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§ 50 Diskussion Budget 2020
_____
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Dnr KS 2019/249

§ 51 Verksamhets- och budgetuppföljning
kommunledningsutskottet januari-mars 2019
Tusental kronor (tkr)

Budget
janmars
45 749
13 084

Redovisn.
jan-mars

Årsbudget

Prognos
helår

Kommunledningsutskott
35 809
173 381
173 381
– varav Kommunlednings13 442
64 100
64 100
avdelning (KLA)
– varav Samhällsbyggnads32 665 22 386
109 281
109 281
avdelning (SBA)
Verksamhets- och budgetuppföljning kommunledningsavdelningen (KLA),
januari-mars 2019
Sammanfattning För perioden januari - mars 2019 redovisar KLA 13 442 tkr i
utfall. Budget för samma period är 358 tkr lägre. Omföring av rivningskostnader,
avseende kostnader för rivningsplan, på 78 tkr kommer att genomföras under april
månad. Årsbudgetramen per 2019-03-31 för KLA är 64 100 tkr. Prognos för helår
är ett resultat på samma nivå som budgeterat.
Verksamheter och nyckeltal
Ekonomienheten: Perioden har präglats av bokslutsarbete avseende 2018 samt
uppstart av budgetarbete för 2019. Vidare har träff genomförts, tillsammans med
utvecklingsenhetens näringslivsverksamhet, med ett antal företagare i Hagfors
med anledning av övergång till e-faktura till offentliga verksamheter. På helår
bedöms budget i balans.
Utvecklingsenheten: Rally Sweden genomfört men alla kostnader är inte
redovisade. Två pågående näringslivsprojekt, additiv tillverkning samt fördjupad
kunskap näringslivsutveckling. Dessa fortlöper enligt plan.
Personalenheten: Personalenhetens prognos per 2019-03-31 påvisar ett
nollresultat i förhållande till fastställd budget. Vissa interna avvikelser
prognostiseras.
Administrativa enheten: Administrativa enheten påvisar en avvikelse med + 533
tkr för perioden Jan- Mars år 2019. Avvikelsen kan förklaras av följande: En
osäkerhet ligger i kostnader för omställningar i IT-plattformen och vissa
kostnader faller ut vid olika tidpunkter vilket kan medföra lägre kostnader för år
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2019. Övergången till molntjänster visar en något högre licenskostnad beroende
på att ca 300 anställda behöver konton utöver budgeterade 1000. En osäkerhet
finns kring kostnader för ärendehanteringssystem på grund av att den genomförda
upphandlingen är överprövad liknade scenario råder för telefoniupphandlingen.
Överprövningarna gör att avtal löper ut på befintliga leverantörer innan nya träder
i kraft vilket kan generera högre kostnader. Lönekostnader har blivit lägre när inte
vikarier har tagits in under perioder i samband med personalomsättningar och
tjänstledigheter. Resultatet för år 2019 prognostiseras till ett 0 resultat.

Ekonomiskt resultat
Budget Redovisn. ÅrsPrognos
Verksamheter, tusental kronor jan-mar jan-mar
budget helår
(tkr)
Kommunfullmäktige och
604
552
2 415
2 415
kommunstyrelse
Partistöd
92
288
371
371
Revision
147
84
581
581
Kommunledning och gemensam
5 541
5 828 22 150
22 670
adm.
Gemens. verksamheter o
2 414
2 637
9 655
9 126
servicefunktioner
Föreningsstöd och övrigt
868
282
3 377
3 377
stöd
Näringslivsutveckling inkl. EU621
1 068
2 487
2 487
projekt
Information, marknadsföring,
440
296
1 752
1 752
turism
Räddningstjänst
2 222
2 090
8 865
8 865
Rivningskostnader
383
Kollektivtrafik
9
9
Jämförelsestörande kostnad
– 75
1 000
1 000
Reserverat till löneökning
10 818
10 818
Reserverat till
74
295
295
kapitalkostnader
Anslag för oförutsedda behov
61
334
334
Summa KLA

13 084

13 442

64 100
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Verksamhets- och budgetuppföljning samhällsbyggnadsavdelningen (SBA),
januari-mars 2019
Skattefinansierad verksamhet
Flygplatsen: Följer planen verksamhetsmässigt. Omtoppningen av
landningsbanan är planerat att ske under flyglinjens sommaruppehåll 2019.
Prioriterade delar av avverkning för hinderfrihet runt flygplatsen fortsätter.
Antalet resande för perioden uppgår till totalt 1579 för Torsby/Hagfors vilket ger
ett snitt per tur på 6,6 resande för perioden januari till mars, vilket är något lägre
än antalet resande för samma period 2018 då snittet uppgick till 7,8.
Serviceenheten: Livsmedelskostnaden ligger över budget för
måltidsverksamheten. Personalkostnaden för hela serviceenheten ligger något
över budget om man räknar in de vikariekostnader som betalas ut i april månad
och som härrör till mars månad. Intäkterna är något lägre än budgeterat.
Verksamheten har sedan tidigare fått i uppdrag att prioritera att hålla budget
framför de mål om ekologiskt och närproducerat som finns. Detta medför att där
man har möjlighet utan att frångå sina avtal kommer att minska sina inköp av
dessa livsmedel.
Fastighet: Verksamheten ligger något över budget, till största del på grund av eloch fjärrvärmekostnader. Inget övrigt oförutsett har skett under perioden. De stora
löpande projekten, Råda skola, Häggården och Sporthallen i Ekshärad följer de
satta tidsplanerna med endast mindre avvikelser och kommer alla att ha
slutbesiktning under sommaren. Hagforsbadet har haft 8 458 badande under
perioden januari - mars.
Gata och park: Verksamheten ligger lite under budget men kostnaderna
förväntas öka nu när sommarsäsongen är igång från och med första april. I och
med den följer en del större projekt som till exempel ytsanering av Gökvägen i
Hagälven och en del asfaltsarbeten runt om i kommunen. I övrigt följer
verksamheten det årstidsbundna underhåll som är planerat så som grusupptagning,
buskbeskärning och förberedelser för lek- och badplatssäsongen.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamheten: 2019 har börjat med flera projekt i både drift, underhåll och
investeringsform. Det enskilt största projektet är renoveringen av Lappkärrs
reningsverk, vilken pågår och där en första av tre etapper kommer att färdigställas
under våren. På ledningsnätet har mindre projekt genomförts under vårvintern och
planen är att v 15 påbörja färdigställandet av VA-saneringen i Uddeholm med
Strandvägen/Herlenius väg vilket blir de stora projekten för VA på ledningssidan
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under första halvan av 2019. Arbetet med nytt datasystem för drift och
övervakning till verk och pumpstationer pågår fortlöpande.
Avfallsverksamheten: Följer planen verksamhetsmässigt. Några projekt har
påbörjats, men ännu inte medfört några betydande kostnader. Anledningen till att
det ekonomiska resultatet ser bättre ut än förväntat är att kostnader för insamling
ännu inte bokförts. Troligtvis kommer verksamhetens kostnader överskrida
budget. En inventering av renhållningsabonnemang förväntas öka intäkterna
under året. Detta gör att årets resultat är svårt att förutse.
Ekonomiskt resultat
Budget Redov.
ÅrsProgn.
Verksamheter, tusental
JanJan-mar budget
helår
kronor (tkr)
mar
Samhällsbyggnadschef
3 918
2 541
11 266 11 266
Varav Flygplatsen
1 398
1 384
1 171
1 171
Fastighetsenheten
12 209
7 306
49 210 49 210
GVA Avgifts- och skattefinans.
8 453
4 457
16 616 16 616
Varav Avfall
1 246
237
Varav VA
5 537
3 423
Varav Gata/Park
3 672
3 357
11 328 11 328
Serviceenheten
8 805
8 085
32 189 32 189
Varav Kost
5 394
5 395
21 538 21 538
Varav Städ
2 691
2 687
10 651 10 651
Summa Samhällsbyggnadsavd.
32 665
22 386
109 281 109 281
Korrigering
109 281

Kapitalkostnader är med i budget men inte redovisning. Interna
fördelningar såsom internhyra, kost, städ är inte med i denna uppföljning,
varken budget eller redovisning. Försäkringar är med i budget men inte
utfördelade.
Verksamheten följer plan och inget oförutsett har skett inom någon enhet.
Inom Fastighet är kostnaderna för el och uppvärmning normalt något högre
än budget under första kvartalet men det förutsätts jämna ut sig under vår
och sommarsäsong. Verksamheten har i uppdrag sedan tidigare att särskilt
bevaka kostnader vintervägunderhåll och livsmedelskostnader där det
förväntas bli ett negativt resultat. Vintervägunderhåll omfattar
verksamheter som inte kan prioriteras ner eller prioriteras bort. Vad det
gäller livsmedel har verksamheten sedan tidigare fått i uppdrag att
prioritera att hålla budget framför de mål om ekologiskt och närproducerat
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som finns. Verksamheten kommer under året att verka för att hålla budget i
första hand genom att minska andelen ekologiska mejeriprodukter samt
minska andelen närproducerat kött, även andelen helt kött kan komma att
minskas. Fiskprodukter kommer att ses över.
Förslag till åtgärder: Fortsatt generell översyn av verksamheternas
kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och
effektiviseringar.
Handlingar i ärendet
Kommunchefens skrivelse 2019-04-15.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomichef Jonas Nilsson
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Dnr KS 2019/268

§ 52 Revidering av Riktlinjer för studier att gälla från
2019-06-01
Hagfors kommuns förvaltning har sedan år 2004 riktlinjer som är tillämpliga för
eftergymnasiala studier.
Förvaltningen gör bedömningen att riktlinjerna i vissa avseenden har behov av
revidering. Mot bakgrund av detta har ett förslag till reviderade riktlinjer arbetats
fram av undertecknad. Förslaget har godkänts av kommunens
tjänstemannaledningsgrupp och sedan varit föremål för samverkan med fackliga
parter vid det partssammansatta centralrådets sammanträde 2019-03-21. Fackliga
parter ställde sig bakom förslaget till revidering.
Handlingar i ärendet
Personalchef Richard Bjöörns skrivelse, 2019-04-15
Reviderade riktlinjer för studier
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till reviderade riktlinjer för studier att gälla från
och med 2019-06-01.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
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Dnr KS 2019/282

§ 53 Konvertering av tjänst
Personalenheten utannonserade en tjänst som löneadministratör efter att tidigare
löneadministratör sagt upp sig från sin tjänst. Efter genomförd rekryteringsprocess
planerar undertecknad att tillsätta den nya tjänsten genom en tillsvidareanställning
på heltid från och med 2019-05-01.
Undertecknad har under rekryteringsprocessen övervägt om tillsättningen av ny
tjänst även skulle innehålla arbete med rekrytering, då processerna som styr
löneadministration på senare tid ökat i effektivitet genom samordning mellan PAoch lönesystem, planeringssystem och rekryteringssystem. Mot bakgrund av detta
bedömer undertecknad att produktiviteten på personalenheten succesivt under året
kan öka och viss del av berörd tjänst ska kunna användas för korttidsrekrytering
inom förvaltningen.
MBL-förhandling har genomförts i ärendet 2019-04-04, där facklig part inte har
något att erinra mot arbetsgivarens förslag.
Handlingar i ärendet
Personalchef Richard Bjöörns skrivelse, 2019-04-15
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att konvertera tjänst (100 %
sysselsättningsgrad) på personalenheten från löneadministratör till löne- och
bemanningsadministratör att gälla från och med 2019-05-01.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
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Dnr KS 2019/310

§ 54 Val av representant till Klarälvens Vattenråd 20192022
Klarälvens råd är en organisation som är tänkt att fungera som en
paraplyorganisation för alla vattenfrågor inom Klarälvens delavrinningsområden.
Kommuner, intresseorganisationer, företag och även enskilda kan vara
medlemmar i vattenrådet.
Vattenmyndigheterna bildades för att Europas länder ska arbeta med vattenfrågor
på ett samordnat sett. Myndigheterna vill att all den lokala kunskap och
engagemang som finns ute i bygden ska ha en möjlighet att påverka
åtgärdsprogram och projekt som drivs inom vattenvården. Därför har
myndigheterna initierat bildandet av lokala vattenråd. Ett vattenråd ska tjäna som
en länk mellan vattenmyndigheterna och människor och organisationer.
Ett vattenråd är en frivillig sammanslutning av aktörer inom ett avrinningsområde
som gemensamt strävar efter att nå ett helhetsperspektiv på områdets kvaliteter.
Klarälvens vattenråds huvudsakliga uppgift är att vara ett samverkansorgan i
vattenrelaterade frågor för olika aktörer med intresse av vattenfrågor inom
Klarälvens avrinningsområde.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-04-18.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att naturvårdshandläggare utses till
representant i Klarälvens vattenråd.
_____
Beslutet skickas till
Klarälvens vattenråd, romboland30291@gmail.com
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Dnr KS 2019/284

§ 55 Beslut om försäljning av Hantverkaren 12,
Primusfastigheten
Hagfors kommun har sedan tidigare målsättning att inte äga mer lokaler än vad
som krävs för egna verksamheter. Fastighetsenheten har i uppdrag att prioritera
förvaltning av samhällsfastigheter såsom förskola, skola och vårdlokaler samt de
administrativa lokaler som krävs för kommunens egna verksamheter.
Hantverkaren 12, mer känd som Primusfastigheten, kostar Hagfors kommun cirka
1,6 miljoner kronor i driftkostnader varje år och har under många år haft stora
vakanser. Sedan en större hyresgäst lämnade fastigheten 2018 är intäkterna
väsentligt lägre än driftkostnaderna. Fastighetens lokalarea uppgår till 13 000 kvm
och endast ca 2400 kvm används för egna verksamheter. Målsättningen är att
dessa verksamheter inom 5-7 år ska kunna inhysas i andra av kommunen ägda
lokaler och att Primus därigenom ska återgå till renodlat extern förhyrning.
Då målsättningen är att på sikt flytta ur fastigheten samt det faktum att fastigheten
inte utgör ett prioriterat förvaltningsobjekt enligt de riktlinjer fastighetsenheten
föreslås att fastigheten alternativt det bolag som fastigheten är placerad i avyttras
och att de ytor som fortsatt behövs hyrs tillbaka under den tid som krävs tills dess
att andra lokaler kan frigöras.
På så vis bedöms fastighetsenhetens kostnader att minska med ca 600 000 kronor
per år samtidigt som Primusfastigheten ges möjlighet att utvecklas i privat regi.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-04-15.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag om försäljning av
Primusfastigheten antingen genom att Hantverkaren 12 KB avyttrar fastigheten
alternativt genom att Hantverkaren 12 KB avyttras.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadschef i uppdrag att annonsera ut
objektet och ta fram erforderliga handlingar för överlåtelse.
Eventuella hyreskontrakt som erfordras för de kvarvarande kommunala
verksamheterna uppdras till Fastighetschef att ingå i samband med att överlåtelsen
verkställs.
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_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/312

§ 56 Avveckling av Årosgården, Hagfors 2:191
Åråsgården har sedan 2016 varit till stor del belagd med nyttjandeförbud på grund
av bristande brandsäkerhet i förhållande till lokalens ändamål.
Då fastigheten kräver stora investeringar för att kunna nyttjas och det hittills varit
svårt för de som arrenderat eller hyrt lokalen att finansiera de investeringar som
krävts föreslår samhällsbyggnadsavdelningen att lokalen istället avvecklas i första
hand genom försäljning med krav på att byggnaden utvecklas och att erforderliga
investeringar genomförs alternativt genom rivning i det fall ingen lämplig
intressent kan finnas.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-04-23.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsavdelningens
förslag om avveckling av Åråsgården genom i första hand försäljning, under
förutsättning att köpare vidtar erforderliga investeringar för att utveckla
byggnaden alternativt genom rivning i det fall försäljning ej kan genomföras.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att uppdra till samhällsbyggnadschef att
verkställa en avveckling och därmed ingå erforderliga avtal för försäljning
alternativt rivning. Försäljning skall ske genom öppet anbudsförfarande.
_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/318

§ 57 Ansökan om samarbetsavtal Hagfors kommun
och Hagfors Motorcykelklubb
Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna) har erbjudit ett Hagfors kommun ett
samarbetsavtal, ”Guldsponsor”, för säsongen 2019. Valsarna kommer under
säsongen att köra i allsvenskan, fortsätta sin satsning på den egna
ungdomsverksamheten och nå en framskjuten placering i allsvenskan 2019. Som
”Guldsponsor” för ett belopp om 50 000 SEK för säsongen 2019 erbjuds
exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor läktarskylt, reklam på
förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i programblad, sargreklam
samt reklam på hemsida.
Handlingar i ärendet
Lennart Leo Larssons tjänsteskrivelse, 2019-04-25
Ansökan om samarbetsavtal från Hagfors Motorcykelklubb
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att upprätta ett samarbetsavtal med Hagfors
Motorcykelklubb (Valsarna) som innebär att man blir ”Guldsponsor”
speedwaysäsongen 2019. Genom upprättande av samarbetsavtal ska kommunen
ges möjlighet till exponering av Hagfors kommuns profilmaterial med stor
läktarskylt, reklam på förarnas västar, skylt på innerplan, heatreklam, annons i
programblad, sargreklam samt reklam på hemsida.
För detta erhåller Hagfors Motorcykelklubb en ersättning på 50 000 kronor för
säsongen 2019. Kostnaden belastar utvecklingsenhetens konto 31310
(föreningsstöd).
_____
Beslutet skickas till
Hagfors Motorcykelklubb (Valsarna)
Lennart Leo Larsson – Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
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Dnr KS 2019/254

§ 58 Svar på Medborgarförslag - önskemål om lekplats
i Uddeholm
Hej, du har inkommit med förslag om att bygga ut antalet lekplatser i Uddeholm
då de som finns enligt din uppfattning är under all kritik.
Hagfors Kommun har sedan många år haft som ambition att det ska finnas två
större lekplatser inom kommunen samt några mindre lekplatser utspridda inom
kommunens områden i närhet till där barn finns.
Då en lekplats innebär ett stor ansvar och kräver mycket skötsel har vi valt att på
många platser enbart ha ett basutbud med gungor och sandlåda och på vissa
platser en fjäderlek eller gungbräda. Vi är medvetna om att detta inte tilltalar alla.
Samhällsbyggnadsavdelningen har sedan tidigare gjort en analys av Uddeholm
och bedömt att barnantalet är stabilt och att det finns skäl att ha en lekplats inom
området. Under våren 2019 fattades beslut om att ge avdelningen i uppdrag att
utreda möjligheten att minska antalet lekplatser med en för att på så vis frigöra
resurser och kunna satsa lite extra på den som ska vara kvar.
Någon ny lekplats enligt ditt förslag kommer därför inte att anläggas inom
området.
Handlingar i ärendet
Medborgarförslag 2019-03-26
Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse 2019-04-23
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Driftledare Malin Skoog
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Dnr KS 2019/15

§ 59 Svar på Motion om pensionärer i offentliga
matsalar
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-11 § 64 att remittera inkommen motion med
förslag om att se över möjligheterna för äldre att köpa lunch i kommunens
matsalar.
Inom Hagfors kommun finns inga offentliga matsalar, de matsalar som finns inom
skola, förskola och äldreomsorg ingår i respektive verksamhet som bedrivs i
lokalen. Tillagning av mat sker på Älvstranden, Kyrkheden, Bellmansgården,
Råda skola och Sunnemo skola. Övriga matsalar får sin mat levererad från något
av tillagningsköken, i dessa matsalar levereras mat beräknat på det antal individer
som ingår i verksamheten. I de matsalar som finns i anslutning till där mat tillagas
ingår matsalen i den verksamhet som bedrivs i lokalerna och omfattas också av
särskild lagstiftning som gör det olämpligt att öppna lokalerna för allmänt bruk.
De matsalar som finns inom våra särskilda boenden är placerade centralt i
verksamheten och ingår som en del i den vårdverksamhet som bedrivs och där det
också kan pågå vårdinsatser i eller i anslutning till de utrymmen som berörs. Då
lokalerna är integrerade i verksamheten och inte ligger avskilt från
vårdverksamheten skulle ett uppöppnande innebära att verksamhetens lokaler
skulle behöva öppnas upp på ett sätt som inte är hanterbart för verksamheten.
Inom skola och förskola ställs, utifrån skollagen, stora krav på de som vistas i
skolmiljön och av den anledningen har obehöriga, d.v.s. individer utanför
verksamheten, normalt inte tillträde till lokalerna.
Inom både skola och äldreomsorg finns arbetsmiljökrav, hälsoskyddskrav samt
krav på skydd av de enskildas integritet som innebär att verksamheten behöver ha
kontroll på de individer som befinner sig i verksamheten och därför gör det
olämpligt att öppna upp lokalerna för allmänheten.
Det bör också nämnas i sammanhanget att en lokal avsedd för publikt nyttjande
kan omfattas av högre krav på brand och utrymning än en lokal avsedd för internt
bruk. Vidare saknas inom verksamheten kassasystem och möjlighet till
kontanthantering.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2019-04-23.
Kommunstyrelsens protokoll § 65, 2019-03-11.
Motion om pensionärer i offentliga matsalar 2019-01-22
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2019/20

§ 60 Anmälningsärenden kommunledningsutskottet
2019-04-30
2019/3
107, Havs- och vattenmyndigheten: Inbjudan till samrådsmöte angående nationell
plan för att förse vattenkraft med moderna miljövillkor och remiss av
föreskrifterna HVMFS 2013:19 och HVMFS 2017:20
106, Personuppgift: Svar om verksamhetsområden Höje
104, DHR Hagfors-Munkfors: Trasigt uthustak vid Brostugan, Hagfors
103, Personuppgift: Svar på fråga om köp av mark i anslutning till Gäddan 4,
Lindvägen, Hagfors
102, ALS Scandinavia AB: Rapport fuktkontroll förskolan Treklövern
101, Skatteverket: Kontrollbesök personalliggare Asplings väg 11
100, Personuppgift: Vattenanslutning fastigheterna Höje 1:27 och Höje 1:87
99, Gatuavdelningen: Trafikinfo: Avstängd väg korsningen
Strandvägen/Herlenius väg, Uddeholm 190415-18
98, Personuppgift: Svar igen på er förfrågan angående mygg
97, Personuppgift: Svar om broar och nedskräpning i Gustavsfors
96, SGU: Saneringsåtgärden vid Örbäcksvägen
95, Personuppgift: Er förfrågan angående mygg och sumpmark i Höje
94, Personuppgift: Klagomål på mygg och sumpmark i Höje
93, Personuppgift: Fråga om Broar i Gustavsfors samt sopkärl
92, Regeringskansliet: REMISS Agenda 2030-delegationens slutbetänkande
91, Boverket: Remiss; Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
detaljplan med planbeskrivning
90, Länsstyrelsen i Värmlands län: Beslut enligt miljöbalken för byte av befintlig
markkabel för el i området Råda, Hagfors kommun
89, Personuppgift: Hjälp med mygginvasion i Skymnäs
88, Personuppgift: Fråga om servisventiler 1:27, 1:86, 1:87
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87, Länsstyrelsen i Värmlands län: Inventering av vattenuttag inom länet begäran om uppgifter
86, Personuppgift: Beslut ang. ersättningsanspråk sönderkört däck
85, Länsstyrelsen i Värmlands län: Dispens för terrängkörning på fastigheten
Hagfors 2:191 och 2:166 i Hagfors kommun, Endurotävling 2 juni 2019
84, Länsstyrelsen i Värmlands län: Miljörapport 2018 för anläggning 1783-005,
Hagfors avloppsreningsverk, Lappkärr
83, Länsstyrelsen i Värmlands län: Beslut för kännedom - Beslut enligt
miljöbalken för underhållsröjning av ledningsgata längs ledningsgata LG70 i
Hagfors, Munkfors, Sunne, Kil och Grums kommuner
82, Miljö- och byggnämnden: Årsrapport köldmedium 2018, Hagfors 2:53,
Älvstranden Bildningscentrum
81, Miljö- och byggnämnden: Årsrapport köldmedium 2018, Sunnemo 1:41,
Sunnemo skola
80, Miljö- och byggnämnden: Årsrapport köldmedium 2018, Maskinisten 6,
Förskolan Milan
79, Miljö- och byggnämnden: Årsrapport köldmedium 2018, Grinnemo 1:84,
Kyrkhedens skola
78, Miljö- och byggnämnden: Årsrapport köldmedium 2018, Råda 2:8,
Häggården
77, Miljö- och byggnämnden: Årsrapport köldmedium 2018, Rektorn 1, f.d.
Folktandvården
76, Miljö- och byggnämnden: Årsrapport köldmedium 2018, Grinnemo 1:37,
Bellmansgården
75, Mikael: Svar på fråga om antenner Värmullsåsen
74, Länsstyrelsen i Värmlands län: Beslut i ärende 535-1474-2019, gällande
förläggning av sjökabel i sjön Framsjön Knon, Hagfors kommun
73, SMP/Länsstyrelsen: Komplettering miljörapport har lämnats in för anläggning
1783-050, Holkesmossens deponianläggning
72, Skanska Sverige AB: TA planer för arbeten med utbyte stödmur vid Stjern
kraftverk
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2018/115
47,Brandskyddsföreningen: Elektriska nämnden, Uppdragstagaren inte har
slutfört kontrollen Hantverkaren 12
46,Brandskyddsföreningen: Elektriska nämnden, Förfrågan: Besiktningsföretaget
om ny kontroll Borgmästaren 3
45,Brandskyddsföreningen: Elektriska nämnden, Meddelande: EN-intyg utfärdat
för Vårdcentralen Ekshärad (1009866.01)
44,Brandskyddsföreningen: Elektriska nämnden, Avisering om elbesiktning av
(553271.02, Stadshuset)
43,Brandskyddsföreningen: Elektriska nämnden, Anmodan att rätta anmärkningar
efter elbesiktning Meddelande: EN-protokoll utfärdat för Ishall (1009867.01)
2019/11
22,HumanBridge, Avtal textilinsamling
21,EDP Consult AB,EDP-avtal EDP Mobile
20, EDP Consult AB, EDP-avtal EDP Future
19,EDP Consult AB, Bilagor
18,Hagfors kommun/Temporent AB, Partsbyte
2018/124
7,Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen, Yttrande
Fastighetsbestämning Björkil 1:9
6,Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen, Kallelse till syn på plats
Björkil 1:9 m fl., 190528, kl. 13
5,Vänersborgs Tingsrätt, Föreläggande att yttra sig
2013/127
57,Planarkitekt,Laga kraft handlingar 2019-04-18 tillhörande Detaljplanen för
Bryggan i Hagfors kommun, Värmlands län.
56,Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsens ickeprövningsbeslut detaljplan
Bryggan
55,Enligt sändlista, Medd. Förslag till DP för Bryggan Hagfors kn antagen av KF
§ 58 2019-03-25
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2018/292
19,Länsstyrelsen i Värmlands län, Samrådsyttrande DP Primusparkeringen
18,Ellevio AB, Yttrande DP Primusparkeringen
17,Trafikverket,Yttrande TRV 2019/42515, Samråd gällande detaljplan för
Primusparkeringen (del av Hagfors 2:166)
16,Polisen Torsby, Yttrande DP Primisparkeringen
15,Lantmäteriet,Lantmäteriets yttrande över samråd ang. detaljplan för
Primusparkeringen i Hagfors kommun.
14,Skanova,Yttrande: Detaljplan för Primusparkeringen, Hagfors 2:166, Hagfors
Kommun
13,Enligt sändlista, SAMRÅD DP Primusparkeringen
2019/283, 1, Personuppgift, Medborgarförslag om för mycket blommor på bron
Bågen, Hagfors
2016/138, sändlista: Beslutad detaljplan för kv. Cykeln
2010/308, 4,HSB Värmland, Köpebrev Portvakten 1, Vågen 10 och Vågen 6
2019/17, 5,Länsstyrelsen i Värmlands län, Tillstånd till skyddsjakt inom Hagfors
flygplats
4,Transportstyrelsen,ESOH Driftstatusrapport 2018 Ref. TSL 2018-7727, Hagfors
flygplats
2014/186, Länsstyrelsen: Återkoppling på inspel om dialogmöte klimatanpassning
2019/267, Personuppgift: Önskemål om reparation av brygga vid Hamra
Vadmalsstamp
2014/182, Länsstyrelsen: Bekräftelse på Begäran om tidigt samråd, detaljplan
Hagfors tätort
2019/272, Personuppgift: Önskemål om skräpplockning i Hagälven
2019/272, Personuppgift: Svar på Önskemål om skräpplockning i Hagälven
2018/195, 8,Klarälvens vattenråd, Kallelse årsstämma 2019-05-14
2019/213, 3,Fortum,Stora Ullen: kommunens vattenuttag
2,Brev från fastighetsägare Görsjöarna
2016/405, Vänersborgs tingsrätt: Beslut om avslag på överklagan Detaljplan för
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Cirkusplatsen, Hagfors 2:194
2019/194, 9,Riksbyggen Ekonomisk förening, Protokoll projektgruppsmöte 201904-08
2019/127, Personuppgift: Svar på önskemål om cirkulationsplats vid
OK/Blomvägen/Uvedsvägen, Hagfors
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2019-04-24.
Beslut
Kommunledningsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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§ 61 Information
Kommunledningsutskottets nästa sammanträde blir ett extrainsatt möte måndagen
den 13 maj kl. 15:00.
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm informerade om att den nya
flygplatschefen Marie-Louise Davidsson har tagit över efter Lars Karlstam som
under tisdagen gjorde sin sista dag.
Beslut
Kommunledningsutskottet godkänner informationen.
_____
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