser, Hagfors vägstål. Mycket har hänt sen jag var där för 18 år sedan. Alltid 
lika kul att se allt bra arbete som pågår. 

Att få våra ungdomar att våga satsa på entreprenörskap och företagande är viktigt för 
vår framtid och för de mål vi vill nå inom näringslivsutvecklingen. 12 UF företagare 
från Älvstrandsgymnasiet deltog i mässan Ung Företagsamhet på CCC den 22 februari. 
Vilka bra affärsidéer och presentationer! Vi var imponerade av ungdomarnas insatser 
och hoppas på många nya företagare i framtiden. 

Kvarteret Cykeln 
Seniorhusföreningen har haft möte där ett 60 tal personer deltog. Ordföranden i 
föreningen presenterade det arbete som pågått sedan slutet på 2014. 

Kvarteret Cykelns detaljplan klubbades igenom på kommunfullmäktige den 25 
februari. Nu tar det några veckor tills detaljplanen vinner laga kraft. Nästa steg är att 
starta projekteringen kring ett trygghetsboende/seniorboende 65+. Det här är en 
boendeform som det finns stor efterfrågan på i vår kommun. Projekteringen kommer 
att startas av kommunen tillsammans med Riksbyggen. Seniorhusföreningen kommer 
också vara involverade i projekteringen. I projekteringen ska det tas fram vilken typ av 
trygghetsboende man ska bygga. Hur ska lägenheterna se ut i storlek, hyra, 
gemensamhetsytor, ev insatser m.m. Sen ska det underlaget presenteras i 
kommunledningsutskottet, kommunstyrelsen och sist till kommunfullmäktige för 
slutgiltigt beslut. Är man nöjd med underlaget kommer man börja nästa steg med att 
ta in offerter från olika byggföretag som kan vara intresserade av att bygga huset. 
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Bokslut 
Det varit bokslutskommitté och vi gick igenom verksamheterna inom kommunen och 
hur budgetutfallet för 2018 ser ut. Varje verksamhetschef fick informera om sitt 
område och hur man jobbar inom olika delar i av verksamheten. 

Mycket på gång 
Många saker är på gång inom vår kommun. Det ett rejält hårt tryck på 
samhällsbyggnadsavdelningen. Det sker en hel del byggen och förhoppningsvis blir 
det fler. 

Här är en del av de projekt som pågår: 

• Utbyggnad av fem säbo platser vid Häggården. Man bygger även nya 
gemensamhetsytor för personalen. 

• Skolan i Råda byggs nu till en F3, men som ni vet ska det byggas ut ytterligare 
till F6 skola. 

• Vi kommer att anpassa Sunnemo skola så att barnen kan vara kvar utan att 
behöva flyttas till Hagfors. Här jobbar vi med en lösning på kort sikt men vi 
kommer även börja jobba med hur skolan ska se ut på lång sikt utifrån det 
ökade behovet av utrymmen. 

• Ytterligare 10 säbo platser kommer att byggas vid Lillåsen. 
• Hagforsbadet ska totalrenoveras. 
• I Ekshärad sker en tillbyggnad av sporthallen. 

Som många av er kanske vet så ska Region Värmland bygga en ny ambulansstation ute 
i Råda. Detta för att kunna nå hela kommunen inom bättre svarstider samt att man 
vuxit ur befintliga lokaler. När det gäller vårdcentraler och ambulansverksamhet så 
ligger det inom Region Värmlands (f.d. landstinget) ansvars och beslutsområde. Även 
kollektivtrafiken ligger inom Region Värmland. Ibland får jag känslan av att man som 
medborgare har uppfattningen att även dessa delar ligger inom kommunens ansvar, 
vilket alltså inte stämmer. Men det vi som kommun ska göra är att ställa krav på 
regionen när det gäller dessa delar. 

Kommunicera mera  
Jag märker hur viktigt det är att vi marknadsför och berättar vad som sker inom 
kommunen. Vi ska ha en bra kommunikation både inåt och utåt. Vi måste hitta 
känslan av att vi jobbar tillsammans och det kan vi bara göra genom att kommunicera 
med varandra. Vi kommer inte alltid kunna göra alla nöjda i varje situation men 
genom att kommunicera kanske vi i alla fall förstår varför vissa saker blir som de blir. 
Och vi måste börja med oss själva. 

För mig är det viktigt att vi kommer ut och träffar er som bor och verkar i kommunen. 
Att vi lyssnar på vad ni har att säga så att vi kan fatta rätt politiska beslut. Det blir allt 
tydligare att vi kan förbättra kommunikationen mellan kommunen och övriga parter i 
samhället. Vi måste prata mer med varandra och våga ha högt i tak och lyssna och 
reflektera över varandras olika utmaningar. 
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Kom ihåg att alla vi som bor här i kommunen är ambassadörer som har många saker 
att vara stolta över och prata positivt om! 

Utöver allt spännande jobb så har jag också hunnit med en hel del innebandy med 
mina barn. Och jag har testat på folkrace i samband med att Rally Sweden var på 
besök. Vilken utmaning! 

Nu under sportlovet tänker jag ta lite ledigt för att umgås med min familj, tid som jag 
värderar högt. 

Ditt kommunalråd 
Jens Fischer 

 


