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§ 21 Budgetinformation
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm informerade om budgetläget på
samhällsbyggnadsavdelningen.
Kommunchef Jan Lilja gav en budgetinformation om
kommunledningsavdelningens verksamhet.
_____
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Dnr KS 2020/224

§ 22 Verksamhets- och budgetuppföljning
kommunledningsutskottet januari-mars 2020
Budget Redovisn
jan-mars jan-mars

Årsbudget

Prognos

Kommunledningsutskott

43 438

41 644

171 194

171 494

- varav kommunledningsavdelning
- varav samhällsbyggnadsavdelning

12 316

11 726

61 534

61 534

31 122

29 918

109 660

109 960

Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA), januari-mars 2020
Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i
nämnder och bolag. Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam
förvaltning direkt under kommunstyrelsen. Förvaltningen leds av kommunchefen
som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från sociala
avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg,
samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är
organiserade i en kommunledningsavdelning med administrativ enhet,
ekonomienhet, personalenhet samt utvecklingsenhet. Sedan 2019-01-01 är
Samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet.
Verksamhet
Ekonomienheten: Perioden har präglats av bokslutsarbete avseende 2019 samt
uppstart av budgetarbete för 2021. På helår bedöms budget i balans.
Utvecklingsenheten: Arbetet med handelsprojektet har fortgått och ett förslag till
affärsplan har skickats ut till näringen för synpunkter. Enheten har också arbetat
med förberedelserna för bildande av en ny näringslivsförening. Ambitionen är att
den ska vara på plats under april månad. Kommunstyrelsen har fattat beslut om att
kommunen parallellt med arbetet kring översiktsplan också ska arbeta med
platsbaserad utveckling baserad på en nära dialog med enskilda och föreningar i
våra huvudorter Råda, Sunnemo, Ekshärad, Gustavsfors och Hagfors.
Tillsammans med barn- och bildningsavdelningen och näringslivet pågår
planering för hur vi ska ta nästa steg i utvecklingen av Hagfors som nod inom
robotisering och additiv tillverkning. Under senare delen av perioden har mycket
arbete lagts på dialog och rådgivning med anledning av näringslivets effekter av
Coronasituationen.
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Personalenheten: Personalenhetens arbete under de tre inledande månaderna av
året har präglats av arbete med bokslutet för 2019 samt planering, uppstart och
avslut av de löneöversynsförhandlingar där centrala löneavtal finns tecknade.
Arbetsgivarens ambition är att ny lön utbetalas under april månad, där avtal finns.
För övrigt arbetar enheten vidare med att se över vilka till vidare digitalisering
som finns, i syfte att minska den manuella hanteringen och därigenom kunna öka
produktiviteten. En kartläggning inom enhetens olika områden är igångsatt.
Under mars månad har personalenheten haft mycket stort fokus på rådande
corona-epidemi. Bemanningsenheten har fått utökade befogenheter vid
rekrytering samt haft längre öppettider. Vidare har fokus legat på personalförsörjning i närtid, där kontakter tagits med tidigare medarbetare som nyligen
pensionerats för att kunna rekrytera dessa tillfälligt till verksamheten. Flera
mindre åtgärder har också vidtagits för att förbättra möjligheterna till
personalförsörjning. Den ekonomiska prognos som beräknats fram efter två
månader bedöms i detta relativt tidiga läge i princip kunna inrymmas inom
beslutad budgetram.
Administrativa enheten: Utöver enhetens löpande arbete har följande processer
påbörjats under perioden januari-mars år 2020: Enligt plan i 2020-års budget har
utbytet av vårt datacenter genomförts under mars månad. Vidare har arbetet med
utbyte av datorarbetsplatser påbörjats i större skala och processen tar tid utifrån att
leveranser av utrustning påverkas av den rådande Corona pandemin.
Den gemensamma telefoniupphandlingen med 15 kommuner i länet är klar efter
en långdragen överprövningsprocess. Ett projektarbete har inletts för ett införande
av en ny telefoniplattform och beräknas att vara klart under hösten år 2020.
Efter att administrativa enheten fått ansvaret för kommunens säkerhetsskyddsarbete fortgår arbetet med att ta fram en säkerhetsskyddsanalys med
tillhörande riktlinjer. Utifrån analysresultatet ska berörd
personal säkerhetsskyddsklassas. Det prognostiserade resultatet för administrativa
enheten bedöms rymmas inom befintlig budgetram.
Ekonomiskt resultat
Verksamheter, tusental kronor (tkr)

Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelse

Budget
Redovisn
janjan-mars
mars

616

Partistöd

627

Års- Prognos
budget
helår

2 456

2 456

371

371

92
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Revision
Kommunledning och gemensam
adm.
Gemens. verksamheter och
servicefunktioner
Föreningsstöd och övrigt stöd

142

130

560

560

5 107

5 474

22 037

22 173

2 135

1 859

8 555

8 419

916

405

3 654

3 654

Näringslivsutveckling inkl. EU-projekt

621

882

2 487

2 487

Information, marknadsföring, turism

367

226

1 460

1 460

2 229

2 202

8 882

8 882

364

364

1 000

1 000

9 708

9 708

61 534

61 534

Räddningstjänst
Rivningskostnader

10

Anslag för oförutsedda behov

91
−89

Jämförelsestörande kostnad
Reserverat till löneökning
Summa KLA

12 316

11 726

Sammanfattning
För perioden januari - mars 2020 redovisar KLA 11 726 tkr i utfall. Budget för
samma period är 590 tkr högre. Stora delar av avvikelserna är att härleda till
periodiseringar som kommer att jämnas ut under året. Omföring av
rivningskostnader, avseende kostnader för rivningsplan, på 10 tkr kommer att
genomföras under april månad. För helåret har pott för hemtjänstkostnader, 4
564tkr, flyttats till Individ- och omsorg. Årsbudgetramen per 2020-03-31, efter
överflyttningen av medel, för KLA är 61 534 tkr. Prognos för helår är ett resultat
på samma nivå som budgeterat.
Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen
(SBA), januari-mars 2020
Verksamhetsbeskrivning
Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för ett brett ansvarsområde. Inom
avdelningen hanteras strategisk planering såsom översiktsplan, detaljplan,
markförvaltning och naturvårdsfrågor, kommunalteknik och förvaltning av
anläggningstillgångar såsom gator, VA, Avfall och fastighetsdrift och intern
service med lokalvård och kost. Inom avdelningen förvaltas också Hagfors
Airport. Inom avdelning finns förutom specialister och administrativa funktioner,
fyra verksamheter, Fastighet, Serviceenheten, GVA och Flygplats.
Skattefinansierad verksamhet
Flygplatsen: Verksamheten har följt plan fram till och med mars men fick beslut
om tillfällig stängning av linjetrafiken under april, med hänsyn till rådande
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epidemi, vilket kommer att påverka kommande prognoser samt resultat.
Verksamheten har under mars månad arbetat för att ställa om organisation och
arbetsuppgifter. Arbetet med avverkning fortsätter för hinderfrihet och en ny
hindermätning planeras senare i år. Antalet resande i linjefart för perioden mars
2020 uppgår till totalt 189 st. för Torsby/Hagfors vilket ger ett snitt per tur på 2,4
resande vilket är betydligt mycket lägre antal resande för samma period 2019 då
snittet låg på 6,9. Utfallet beror på stor del på Coronaepidemin och de råd om att
avstå resande som utfärdats.
Serviceenheten: Serviceenheten går totalt för perioden 160 tkr över budget.
Livsmedelskostnaden för måltidsverksamheten ligger 195 tkr över budget medan
personalkostnaderna för måltidsverksamheten och lokalvården ligger under
budget. Det saknas 150 tkr i intäkter. Har haft dyra kostnader för reparationer av
olika maskiner. Dessa maskiner ligger i plan för utbyte under 2020 och 2021.
Fastighet: Verksamheten följer budgeten i dagsläget. För perioden har
underhållsplanering och projektering av större projekt prioriterats. Tak på två av
våra fastigheter kommer att renoveras under våren. Inriktningsbeslut om Råda
skola ha fattats och projektering har påbörjats. Produktion av Häggården står
fortsatt still
Gata och park: Följer plan och ligger för perioden något plus mot budget vilket
till stor del beror på den milda, snöfattiga vintern, som medfört lägre kostnader för
snöröjning och halkbekämpning än budgeterat. Arbete pågår för att minska
överkostnader inom vinterväghållning och grönyteskötsel.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamheten: Den milda vintern har möjliggjort underhållsarbete av
ledningsnätet som normalt inte kan utföras under vintermånaderna. Budget för
VA-enheten ger stort utrymme för köp av konsulttjänster och övriga tjänster i den
löpande verksamheten, vilket är nödvändigt då det inte finns specialister och
projektledare inom den egna organisationen
Avfallsverksamheten: Enheten arbetar med förberedelserna för att införa
matavfallssortering. En inventering av renhållningsabonnemang inom Hagfors
kommun pågår sedan tidigare. Inventeringen medför vissa tillfälliga kostnader,
men kommer troligtvis att öka enhetens intäkter kommande år
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Ekonomiskt resultat

Verksamheter, tusental kronor

Budget Redovisn
jan-mars jan-mars

Årsbudget

Prognos
helår

12 723
1 566
47 044
17 032

13 023
1 866
47 044
17 032

11 936
32 861
22 355
10 506

11 936
32 861
22 355
10 506

Samhällsbyggnadschef
 varav Flygplatsen
Fastighetsenheten
GVA Avgift- och Skattefinans.
 varav Avfall
 varav VA
 varav Gata/Park
Serviceenheten
 varav Kost
 varav Städ

3 177
1 329
11 445
8 242
1 778
2 424
2 828
8 258
5 601
2 657

2 947
1 529
10 536
8 124
2 425
3 089
1 173
8 311
5 774
2 537

S:a Samhällsbyggnadsavd.

31 122

29 918 109 660 109 960

Interna fördelningar såsom internhyra, kost och städ är inte med i denna
uppföljning. Försäkringar är med i budget men är inte utfördelade i redovisningen.
Sammanfattning
Verksamheten följer i stort plan, dock märks pågående epidemi inom flygplatsen
och serviceenheten. Inom Flygplatsen förväntas resultatet påverkas kraftigt
negativt på grund av uteblivna intäkter, vilket medför stora ekonomiska
konsekvenser då verksamheten redan är underfinansierad. Inom gata/park har den
milda vintern under januari och februari inneburit att man än så länge klarat av att
hålla budget och enheten arbetar för att identifiera möjliga alternativa
arbetsmetoder och processer för att på så vis kunna minska förväntade
överkostnader per helår 2020. Serviceenheten har under en längre tid haft
avvikelser för livsmedelskostnader och har för 2020 fått en utökad budget. Dock
kvarstår problem att livsmedelskostnader har ökat och att det sannolikt blir en
överkostnad på livsmedel även för 2020. Verksamheten har i uppdrag sedan
tidigare att prioritera att hålla budget framför mål om ekologiskt och
närproducerat.
Förslag till åtgärder: Verksamheten fortsätter att prioritera budget framför
övriga mål och ambitioner samt fortsätter arbetet inom samtliga verksamheter i
syfte att effektivisera processer och arbetsmetoder för att minska kostnaderna,
Handlingar i ärendet
Kommunchefens skrivelse 2020-04-22
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Förslag till beslut
Rapporten godkänns.

_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/239

§ 23 Förslag till utökat gatuunderhåll
Oberoende Realister har till samhällsbyggnadsavdelningen ställt frågan kring
förutsättningarna att hantera en större andel projekt än planerat.
Samhällsbyggnadsavdelningens enhet för gata, trafik och park har inom sitt
ansvar en årlig underhållsbudget om totalt 2 275 tkr samt ett tilläggsanslag på 1
100 tkr av en gemensam pott med gatubelysning. Den beslutade
underhållsbudgeten avser planerat underhåll för gator och vägar, lekplatser,
badplatser, planteringar och parkmiljöer, utomhuskonst samt andra offentliga
utemiljöer som förvaltas av enheten. Enheten är liten och har få resurser som kan
hantera mer komplexa projekt vilket gör att ett utökat anslag av medel under
innevarande år får riktas till enklare underhållsåtgärder som inte kräver
upphandling av specialister eller andra särskilda konsulttjänster. Enheten har
pekat ut tre prioriterade underhållsprojekt som med kort varsel kan tidigareläggas
från 2021 till 2020.
1) Beläggningsarbeten Strandvägen etapp 2, Beläggningsarbetet på Strandvägen
är ett stort projekt och har därför planerats in i etapper för att enheten med aktuell
budget ska kunna genomföra projektet. Genom ett utökat anslag kan enheten låta
genomföra hela Strandvägen under 2020.
2) Beläggningsarbete Hagälvsvägen
3) Beläggningsarbete Skogsvägen
Sammanlagt uppgår dessa projekt till en bedömd kostnad om 1,5 mkr.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) och Stellan Andersson (C) yrkar:
”att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag om utökade medel till
samhällsbyggnadsavdelningen och beslutar att omdisponera 1,5 mkr som tas från
resultatet för år 2020”.
Beslutsgång
Kommunledningsutskottets ordförande Jens Fischer ställer propositionsordning
och finner bifall för Tomas Petterssons (S) och Stellan Anderssons (C) förslag
genom acklamation.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag om utökade medel till
samhällsbyggnadsavdelningen och beslutar att omdisponera 1,5 mkr som tas från
resultatet för år 2020.
Reservationer
Oberoende realister reserverar sig mot förslaget med motiveringen:
”OR är positiv till beslutet om utökat gatuunderhåll under 2020, men reserverar
sig mot den beslutade finansieringen.
OR anser att


Det utökade underhållet inte ska belasta årets resultat mer än tidigare
föreslagna 400 000 kronor



Att åtgärden finansieras av avsatta medel för åtgärder som inte
genomförts och ej heller planeras under 2020”

_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen
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Dnr KS 2019/261

§ 24 Svar på Granskning av kostverksamheten
PWC har på uppdrag av revisorerna i Hagfors Kommun genomfört en granskning
av kostverksamheten. Granskningen konstaterar att kostverksamheten bedrivs
utifrån de regelverk som gäller dels för livsmedel men också utifrån regelverken
för skola och äldreomsorg. Granskningen har också identifierat att de ambitioner
om effektivitet och kvalité som anges i antagna riktlinjer inte har definierats och
att det är svårt för verksamheten att veta om man arbetar i linje med ambitionen
eller inte. Granskningen konstaterar att de äldre riktlinjerna inte är fullt ut kända i
organisationen och det finns svårigheter med att prioritera och följa upp då det
saknas definitioner.
Granskningen har därför sammanfattat följande rekommendation:
“Utifrån våra iakttagelser i granskningen lämna vi följande rekommendationer
till Kommunstyrelsen
1. Säkerställa att de antagna riktlinjerna tillämpas och vid behov revideras
2. Säkerställa att tjänstemännen har kännedom om riktlinjerna
3. Säkerställa att målsättningarna fortfarande är aktuella och att dessa
konkretiserar ledord som effektivitet och kvalitet i syfte att underlätta
bedömningen av måluppfyllelse samt ändamålsenlighet.
4. Definiera effektivitet i syfte att möjliggöra uppföljning och bedömning av
uppfyllelse.
5. Att en utvärdering görs avseende huruvida kostverksamheten bedrivs
effektivt.”
Samhällsbyggnadsavdelningen kan konstatera att de riktlinjer som finns, antagna
2002, är att anse som otidsenliga. Verksamheten styrs i mångt och mycket av
lagar och regler och skall förutom lagar och regler kring livsmedel och storkök
också följa de riktlinjer för måltider som gäller specifikt för skola, barnomsorg
och äldreomsorg. Sedan några år finns också Hagforsstrategin där mål för
kostverksamheten finns formulerade och verksamheten arbetar även med målkort.
För att säkerställa att verksamheten tillhandahåller önskad kvalité på måltider görs
uppföljning med matråd på skolorna och möten med kostombud inom
äldreomsorgen. Inom skolmåltidsverksamheten används verktyget Skolmat
Sverige för att säkerställa att den mat som serveras är näringsriktig.
Då riktlinjerna är otidsenliga och inte heller beaktar de krav som verksamheten
behöver beakta utifrån sitt uppdrag mot kommunens övriga verksamheter föreslås
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att riktlinjer antagna 2002 upphävs och att verksamheten istället ges i uppdrag att
arbeta fram en modern riktlinje som följer de direktiv och mål som finns idag.
Vidare föreslår avdelningen att beslut tas om att definiera kvalité utifrån
näringsriktighet och att effektivitet definieras utifrån portionspris på måltider
jämfört med övriga Värmland.
Handlingar i ärendet
Revisorernas granskningsrapport
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2020-04-22
Kommunstyrelsens beslut 2002-12-02, § 128
Riktlinjer för kostverksamheten att gälla från och med 2003-01-01
Förslag på sammanträdet
OR yrkar få med i ny skrivning av direktiv för kostverksamheten,
Vidare föreslår avdelningen att beslut tas om att definiera kvalité utifrån
näringsriktighet och att effektivitet definieras utifrån portionspris på måltider
jämfört med övriga Värmland, samt att matsvinnet minimeras och kontrolleras
regelbundet för att minska kommunens kostnader.
Punkt 4. Definiera effektivitet i syfte att möjliggöra uppföljning och bedömning
av uppfyllelse med särskild hänsyn avseende att minska matsvinnet.
Beslutsgång
Kommunledningsutskottets ordförande Jens Fischer (OR) ställer
propositionsordning och finner bifall för Boo Westlunds (OR) tilläggsyrkande
genom acklamation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samhällsbyggnadsavdelningens redovisning med
förslaget tillägg och beslutar att upphäva de tidigare beslutade riktlinjerna antagna
2002-12-02, § 128 samt ge avdelningen i uppdrag att ta fram nya moderna
riktlinjer för kostverksamheten i enlighet med avdelningens förslag.
_____
Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
Verksamhetschef för städ- och kostverksamheten Marie-Louise Karlsson
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Dnr KS 2020/200

§ 25 Presentation för inriktningsbeslut Teknikhus ÄBC
I samband med att budget 2020 beslutades av kommunfullmäktige 2019-06-24 §
59, § 60 och § 61 fick samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att ta fram förslag
på nyproduktion av skollokaler för bygg samt tekniska program. Detta med
anledning av att lokalerna på Forsskolan och Primus inte är ändamålsenliga
utifrån hur verksamheten bedrivs idag. För uppdraget budgeterades 50 miljoner
kronor exklusive inventarier.
Arbetsgruppen har nu kommit fram till tre olika alternativ:
Alternativ A innebär att Primus, Asplund och Forsskolan avvecklas (ej AME och
förskola)
Alternativ B innebär att Primus och Asplund avvecklas (ej AME och förskola) o
Alternativ C innebär att Primus avvecklas (ej AME)
Fördelar och nackdelar har vägts in och man har kunnat konstatera att genom att
gå vidare med alternativ A kan stora kostnader sparas som nu läggs på hyra, man
får ändamålsenliga lokaler och utbildningarna centraliseras till ÄBC och
teknikhus vilket ger stora fördelar för samutnyttjande av lokaler.
Från verksamhetens sida förordas således alternativ A men då det medför högre
kostnader än vad som var budgeterat behöver ett beslut om inriktning fattas.
Handlingar i ärendet
Presentation Teknikhus med slutrapport samt illustrationer och skissförslag
Förslag på sammanträdet
Tomas Pettersson (S) yrkar: ”att S förordar alternativ A och att verksamheten går
vidare med den inriktningen”.
”att inriktningsbeslutet ska fastställas av kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige tillsammans med beslut om utökad budget för investeringen.
Detta pga den budgeterade summa på 50 miljoner kommer bli betydligt högre”.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att verksamheten går vidare med alternativ A.
Inriktningsbeslutet fastställs av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
samband med budget.
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_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
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Dnr KS 2020/150

§ 26 Svar på Medborgarförslag - önskemål om
paddeltennisbana vid ÄBC
Hej!
Tack för ditt medborgarförslag. Paddeltennis är som du skriver en snabbt växande
sport och skulle säkert bli ett uppskattat inslag i samhället. Ett relativt enkelt och
trevligt sätt att motionera och umgås för många.
För att kunna gå vidare med förslaget och utreda möjligheterna att anlägga en
bana i anslutning till Älvstranden bildningscentrum bör det startas en förening
vilken ansvarar för drift, service och eventuellt bokning av banan/banorna.
Detta innebär att det i dagsläget blir ett avslag på medborgarförslaget. Men genom
att starta en förening som kan ansvara för det som beskrivs ovan, finns det på sikt
möjlighet att utreda kommunal delaktighet i ett eventuellt projekt.
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2020-02-30
Kommunalrådets tjänsteskrivelse 2020-04-22
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larsson
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Dnr KS 2020/20

§ 27 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet
2020-04-28
2020/3
173,SKR, Öppna jämförelser: företagsklimat 2019
172,Enligt sändlista, Begränsad framkomlighet på Stjärnsvägen Uddeholm 21-23
april, 2020
171,SCB, Regeringsuppdrag, ny områdesindelning
170,Jenny Dahlin, Upplåtelse av mark för kabelåtgärder Bergsäng 1:165, från
1964
169,Magnus Bredberger, Förslag på att göra åtgärder på botten av sjön vid
Uddeholmsbadet
168,Gatuavdelningen, Korsning Hembygdsvägen-Älvbrinken begränsad
framkomlighet 2020-04-16—17
167,Gatuavdelningen, Hedvägen, Hagfors avstängd onsdag-torsdag 2020-04-15—
16
166,NTF Värmland, NTF Värmlands årsmötesprotokoll
165,Länsstyrelsen i Värmland, Ansökan om gårdsstöd 2020 inskickad
164,SCB, Regeringsuppdrag, ny områdesindelning socioekonomisk segregation
163,Sändlista, Hedvägen, Hagfors avstängd onsdag-torsdag 2020-04-15—16
162,Lantmäteriet, Remiss av förslag till: HMK – Digital grundkarta
161,Svenska Motorcyklister, MC och moped har andra behov än bilister Sveriges MotorCyklister om säkrare vägar
160,Länsstyrelsen I Värmland, Ansökan om gårdsstöd 2020 inskickad
159,Agneta Carlsson, Sophämtning fritidshus
158,Länsstyrelsen i Värmland, Protokoll älvgruppsmöte Klarälven
157,Naturvårdsverket, Vårinformation om allemansrätten från Naturvårdsverket
156,Micael Andersson, Ang. återställningsarbeten Uddeholm 18:40
155,Boende i höghusen, Önskemål om avstängning av Coops parkering pga. av
bilåkning och spelande av musik på kvällar och helger
154,ILCO Värmland, Ang. ansökan om bidrag Hagfors kommun
153,ILCO Värmland, Ansökan bidrag ILCO
152,Västmanlands Tingsrätt, Kallelse förberedelse mål Värmland Enterprise AB
151,Liisa Larsson, Ang. vindskyddet Råda längs sagostigen
150,Svenska Fotbollförbundet, Skrivelse från Svenska Fotbollförbundet gällande
fotbollsföreningarnas situation med anledning av corona-utbrottet
149,Mottagarlista, Inställd föreningsstämma i Föreningen Sveriges
Vattenkraftskommuner- och regioner FSV
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148,SMP/Länsstyrelsen, Miljörapport 2019, 1783-050, Holkesmossens
deponianläggning
147,SMP/Länsstyrelsen, Miljörapport 2019, 1783-005, Hagfors
avloppsreningsverk, Lappkärr
146,Miljö- och byggnämnden, Avgift offentlig kontroll Skogvaktaren
145,Lars Höglin, Bergsängsgårdarnas Vattenförsörjning
144,Länsstyrelsen i Värmland, Länsstyrelsen i Värmlands läns sammanställning
enligt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) över allmänna vägar och andra
viktigare vägar, bärighetsklasser och vissa lokala trafikföreskrifter i Värmlands
län, Värmlands läns författningssamling 1
143,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel – Skogvaktaren
142,Värmland Hotel, Thomas Rothschild, Ang. vattenläcka utanför Värmland
Hotell i Uddeholm 2019
141,Länsstyrelsen i Värmland, Anteckningar från mötet med miljöstrategiska
nätverket
140,Skatteverket, Försäkran Elektrisk kraft, framställning av energiprodukt,
biogas Lappkärr
139,Liliane Brath, IC nr 1999867 Tall över stig Vågbacken samt trasig toalett
138,Per Svenson, Klimatnödläge?
137,Sveriges kommuner och regioner, Inbjudan - Kommunutredningen – SKR:s
remisskonferens den 27 april 2020
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-22
Beslut
Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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§ 28 Information
Kommunchef Jan Lilja informerade om att turistbyrån kommer att hålla
lunchstängt mellan 12:00 och 13:00. Förändringen kommer ske så fort som
information har gått ut till allmänheten.
_____
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