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Dnr KS 2017/200

§ 96 Verksamhets- och budgetuppföljning
samhällsbyggnadsutskottet januari-oktober 2017
Sammanfattning
Verksamheterna går överlag bra. Resultatet på årsbasis pekar på ett överdrag mot
budget om ca 1,6 mkr. Detta beror främst på vinterväghållning och förändrad
ledning inom flygplatsen. Inom GVA har det också varit problem med
finansiering av vissa projekt där medel har behövt omdisponeras. Det överdrag
som prognostiserats för helår kommer att täckas av resultatet. I övrigt följer
driften den budget och de mål som finns.
Verksamhet och Nyckeltal
Skattefinansierad verksamhet
Flygplatsen: Följer planen verksamhetsmässigt och resandet fortsätter att vara bra
för året. Flyget har uppnått målen för antalet resande och verksamheten bedöms
ha ett stabilt kundunderlag.
Kostnad för en hel flygplatschef gör en extra kostnad för flygplatsen mot budget.
Dessutom var det dubbla löner för flygplatschef i januari. Årets resultat ser ut att
bli negativt. Bankodning och EU-certifieringens omfattning fortfarande oklart.
Serviceenheten: Serviceenheten totalt ligger i dagsläget på plus.
För måltidsverksamheten ligger kostnaden för personal under budget medan
livsmedelskostnaden ligger över budget p.g.a. ökade livsmedelspriser.
Lokalvården ligger bra till enligt budget och det är främst kostnaden för personal
som inte varit lika stor som budgeterat.
Fastighet: Fastighet ligger i dagsläget med ett överdrag mot budget. Avvikelsen
finns främst inom driften och beror primärt på skadegörelse såsom klotter och
bränder samt de problem med fukt och mögel som upptäckts inom Kyrkhedens
skola. Hur stort överdrag mot budget kommer att bli på helår är svårt att bedöma i
dagsläget då det ännu inte fastställts vilken typ av åtgärder som erfordras för att
komma tillrätta med de fuktproblem som upptäckts.
Gata och park: Nybovägen är nu färdigställd med asfalt. Dantobacken och
Bergsvägen har fått ny belysning samt beläggning. Torget har färdigställts och
invigts. GC vägen som ansluter mot Tinglöfsvägen har upprustats. Annickevägen
samt Starevägen Hagälven Hagfors har fått ny beläggning. Klarälvsbanan har
rustats upp. Ett nytt avtal gällande maskintjänster håller på att arbetas fram.
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Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamheten: Förbättring av VA ledningar vid Stjärnsvägen i Uddeholm
har påbörjats. VA-verken ses över för en upprustning mot gällande normer.
Arbetet med nytt datasystem för drift o övervakning har valts och håller på att
installeras inom VA verksamheten. Installationen kommer att pågå under två år.
Råvattenintaget från Ullen ses över. Överföringsledningen stoppas för tillfället då
nya vattendirektiv kan komma att träda i laga kraft.
Säkerhetshöjande åtgärder har utförts såsom t.ex. selar vid nedgång i
pumpbrunnar.
Avfallsverksamheten: Följer budget och verksamhetsmålen. Byggnation av
byggnad för farligt avfall pågår. Byggande av strukturen för sluttäckningen av
deponin pågår. Deponigasanläggningen har fått en genomgång d.v.s. diverse delar
har uppdaterats. Säkerhetshöjande åtgärder ÅVC Ekshärad pågår. Nya skyltar för
lättare orientering av återvinningscentralen i Hagfors ska monteras. Inarbetning av
egenkontroller enligt Tyréns projekt har gjorts.
Lakvattendammen håller på att få en ny utformning och påbörjas innan årets slut.
Personal: Sjuktal för januari-oktober redovisas på sammanträdet.
Ekonomiskt resultat

Budget

Redovisn.

Verksamheter, tusental kronor

jan-okt

jan-okt

Årsbudget

helår

13 646

15 481

17 720

18 220

8 130

8 076

10 092

10 092

Gator, vägar och parker
Idrotts- och fritidsanläggningar
Flygplatsen
Fastighetsförvaltning

278

2 314

1 155

2 191

-717

-634

1 361

1 361

390

3

775

775

2 753

1 836

5 990

5 990

24 480

27 075

37 093

38 629

450

-5 431

-371

-372

79

-5 802

24 559

21 273

37 093

38 629

Städ- och måltidsverksamhet
Adm., gemensamt, övrigt
Summa skattefinansierat
Va
Avfall
Summa avgiftsfinansierat
TOTALT SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Prognos

Korrigering

38 629
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Kapitalkostnader, internhyra samt interna fördelningar gällande kost och städ är
nu inlagda i budget och redovisning. Löneökningspotten är nu utfördelad på
verksamheterna. Försäkringar är medräknade i budget och redovisning.
Årsprognosen ligger efter tio månader 1 536 tkr över årsbudgeten. 1 036 tkr avser
flygplatsen och 500tkr avser vinterväghållning.
Förslag till åtgärder: Inga förslag till åtgärder.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-11-20.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2017/369

§ 97 Omdisponering av medel från planerat
investeringsprojekt ”Överföringsledning från 3 ARV”
till ”Renovering av tre avloppsreningsverk”
Inom ramen för investeringsbudget 2018-2019, punkt 50, har
samhällsbyggnadsavdelningen äskat sammanlagt 45 Mkr. för att möjliggöra
byggnation av en så kallad överföringsledning i syfte att forsla avloppsvatten från
Ekshärad till reningsverket Lappkärr i Hagfors. Bakgrunden till förslaget är att
avdelningen sedan tidigare uppmärksammat att de tre verk som betjänar den
aktuella sträckan är äldre och kräver motsvarande investeringsvolym för att
renoveras och anpassas för framtida behov. Genom att anlägga en
överföringsledning var målsättningen att de tre verken istället skulle kunna
avvecklas och det framtida arbetet skulle då kunna fokusera på att samla
resurserna kring ett verk där processerna blir effektivare. Sammantaget bedömdes
en sådan åtgärd vara långsiktigt lönsam för avloppsverksamheten jämfört med att
renovera samtliga tre reningsverk.
Genom det nya vattendirektivet som har föreslagits finns förslag som enligt
branschorganisationen Svenskt Vatten bedöms påverka möjligheterna att föra
avloppsvatten från en recipient till en annan. Direktivet säger att man inte får
tillföra vattendrag något som kan förändra en parameters mätvärde, med
parameter avses här mätbara former av status på miljön, exempelvis
näringsämnen i vattnet. En överföringsledning skulle öka den totala mängden
näringsämnen som släpps till Värmullen från Lappkärr, vilket enligt direktivet
inte skulle bli tillåtet genom att varje försämring av någon parameter skulle bli
otillåten.
Det är ännu inte säkert att det i slutändan blir en lag med denna innebörd, men då
vi mot bakgrund av befintliga verks skick och status samt enskildas behov av en
fungerande kommunal avloppshantering har behov av att påbörja åtgärder under
2018 bedöms osäkerheterna kring den nya lagstiftningen utgöra en allt för stor
risk och att vänta ytterligare innan åtgärder kan vidtas är inte ett alternativ.
Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår istället att beslutet om
överföringsledningen ändras och att de tre reningsverk som berörs istället
renoveras och anpassas till den standard de behöver ha för att hantera de framtida
avloppsbehoven inom upptagningsområdet. I samband med renoveringen skall
verken också anpassas för att ta emot en större andel av hushållens avlopp än vad
som sker idag då det bland annat framkommit att många enskilda avlopp riskerar
att bli underkända i framtiden.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 8/23

2017-11-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsavdelningen har påbörjat projekteringen av den alternativa
lösningen med att ha kvar de tre reningsverken och den totala budgeten bedöms i
det här skedet motsvara kostnaderna som beräknats för projektet med en
överföringsledning. Avdelningen kommer att färdigställa projekteringen under
första halvåret 2018 men kommer parallellt med projekteringen att påbörja
renoveringen av Lappkärr och Ekshärads reningsverk då de åtgärder som
erfordras i dessa båda verk är kända sedan tidigare utredningar.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2017-11-14.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om omdisponering av medel från
planerat investeringsprojekt ”Överföringsledning från 3 ARV” till
investeringsprojekt ”Renovering av tre avloppsreningsverk”
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
GVA-chef Pär Berglund
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Dnr KS 2010/32-34

§ 98 Beslut om att omdisponera medel från
investeringsprojekt ”1642 Vattenreservoar” till
investeringsprojekt ”Förnyelse av råvattenledning
från Stora Ullen”
2014 inleddes ett arbete med att förnya och byta ut huvudledningen för vatten från
Ullen till vattenverket, råvattenledningen. Delar av ledningen har bytts ut i etapper
men en sträcka om 4 km kvarstår. Ledningen inom den aktuella sträckan är 54 år
gammal och är den enda ledningen på självfallssidan. I det fall ledningen går
sönder kommer vattnet till Hagfors och Munkfors att ta slut inom ca 4 timmar.
En reservoar enligt det förslag som tagits fram tidigare skulle innebära att det
finns en buffert för ytterligare några timmars förbrukning. Då den kvarstående
etappen av råvattenledningen är äldre och det bedöms finnas risk för skador gör
samhällsbyggnadsavdelningen bedömningen att det förvisso är bra att anlägga en
reservoar men att resurserna med den ledningsstatus som vi har idag, i första hand
bör gå till att reparera och ersätta kvarstående etapp av råvattenledningen under
2018. Därefter bör en projektering inledas för att möjliggöra att en reservoar med
kapacitet för 24 timmars vattenförsörjning kan anläggas 2020-2021. Det är
därefter rimligt att genomföra en ny risk och sårbarhetsanalys för att klargöra om
det erfordras ytterligare ledningsförstärkningar till råvattenledningen eller om
andra åtgärder bör prioriteras.
För projekt reservoar är 3 Mkr. avsatt inom ramen för 2018 års
investeringsbudget, samhällsbyggnadsavdelningen föreslår att hela summan
omdisponeras till förnyelse av råvattenledning.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-11-08.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om omdisponering av medel från
investeringsprojekt ”1642 Vattenreservoar” till investeringsprojekt ”Förnyelse av
råvattenledning från Stora Ullen”
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2017/16

§ 99 Svar på Medborgarförslag angående motionsspår
på Mana/Värmullsåsen
Hej Utelämnande av personuppgift!
2017-09-13 inkom du i egenskap av föreningsaktiv med ett medborgarförslag där
du föreslår att Hagfors Kommun tillsammans med ett antal föreningar borde
markera upp löpslingor inom området Mana/Värmullsåsen.
Vi vill börja med att tacka för ditt trevliga initiativ!
Vi håller med om att vi har ett fantastiskt naturområde och att vi tillsammans
självklart ska verka för att det både uppmärksammas och används av såväl stora
som små för olika aktiviteter.
Hagfors Kommun ställer sig därför positiv till vi tillsammans hjälps åt att markera
upp önskade slingor inom området. Hagfors Kommun föreslår att förslagsställaren
tillsammans med aktiva föreningar ombesörjer uppmärkning/snitsling av
slingorna enligt det förslag på slingor som lämnats in, samt ser till att markeringar
längst med slingorna hålls i gott skick.
Så snart slingorna är uppmärkta kommer Hagfors Kommun ombesörja
informationsskyltar för montering enligt ert önskemål i samband med våra
tidigare diskussioner, vid Asplundshallen samt Stadshuset samt se till att turister
och besökare får information om att slingorna finns.
Manaområdet omfattas i egenskap av naturreservat av föreskrifter som innebär att
markering måste väljas med omsorg så att det inte upplevs störande eller tar
onödig uppmärksamhet från övrig information inom reservatet. Utpekad slinga
inom reservatet bedöms dock inte störa annan markering i någon större
omfattning. Vi rekommenderar dock att ni samråder med vår
naturvårdshandläggare, Linnea Skarped, inför arbetet med att snitsla ut slingorna.
Handlingar i ärendet
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-09-13.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-09.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
_____
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Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
Naturvårds- och miljöhandläggare Linnea Skarped
Planarkitekt Annika Ekblom
GVA-chef Pär Berglund
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Dnr KS 2017/16

§ 100 Svar på medborgarförslag om Lekpark i
Hagälven, Hagfors
Hej Utelämnande av personuppgift!
Du föreslår i ett medborgarförslag att det byggs en lekplats i Hagälven. Idag finns
ingen lekplats där och eftersom Hagälven har en ökad inflyttning i form av
barnfamiljer ser förslagsställaren att det finns en lekplats där barn och deras
föräldrar kan mötas.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt medborgarförslag Jessica. Vi är glada och tacksamma för att du hör
av dig till oss när det finns något i vår utemiljö som kan förbättras.
I vår vision för våra kommunala lekplatser står det följande:
”Välskötta lekplatser av högre kvalitet bör finnas på strategiskt utvalda platser i
kommunen. Där skall finnas lekutrustning bestående av gungor, sandlåda,
klätterställning, rutschbana och sittplatser. Vidare bör satsas på ett fåtal lekplatser
som utformas som ett inbjudande utflyktsmål där barn och vuxna gärna träffas.
Intill dessa lekplatser skall finnas grönytor som vintertid, om möjligt, även kan
utnyttjas som pulkabacke och isbana.
Mindre lekplatser med bra gungor och sandlåda och möjligtvis viss mindre
lekutrustning skall finnas spridda i bostadsområden. Varje förskola och skola ska
ha en lämpligt utformad lekmiljö av högsta kvalitet.”
Vi arbetar mycket med att stämma av hur lekplatserna används och vilket skick de
är i. Antalet boende i ett område kan förändras med tiden. När antalet barn
minskar kan utrustningen tas bort och flyttas till ett annat område där det bor fler
barn. Ibland kan det vara att en lekplats används för lite, att den används mycket
och behöver ha mer utrustning eller att den ligger för nära andra lekplatser som
har mer att erbjuda. Nya vanor kan också göra att utrustningen på en lekplats inte
känns rolig längre vilket gör att den inte används lika mycket.
Vi har de senaste två åren satsat extra mycket pengar på att rusta upp och utveckla
de lekmiljöer som finns. Skolvägen i Ekshärad har fått en ny lekplats som
dessutom har designats av barnen själva och näst på tur är Blinkenbergsparken.
Du nämner något viktigt i ditt förslag, att det flyttat in barnfamiljer som gör att
användningen av lekplatserna ökar i takt med att fler barn bor på orten. Vi
kommer därför ta med dina synpunkter i vår långsiktiga planering och se hur vi
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kan förbättra och höja lekupplevelsen för barn som bor i Hagälven.
Handlingar i ärendet
Ordf. i Samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-09Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-09-11.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift Parkansvarig Enni Hänninen
enni.hanninen@hagfors.se
GVA-chef Pär Berglund, par.berlund@hagfors.se
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Dnr KS 2017/16

§ 101 Svar på Medborgarförslag om rondell på
Dalavägen vid korsningen Dalavägen-Monica
Zetterlunds väg – Petter Fridmans väg
Hej Utelämnande av personuppgift!
Vi vill börja med att tacka för ditt ambitiösa förslag! Vi är medvetna om att det
vid vissa tider på dagen är en hårt belastad sträcka till stor del på grund av att
många ska ner till skolan för bland annat hämtning och lämning. Dessvärre kan vi
på Hagfors kommun inte ge dig något besked om huruvida det är möjligt att vidta
de åtgärder med en cirkulationsplats som du föreslår då det är Trafikverket som är
huvudman för Dalavägen och också den myndighet som beslutar om
trafiksäkerhetsåtgärder på just den berörda sträckan.
Vi anser dock att du belyser ett väsentligt problem och kommer med anledning av
ditt medborgarförslag att göra en översyn över trafikflödena till och från skolan
och utifrån det se om det från vårt håll finns sakliga skäl till att se över om det
finns något vi kan göra för att avlasta korsningen, till exempel genom att hänvisa
till andra entréer eller angöra av- och påstigningszoner inom andra delar av
skolområdet.
Vi kommer också att vidarebefordra dina synpunkter till Trafikverket.
Har du några frågor eller funderingar kring hur vi arbetar eller vad som händer i
frågan är du välkommen att kontakta vår GVA-chef Pär Berglund för mer
information.
Handlingar i ärendet
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-10-11.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-07
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 15/23

2017-11-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Dnr KS 2017/16

§ 102 Svar på medborgarförslag om Översyn av
högsta tillåtna hastighet till 30 km/h på södra delen av
Storgatan, Hagfors
Hej Utelämnande av personuppgift
Tack för ditt engagemang! Du har i ett medborgarförslag till Hagfors kommun
lämnat önskemål om att kommunen ska sänka hastigheten på Storgatans södra
del, mellan Atterbergsvägen till strax söder om korsningen
Uddeholmsvägen/Skolgatan, då det på aktuell sträcka finns bl.a. många
övergångsställen.
Samhällsbyggnadsavdelningen delar din uppfattning om att sträckan kan bli
säkrare med en hastighetssänkning och kommer att ta fram underlag för att fatta
beslut om att den högsta tillåtna hastighet på Storgatan, från Atterbergsvägen till
strax söder korsningen Skolgatan, skall vara max 30 km/h
Handlingar i ärendet
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-10-18
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-07
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
Handläggare Ingela Axelsson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 16/23

2017-11-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Dnr KS 2017/7

§ 103 Delegeringsbeslut
samhällsbyggnadsavdelningen 2017-10-25 -- 11-14
Delegeringsbesluten för samhällsbyggnadsavdelningen 2017-10-25 -- 11-14
redovisades.
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 17/23

2017-11-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Dnr KS 2017/120

§ 104 Anmälningsärenden samhällsbyggnadsutskottet
2017-11-21
2017/3
242,Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel Sunnemo skola,
Sunnemo 1:41
241,Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie Väg 843 Bro 17-429-1 över Framsjöns
utlopp, Gustavsfors, Hagfors kommun
240, Utelämnande av personuppgift, Tack för ditt brevsvar ”Är det OK m nya
vindkraftverk..”
238, Utelämnande av personuppgift, Svar på frågor om gällande planer för
Villavägen 42, Proberaren 3 i Hagfors kommun
237, Utelämnande av personuppgift, Synpunkt - halkigt på torget på ”den
ljusgröna mattan”
236,Energimarknadsinspektionen, Begäran om yttrande remiss 2017-101947 Hagfors kommun, nätkoncession 145 kV-ledning Forshult-Kalhyttan
234,Rejlers Sverige AB, Ombyggnad elnät
235,Boverket, Föreläggande vid vite att energideklarera Hagfors 2:185, Hagfors
2:58, Lärlingen 1, Råda 1:6 samt Sunnemo 1:41
233, Utelämnande av personuppgift, Svar på fråga om det är OK med nya
vindkraftverk i vår kommun utan kommunens tillstyrkan
231,Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken, Ekshärads
återvinningscentral, Grinnemo 1:137
230, Utelämnande av personuppgift, Svar på frågor från Värmland Hotell
229,Trafikverket, Upphävande av vägvisningsbeslut till ”Centrum” utmed lv 246,
Hagfors kommun
228,Karlstads kommun, Utställning av fördjupning av översiktsplanen för
Välsviken, Karlstads kommun
227,Länsstyrelsen i Värmlands län, Kartläggning av förorenade områden som kan
vara ett hinder för bostadsbyggande
2017/7, Utelämnande av personuppgift, ANG. kvarstående blomlådor på

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/23

2017-11-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Karlströms väg
2015/188,Värmlandsmetanol AB, Svar på förfrågan om att avleda
processavloppsvatten till det kommunala spillvattennätet
2014/490,Länsstyrelsen Västra Götalands län, Samråd inom vattenförvaltningen
2016/109,Trafikverket, Slutbesiktning av gång- och cykelvägar längs med
Parkvägen, Skålviksvägen och Lars Dahlgrens väg
2016/109,Trafikverket, Ekonomisk slutredovisning för statligt bidrag till gångoch cykelvägar längs med Parkvägen, Skålviksvägen och Lars Dahlgrens väg
2017/17,Anonym, Klagomål på halka på barken vid utomhusgymet i Hagälven
2014/154,ÅF Consult, Omfattas bäck i Ekshärad omfattas av strandskydd
2017/116,Länsstyrelsen, Yttrande Underrättelse om anmälan enligt Förordning
om vattenverksamhet, 21 § och 22 §. Biotopvård i Klammaälven
2017/367,Länsstyrelsen, Förslag till bildande av Naturreservatet Råda stormosse
2017/17,Barbro Wallén, Trasig belysning utefter gång- och cykelvägen utefter
Uvån
2017/11,Lantmäteriet, Avtalsuppföljning ABT
2017/273
Länsstyrelsen i Värmlands län, Länsstyrelsens samrådsyttrande för detaljplan för
utvidgning av Hagälvens industriområde
Polisen Torsby, Yttrande detaljplan Hagälven
SGU, Yttrande Detaljplan Hagälvens industriområde SGU Dnr 2082/2017
Skogsstyrelsen, Yttrande angående förslag till detaljplan för Hagälvens
industriområde i Hagfors, Hagfors kommun
Lantmäteriet, Lantmäteriets yttrande över samråd ang. dp för Hagälvens
industriområde, Hagfors kommun.
Trafikverket, Yttrande över Samråd gällande detaljplan för Hagälvens
industriområde, Hagfors kommun
2010/240
Utelämnande av personuppgift, ANG. markköp i Sunnemo
Utelämnande av personuppgift, ANG. utkörning av skog i Sunnemo

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 19/23

2017-11-21
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Utelämnande av personuppgift, ANG. Körning på väg i Sunnemo
Utelämnande av personuppgift, Utkörning av virke i Sunnemo
Utelämnande av personuppgift, Utkörning av virke, Sunnemo
Utelämnande av personuppgift, Ang. bl.a. utkörning av virke i Björkil, Sunnemo
2016/405
Enligt sändlista, Inbjudan till samråd av Detaljplan för Cirkusplatsen
Polisen Torsby, Yttrande Detaljplan för Cirkusplatsen
SGU, Yttrande Detaljplan Cirkusplatsen SGU Dnr 2362/2017
CT Development AB, Bevis på firmateckning DJ Hagfors AB
CT Development AB, Medgivande om överlåtelse av planavtal och
exploateringsavtal, del av Hagfors 2:161
CT Development AB, Tilläggsavtal till köpekontrakt avseende del av Hagfors
2:161
2010/208
Länsstyrelsen i Värmlands län, Redovisning Mana-projektet
Utelämnande av personuppgift, Slutrapport LONA avseende Naturreservatet
Mana-Örbäcken
Länsstyrelsen i Värmlands län, SLUTRAPPORT LONA Naturreservatet ManaÖrbäcken Hagfors kommun
Förvaltningsätten i Karlstad, Lagakraftvunnen beslutshandling Naturreservatet
Mana-Örbäcken
Sändlista
Brev med kungörelse av beslut att bilda Naturreservatet Mana-Örbäcken i
Hagfors kommun, Värmlands län
2016/100
Elektriska nämnden, Avisering om elbesiktning Milans förskola, Maskinisten
Elektriska nämnden, Ej bekräftat att anmärkningar är utförda, Lillåsen 1
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-11-15
Beslut

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 20/23

2017-11-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 21/23

2017-11-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Dnr KS 2017/154

§ 105 Passagerare Hagfors flygplats januari-oktober
2017
2014

2015

2017

2016

Turer

Antal

Snitt/
tur

Turer

Antal

Snitt/
tur

Turer

Antal

Snitt/
tur

Turer

Antal

Snitt/
tur

Jan

76

408

5,4

72

368

5,1

60

392

6,5

63

486

7,7

Feb

79

310

3,9

80

387

4,8

84

636

7,6

80

575

7,2

Mars

83

530

6,4

20

82

4,1

84

595

7,1

86

717

8,3

April

80

471

5,9

72

302

4,2

84

632

7,5

70

592

8,5

Maj

72

518

7,2

72

412

5,7

80

661

8,3

80

743

9,3

Juni

72

439

6,1

76

361

4,8

80

596

7,5

76

569

7,5

Juli

0

0

0,0

0

0

0

4

17

4,3

0

0

0

Aug

60

295

4,9

64

255

4,3

51

369

7,2

56

394

7,0

Sept

88

634

7,2

88

574

6,5

88

751

8,5

84

790

9,4

Okt

92

641

7,0

88

572

6,5

84

714

8,5

88

822

9,3

Nov

80

494

6,2

84

605

7,2

88

739

8,4

Dec

64

323

5,0

60

385

6,4

58

464

8,0

TOTALT

846

5063

6,0

776

4325

5,6

841

6559

7,8

688

5 688

8,3

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 22/23

2017-11-21

Samhällsbyggnadsutskottet

Dnr KS 2017/155

§ 106 Antal badande Hagforsbadet januari-oktober
2017
2014
3121

2015
2959

2016
2528

2017
3 072

Febr

3465

3657

3637

3 861

Mars

3765

3723

3221

3 880

April

2356

2298

3119

2599

Maj

2598

2697

2270

2142

Juni

888

812

947

764

Juli

0

0

53

0

Aug

1141

909

862

1161

Sept

2681

2828

2025

2935

Okt

3761

2768

3609

3 730

Nov

3889

4007

3727

Dec

2435
30 100

1807
28 465

2666
28 664

Jan

24 144

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884
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Protokoll
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2017-11-21

Samhällsbyggnadsutskottet

§ 107 Sjukfrånvaro samhällsbyggnadsavdelningen
januari-oktober 2017
Sjuktalen för perioden januari-oktober 2017 redovisades.
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

