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Dnr KS 2018/94

§ 11 Bostadsförsörjningsprogram Hagfors kommun
2017-2027
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår att kommunen har
ett planeringsansvar för bostadsförsörjning och ett ansvar att skapa förutsättningar
för att alla skall kunna leva i bra bostäder. Kommunfullmäktige ska under varje
mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska ange kommunens
mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna ska
också ange kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt hur
kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska särskilt
grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. För
Hagfors kommun är bostadsförsörjning inte enbart en fråga om nyproduktion,
utan det är för kommunen väsentligt att se på befintliga bostadsbeståndets
möjligheter och utmaningar samt förutsättningarna för en sund omsättning och
prissättning.
Åtgärder skall gälla för alla invånares behov av bostäder men vissa grupper kan
särskilt behöva uppmärksammas såsom äldre, funktionshindrade och ungdomar.
Genom bostadsförsörjningsplaneringen kan medborgarna få bättre överblick över
hur den faktiska boendesituationen ser ut i kommunen.
Hagfors kommuns bostadsförsörjningsprogram har tagits fram av en arbetsgrupp
bestående av både tjänstemän och politiker och föreslås gälla från och med 201803-01
2018-01-15 beslutade Kommunstyrelsen att återremittera förslag till
bostadsförsörjningsplan i syfte att möjliggöra för allmänheten att inkomma med
synpunkter. Förslaget har i enlighet med beslutet ställts ut på Hagfors Kommuns
hemsida, på Stadshuset och biblioteket i Hagfors. Annonsering om utställning har
gjorts via Facebook samt Veckobladet.
Sammanlagt har fem synpunkter inkommit. Samtliga synpunkter finns i sin helhet
i bilagorna till detta ärende. Nedan redovisas en sammanfattning av samtliga
synpunkter samt vilka bedömningar samhällsbyggnadschefen har gjort utifrån
bostadsförsörjningsprogrammets omfattning, syfte och mål.
Samhällsbyggnadschefen har gått igenom samtliga synpunkter och kan konstatera
att det är flera kloka reflektioner kring bostadsmarknadens aktuella läge och
framtida utveckling. Samtliga synpunkter som inkommit lyfter vikten av bostäder
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för äldre och svårigheter att finna ett lämpligt alternativ till den egna villan, vilket
också konstateras i bostadsförsörjningsplanen.
Siv Wallin och Gunilla Forsberg lyfter i sitt brev vikten av ett seniorhus och
hänvisar till planläggningen av kvarteret Cykeln, de aktuella synpunkterna
hanteras inom ramen för planprocessen och bedöms inte vara aktuellt att lyfta in i
bostadsförsörjningsprogrammet då god planberedskap redan är en faktor som
nämnts i bostadsförsörjningsprogrammet.
Trees van Alphen-van Bremen lyfter vikten av att arbeta med attraktiva
äldreboenden för få fler personer att välja plats på särskilt boende istället för vård
i hemmet. Om fler äldre väljer att bo på särskilt boende kan flera insatser
samordnas samtidigt som det finns möjlighet till ett annat socialt sammanhang
vilket gör gott på flera sätt. Synpunkten kring att arbeta med att skapa attraktiva,
kvalitativa särskilda boenden är relevant och bör uppmärksammans inom ramen
för bostadsförsörjningsplanen då det finns flera positiva faktorer både för den
enskilda individen och utifrån ett vårdperspektiv, att arbeta för att fler individer
ska välja gemensamma boendeformer däribland vårdboende framför vård i det
egna hemmet.
Hagfors Seniorhusförening lyfter även de i sin skrivelse problematiken kring att
många väljer vård i hemmet som en konsekvens av att särskilt boende inte ses
som attraktivt eller kvalitativt ur ett boendeperspektiv. Föreningen lyfter här att
flera alternativ till äldreboende såsom trygghetsboende eller seniorhus kan vara ett
mellanting för att skapa ett mer attraktivt gemensamt boende och därigenom
skapa goda förutsättningar att kunna samordna vårdinsatser och få en ökad
gemenskap. Föreningen tar i sitt yttrande upp frågan kring huruvida prognosen
med den ökande andelen äldre beaktar det faktum att en del äldre kommer att
välja att flytta från kommunen om lämpligt alternativ till boende inte finns. Det är
en osäkerhetsfaktor som inte har beaktats i varken underlagen eller analysen.
Detta då det finns svårigheter att dra slutsatser då det är oklart hur stor andel äldre
som historiskt valt att flytta från kommunen enbart baserat på boendefrågan. Trots
diskussionen om att många äldre väljer att flytta så har vi de senaste åren ändå sett
en ökad andel äldre och det är sannolikt att även om prognosen pendlar så pekar
det ändå mot att andelen äldre kommer att öka på sikt. Den som ska göra en
analys bör vara medveten om olika grupperna flyttmönster och attityder till bland
annat boende men faktorn bedöms inte vara relevant att lyfta inom ramen för
bostadsförsörjningsprogrammet.
Hans Liljas lyfter inom ramen för sina synpunkter på
bostadsförsörjningsprogrammet att de rivningsarbeten som är beslutade bör
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nämnas och lyftas i bostadsförsörjningsprogrammet.
I bostadsförsörjningsprogrammet anges på sidan 11 att avtalet om avveckling med
Boverket omfattar ca 95 lägenheter men att det är i dagsläget oklart huruvida
dessa kommer att avvecklas och när. Det är det antalet lägenheter som det finns
ett beslut om att avveckla, det framgår dock inte med aktuell skrivning. Ett
förtydligande i texten för att klargöra beslutade rivningar föreslås.
Centerpartiet i Hagfors framför att de önskar en komplettering om nyproduktion
av lägenheter i centrala Hagfors. I programmet fastslås att det behövs alternativa
boenden för två specifika målgrupper. Arbetsgruppen bedömde inom ramen för
framtagandet av programmet att det finns en risk i att förorda nyproduktion eller
ombyggnation. Kommunen bör i programmet arbeta för att prioritera åtgärder som
gynnar investeringar för en långsiktigt hållbar bostadsmarknad oavsett om det är
nyproduktion eller förädling genom ombyggnation och reinvestering. Huruvida
det ska nyproduceras eller förädlas torde vara upp till marknadens parter, däremot
kan och bör kommunen verka för att den som vill bygga om eller bygga nytt ska
ges förutsättningar för det genom god planberedskap, fortsatt låga markpriser och
korta handläggningstider. Samhällsbyggnadschefen bedömer därför inte att
synpunkter medför behov av revidering i programmet.
Både Hans Liljas och Centerpartiet i Hagfors tar upp frågan hur kommunen bör
arbeta med att få inpendlare att välja att flytta till orten. I nuläget är det fler som
bor i kommunen och pendlar för arbete utanför kommunen än som pendlar in till
kommunen för arbete vilket är positivt då det tyder på att man väljer att bo kvar i
kommunen även då man får arbete på annan ort. Hagfors Kommun har gjort
åtgärder för att underlätta pendling i båda riktningarna och har tidigare också gjort
försök att undersöka vilka faktorer som påverkar varför man väljer att inte flytta
till Hagfors. Ett bra boende är en faktor som kan konstateras vara viktig, men i
sammanhanget måste också andra faktorer beaktas såsom möjlighet för partner att
få arbete, närhet till övrig familj, släkt och vänner, närhet till utbud av butiker,
nöjen samt attityder kring olika boenden och trender. Frågan kring hur vi får
inpendlare att välja att flytta till Hagfors är såklart en viktig fråga, inte minst
utifrån Hagforsstrategins första mål, men inom ramen för
bostadsförsörjningsstrategins rekommendationer har arbetet med att skapa
förutsättningar för människor att vilja bo kvar prioriterats. Frågan kring
svårigheten att fånga upp inpendlare har belyst i programmet. Någon ytterligare
revidering med anledning av synpunkterna bedöms inte vara aktuell.
Vidare lyfter både Hans Liljas och Centerpartiet i Hagfors, frågan om inte
Hagforsstrategins första mål ska vara överordnat Bostadsförsörjningsprogrammet.
Hagforsstrategin är ett överordnat styrdokument för Hagfors kommun, Strategin

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 8/22

2018-02-12

Kommunstyrelsen

är en visionär handling med mål som ska genomsyra de åtgärder som
organisationen vidtar. Bostadsförsörjningsprogrammet däremot är en åtgärd som
syftar till att kartlägga bostadsmarknaden, visa på vilka styrkor och utmaningar
som finns samt lyfta de målgrupper som bedöms vara prioriterade vid eventuella
satsningar. Bostadsförsörjningsprogrammet ska lyfta åtgärder kommunen gör för
att möta de utpekade målgruppernas behov men också vad som görs för att skapa
förutsättningar för ett gott boende för alla. Bostadsförsörjningsprogrammet är
således ett underlag och ett verktyg för att kunna fatta korrekta beslut utifrån
Hagforsstrategins mål. Vidare är bostadsförsörjningsprogrammet också styrt av ett
nationellt uppdrag.
Då syftet med programmet är att vara vägledande vid prioritering av åtgärder är
det därför av yttersta vikt att programmet baserar sig på fakta och att
förutsättningarna för bostadsmarknaden redovisas sakligt och objektivt. Genom
att belysa problematiken kring befolkningsutveckling i olika grupper samt lyfta
åtgärder såsom markberedskap, planberedskap samt att peka ut olika gruppers
behov, skapas förutsättningar för att ta beslut om åtgärder som främjar
Hagforsstrategins syften. Det bedöms därför inte som aktuellt att justera
prognoser eller att lyfta in visionära aspekter i själva programmet.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2018-02-06
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Hagfors kommun 2017-2027
Inhämtade synpunkter på bostadsförsörjningsprogrammet
Förslag på sammanträdet
Stellan Andersson (C), Roger Brodin (M) och Lars T. Stensson yrkar på tillägg till
liggande förslag under rubriken Åtgärder på sidan 19:
”Under programperioden behövs en nybyggnation av
hyreslägenheter/bostadsrätter i centrala Hagfors”
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande finner bifall till Stellan Anderssons (C), Roger
Brodins (M) och Lars T. Stenssons tilläggsyrkande genom acklamation.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner bostadsförsörjningsplanen för Hagfors kommun
att gälla från och med 2018-02-01 med tillägget att under programperioden
behövs en nybyggnation av hyreslägenheter/bostadsrätter i centrala Hagfors.
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_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2018/114

§ 12 Beslut om att ingå i Miljööverenskommelsen
Det svenska miljömålssystemet består av ett övergripande generationsmål och 16
miljökvalitetsmål. Miljömålen är viktiga i arbetet för att uppnå generationsmålet,
då de fungerar som riktvärden för vad som behöver uppnås. För att möjliggöra att
Värmland ska kunna nå de 16 miljömål som finns till år 2020 samt ett
klimatneutralt Värmland till 2030 behövs fler insatser.
Länsstyrelsen i Värmland har därför bjudit in alla kommuner i Värmland för att
teckna en miljööverenskommelse. Med överenskommelsen skapas struktur och
kontinuitet för förankring, genomförande och uppföljning av både Länsstyrelsens
regionala handlingsplaner och åtgärdsprogram inom miljömål, klimatanpassning,
klimat- och energi och kommunernas egna planer och strategier. Arbetet med
miljööverenskommelsen har stark koppling till Hagforsstrategin och därför stärks
även den interna samverkan inom kommunens verksamheter.
Miljömålen är breda och utgör i stort sett allt miljöarbete som pågår i länet. För att
lättare kunna samarbeta regionalt har en prioritering av åtgärdsarbetet i länet
genomförts. Länsstyrelsen har valt att fokusera arbetet på 5 fokusområden;
1. minskad klimatpåverkan
2. hållbar samhällsplanering
3. hållbart skogs- och odlingslandskap
4. hållbar vattenförvaltning
5. hälsa och livsstil.
Genom miljööverenskommelsen åtar sig kommunen att välja ut och genomföra
åtgärder som har koppling till miljömålen och klimatanpassning samt bidra med
underlag för årlig uppföljning.
De åtgärder som arbetats fram som förslag för Hagfors Kommuns
miljööverenskommelse är:
1. Förbättra återvinning av avfall inom kommunens verksamheter
2. Arbeta för ökad ekologisk status i sjöar och vattendrag
3. Utveckla förutsättningarna för att arbeta med hållbarhetsaspekter i hela
planprocessen och i översiktsplanering
4. Arbeta fram underlag för att underlätta att ställa kemikaliekrav vid
upphandling
5. Arbeta med kunskapsspridning och information om utsläpp av näringsämnen
från jordbruk och hästhållning till sjöar och vattendrag
6. Utvärdera och arbeta för effektivare reseplanering och minska andelen
onödiga arbetsresor med bil.
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Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-01-30 § 3
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-01-23
Miljööverenskommelsen- Tillsammans för ett Hållbart Värmland
Signeringsdokument
Förslag på sammanträdet
Stellan Andersson (C) yrkar på ändring av liggande förslag under åtgärd 6:
”målgrupp utökas med kommunens anställda i första hand och kommunens
invånare i andra hand”
Anna Hammar (V) yrkar på tre ändringar av liggande förslag under åtgärd 6:
”Rubriken ändras till Öka alternativa transportmedel,
att målgrupp utökas med kommunens invånare och
att främja andelen transporter med fossila bränslen”
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer liggande förslag mot Stellan Anderssons
(C) tilläggsyrkande och finner bifall för liggande förslag genom acklamation.
Kommunstyrelsens ordförande ställer liggande förslag mot Anna Hammars (V)
yrkanden och finner bifall för liggande förslag genom acklamation.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att underteckna miljööverenskommelsen den 20
mars 2018 och att prioritera genomförandet av de åtgärder som Hagfors kommun
åtar sig att utföra.
Reservationer
Anna Hammar (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
_____
Beslutet skickas till
Miljö- och naturvårdshandläggare Linnéa Skarped
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Dnr KS 2018/125

§ 13 IT-plan för Hagfors kommun
Kommunfullmäktige i Hagfors kommun antog 2018-01-29 § 3 en IT-policy för
hela kommunen för att reglera och tydliggöra mål, förvaltning, roller, IT-styrning
och liknande. Kommunen har även behov av att skapa styrande dokument
avseende IT-utvecklingen inom kommunen, bland annat på grund av införandet
av ny dataskyddslagstiftning 25 maj 2018 och kommande NIS-direktiv (Nät
Information Säkerhet).
IT-funktionen vid administrativa enheten har tagit fram en IT-plan där målet är att
skapa en framåtriktad plan som identifierar behov och krav, både från
verksamheterna och från IT-avdelningen. Skolan använder idag Google G Suite
och bland annat undersöks möjligheten att gå över till Google applikationer även
på den administrativa sidan. Det handlar om e-post, samverkansverktyg för video
och chatt, ordbehandling, kalkyl och liknande. G Suite är en molntjänst vilket
innebär att data lagras hos leverantören.
IT-planen för Hagfors kommun ska vara enkel och ska lätt kunna uppdateras med
nya initiativ och när nya behov uppstår.
IT-planen bör gälla från och med 2018-03-01.
Handlingar i ärendet
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2018-02-05
IT-plan för Hagfors kommun
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner IT-plan för Hagfors kommun att gälla från och med
2018-03-01.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2017/131

§ 14 Rapport från revisorerna, direktupphandling och
avtalstrohet
En rapport från kommunrevisorerna inkom 2017-10-10 över utförd
granskning avseende direktupphandling och avtalstrohet. Granskningen
syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas arbete med
direktupphandlingar är ändamålsenlig. Den sammanfattande bedömningen
utifrån granskningen är att kommunens arbete med direktupphandlingar
inte är ändamålsenligt och att den interna kontrollen inom området behöver
stärkas. Svaret byggs på att dokumentationsplikten inte efterlevs i
tillräcklig utsträckning och att det inte görs någon strukturerad uppföljning
av direktupphandling eller avtalstrohet. Efter genomförd granskning
rekommenderas kommunen bland annat att:




Säkerställa att direktupphandlingar över 100 000 kr dokumenteras
Säkerställa att alla utförda direktupphandlingar skickas in till
upphandlingsansvarig
Säkerställa att befintliga inköpare nås av och följer fastställda
riktlinjer och lagar kring direktupphandling och inköp i övrigt.

Svar: Kommunstyrelsen har sedan första halvåret av 2016 startat en
utbildning/certifiering för alla som beställer och sedan september 2016 får
ingen som inte gått utbildningen göra några beställningar. Hittills har ca:
350 personer gått utbildningen. Utbildningen genomförs 2 – 4 gånger per
år beroende på vilket behov som finns.
Under utbildningen får man inte bara lära sig hur man beställer utan också
var man beställer, var avtalsdatabasen finns, vad avtalsdatabasen innehåller
samt hur man gör en direktupphandling samt kommunens riktlinjer för
direktupphandlingar. En klar ökning av rapporterade direktupphandlingar
har kommit till upphandlingsansvarig efter detta.
Till alla som gått utbildningen skickas när nya avtal har tecknats eller
annan ny information gällande upphandlingsfrågor ett informationsbrev.
Kommunrevisionen rekommenderar vidare kommunen att:


Utvärdera nuvarande inköpsorganisation, finns det anledning att
minska antalet medarbetare med rätt att genomföra inköp, utse
inköpsansvariga på respektive avdelning/enhet eller annan åtgärd.
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Svar: Ur beställningsteknisk synvinkel är antalet med rätt att beställa för
många inom kommunen och en minskning vore önskvärd. Med
någon/några ”professionella” beställare inom varje avdelning/enhet bör
avtalstroheten öka, antalet småinköp minska samt köp av avtalsleverantör
öka. Hur detta skulle påverka verksamheten är inte utrett.
Kommunrevisionen anser vidare att kommunen bör:


Säkerställa att kommunens avtalsdatabas är uppdaterad och aktuell.

Svar: Kommunen har idag ingen ”Avtalsdatabas” i ordets egentliga
mening utan en mapp i den kommungemensamma katalogen R:/. Där finns
samtliga nya avtal, som upphandlingsenheten tecknar, sedan 2016 förvarat.
R:/Upphandling är en mapp som alla anställda inom Hagfors kommun har
tillgång till. Avtalsdatabasen uppdateras regelbundet när avtalen förändras,
nya kommer till eller gamla tas bort. Nya avtal tecknade av andra enheter
än upphandlingsenheten har i samband med utbildningarna börjat sändas
till upphandlingsenheten.
Slutligen rekommenderar kommunrevisionen att kommunen:





Säkerställer att kommunen följer upp inköp i allmänhet och
dokumentationsskyldigheten avseende direktupphandling i
synnerhet.
Skapar en rutin för regelbunden kontroll avseende köptrohet inom
kommunen samt att agera för att höja köptroheten inom kommunen.
Utreder vad anledningen till den stora mängden småinköp är och
undersöka om det finns anledning att hitta alternativa lösningar.

Svar: Införa kontrollmoment avseende köptrohet samt storlek på inköp i
den årliga interna kontrollen. Resultatet ska sedan återföras till
verksamheten.
Utöver kontrollmoment i den interna kontrollen ska verksamhetens
beställare även fortsättningsvis få utbildning inom inköp och avtal.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-01-15
Kommunrevisionens rapport, 2017-10-10
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomienhetens svar på rapport från
kommunrevisorerna över utförd granskning avseende direktupphandling och
avtalstrohet.
_____
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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Dnr KS 2017/16

§ 15 Svar på Medborgarförslag om belysning i
Ekshärad julaftonsnatten
Vi vill börja med att tacka för att du engagerar dig i vår kommun och att du
lämnat in ett medborgarförslag till oss! Vi tycker precis som du att det ska vara
tryggt att ta sig till fots inom vår kommun och att det kan finnas goda skäl att se
över hur gatubelysningen är tänd då det är särskilda arrangemang som lockar
många besökare såsom midnattsmässan på julafton.
Tyvärr har vi idag ett manuellt belysningssystem där vi måste reglera tiden för
gatubelysningen inom tätorterna på ett flertal tändcentraler för att vi ska kunna
möjliggöra ditt förslag. Vi hade därför inte möjlighet att tillmötesgå önskemålet i
julas och vi kan heller inte garantera att vi har möjlighet till julen 2018. Däremot
har vi ett pågående utredningsarbete där vi håller på att se över styrsystemet för
gatubelysning för att på de platser det är möjligt och skäligt få över till en digital
styrning där vi enklare kan slå av och på belysningen på distans. Under 2018
kommer också gatubelysningen att vara tänd en timme längre än vad den tidigare
varit i enlighet med det beslut om budget 2018 som fattades av
kommunfullmäktige 2017-11-27, § 74, vi kommer dessutom att arbeta fram en
belysningspolicy och en strategi för hur vår kommun ska vara belyst utifrån såväl
allmän praxis som de individuella förutsättningar och behov som råder hos oss.
Har du några frågor kring belysning och hur vi arbetar är du välkommen att
kontakta Ricard Engström som är ansvarig för kommunens belysningsarbeten.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-01-30 § 4
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-10-23.
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-01-10.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
Ricard Engström, gatubelysningsansvarig
Pär Berglund, GVA-chef
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Dnr KS 2017/16

§ 16 Svar på Medborgarförslag om belysning vid
utegymet i Ekshärad
Vi vill börja med att tacka för att du engagerar dig i vår kommun. Vad kul att du
uppskattar vårt nya utegym! Visst är det härligt att det äntligen finns på plats.
Vi håller med dig om att belysning skulle göra gymmet både trevligare och mer
användarvänligt under årets lite mörkare årstider. Vi har därför utrett möjligheten
att komplettera med belysning och kan konstatera att det behövs en del
grävarbeten och en del kabel som ska förläggas till närmsta central. Då vi nu kom
in i vintern och tjälen dessvärre redan hunnit sätta sig har vi bestämt att vi under
våren 2018 kommer att genomföra de arbeten som krävs för att montera en
närvarostyrd belysningsanläggning.
Det är såklart lite tråkigt att vi missar en mörk säsong men vi är väldigt
tacksamma att du uppmärksammat oss på problemet och att vi kan göra något
inför nästa säsong.
Hör gärna av dig till någon av våra medarbetare på samhällsbyggnadsavdelningen
om det är något du funderar på.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-01-30 § 5
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse, 2017-12-14
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag, 2017-09-27
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
Ricard Engström, gatubelysningsansvarig
Pär Berglund, GVA-chef
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Dnr KS 2018/23

§ 17 Anmälningar
UPH 2017-17
Avtal 2017-17A ”Transport av reningsverksslam samt grovavfall i container”
UPH 2017-17
Avtal 2017-17B ”Transport av avfall i lastväxlare/containers från Ekshärads ÅVC
samt interna transporter på Holkesmossen”
Dnr 2017/2 handling 54
Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för Fritidshemssatsningen för
2016/17
Dnr 2017/2 handling 55
Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för Lågstadiesatsningen för
2016/17
Dnr 2017/305 handling 7 och 8
Överklagan angående skolskjuts
Dnr 2017/343 handling 4
Åtgärdsplan urval 4 Hagfors kommun
Dnr 2017/361 handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens
skola)
Dnr 2017/373 handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens
skola)
Dnr 2017/375 handling 2
Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Råda skola)
Dnr 2017/382 handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens
skola)
Dnr 2017/385 handling 3
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr 2017/400 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Sunnemo skola)
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Dnr 2017/401 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC grundskola)
Dnr 2018/1 handling 7
Namnbyte Uddeholm Svenska AB till voestalpine High Performance Metals
Sweden AB
Dnr 2018/1 handling 8
PTS Post- och telestyrelse: Bekräftelse på anmälan enl. LEK
Dnr 2018/2 handling 1
Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018
Dnr 2018/6 handling 1
Beslut om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan
Dnr 2018/11 handling 3
Förlängning av ramavtal 2014-05 Vintersandupptagning och gatusopning
Dnr 2018/11 handling 5
Uppdragsavtal mellan Hagfors kommun och Refero revision AB
Dnr 2018/12, handling 1
Avtal om självskjutsning
Dnr 2018/12, handling 2
Skolavtal, Kungsbacka kommun
Dnr 2018/98 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet)
Dnr 2018/111 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC grundskola)
Dnr 2018/113 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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Dnr KS 2018/23

§ 18 Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut samhällsbyggnadsavdelningen 2017-11-15 tom 2018-01-23
Dnr 2017/5 handling 33
Ansökan om samarbetsavtal BK Bågen - Hagfors kommun
Dnr 2017/8 handling 73
Delegeringsbeslut t o m november 2017 Familjeenheten
Dnr 2017/8 handling 74
Delegeringsbeslut t o m november 2017 Ekonomiskt bistånd
Dnr 2017/8 handling 75
Delegeringsbeslut t o m november 2017 Vård- och behandling
Dnr 2017/193 handling 27
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Hagfors Motorcykelklubb – Valsarna
Dnr 2017/193 handling 2
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Gustav Adolfs Hembygdsförening
Dnr 2017/193 handling 29
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – Korpen Hagfors
Dnr 2017/193 handling 25
Evenemangs- och utvecklingsbidrag – IK Viking Friidrottsklubb
Dnr 2018/5 handling 3
Avskrivning av fodringar mindre än 10 000 kr/st.
Dnr 2018/5 handling 4
Hemställan om medfinansiering till Regionalfondprojektet SIAM
Dnr 2018/5 handling 5
Personalärenden – december 2017
Dnr 2018/8 handling 1
Delegeringsbeslut t o m december 2017 Familjeenheten
Dnr 2018/8 handling 2
Delegeringsbeslut t o m december 2017 Ekonomiskt bistånd
Dnr 2018/8 handling 3
Delegeringsbeslut t o m december 2017 Vård- och omsorg
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Dnr 2018/8 handling 4
Delegeringsbeslut t o m december 2017 Bostadsanpassning
Dnr 2018/8 handling 5
Delegeringsbeslut t o m december 2017 Vård- och behandling
Dnr 2018/8 handling 6
Delegeringsbeslut t o m december 2017 LSS och Socialpsykiatri
Dnr 2018/10 handling 1
Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen – Ekshärad/Hagfors Rödakorskrets
Dnr 2018/10 handling 2
Registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen – Hagfors Innebandysällskap
Individ-och omsorgsutskottets protokoll, 2018-01-29 §§ 1-6
Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, 2018-01-29 §§ S 1-14
Barn- och bildningsutskottets protokoll, 2018-01-30 §§ 1-3
Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, 2018-01-30 § S 1
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-01-30 §§ 1-11
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 22/22

2018-02-12

Kommunstyrelsen

§ 19 Information
Grete Algesten från Länsstyrelsen Värmland informerade om projektet ”Två
länder en älv” som handlar om att bevara god ekologisk status och en levande
landsbygd. Projektet är bland annat avsett att främja bestånden av lax och öring i
Klarälven.
Grete Algesten informerade vidare om Vattendirektivet och vad det innebär.
Enligt Vattendirektivet är vatten ingen vara som helst utan ett arv som måste
skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Vattendirektivet innebär också
att naturresurserna ska utnyttjas varsamt och rationellt. Hagfors kommun har
representation i Klarälvens vattenråd där det finns möjlighet att påverka beslut
innan de fattas.
Därefter informerade samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm och Hagforshem
AB:s VD Caj Olsson om de synpunkter som har kommit in på
bostadsförsörjningsprogrammet.
Louise Sjöholm informerade vidare om beslut att ingå i Miljööverenskommelsen.
Kommunchef Jan Lilja påminde om bokslutskommittén den 19 januari 2018 kl.
09:00.
_____
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