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Dnr KS 2017/365

§ 79 Kulturstipendiet 2017
Hagfors kommun delar årligen ut ett kulturstipendium. Stipendiet kan delas ut till
personer, organisationer eller sammanslutningar som gjort uppmärksammade
insatser för Hagfors kommun eller till begynnande lovande förmågor.
Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser.
Under kommunfullmäktiges sammanträde delade kommunstyrelsens ordförande
Åsa Johansson ut 2017 års kulturpris till Leif Andersson. Sammanlagt hade det
kommit in sju nomineringar. Kommunstyrelsen, som är de som beslutade om
stipendiet, gav följande motivering:
”Leif Andersson, sedan sju år tillbaka den drivande kraften bakom Monica
Zetterlundmuséet och Hagfors Minnesmuseum, tilldelas Hagfors kommuns
kulturstipendium 2017 för sitt outtröttliga engagemang och brinnande intresse för
ortens kultur.
Genom att tilldela Leif kulturstipendiet är förhoppningen att arbetet med både
Monica Zetterlundmuséet och Hagfors Minnesmuseum fortsätter i samma fina
gång och får ännu fler nöjda besökare per år.
Leifs insatser för att, inte bara bygga upp ett museum för en av Hagfors största
musikaliska stjärnor, utan även tillvarata historik för hela Hagfors är
beundransvärda och uppskattade i hela kommunen.”
Stipendiaten tackade för stipendiet med orden:
– Monica Zetterlund fick också kulturstipendiet. Det är väldigt hedersamt.
_____
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Dnr KS 2017/336

§ 80 Kommunkoncernens låneram 2018
Enligt kommunkoncernens finanspolicy, KF 2009-09-29 § 68, skall
kommunfullmäktige besluta om storlek på kommunkoncernens låneram att gälla
för kommande år. Idag uppgår totala låneskulden till 292 990 883 kronor. 201712-20 kommer kommunen att amortera ytterligare 35 000 000 kronor varför
koncernens totala låneskuld uppgår till 257 990 883 kronor vid årsskiftet
2017/2018. För 2018 finns inga planer, enligt budget 2018, att genomföra
ytterligare amorteringar. Däremot finns inte heller något budgeterat behov för
nyupplåning. De befintliga lån som under 2018 förfaller till betalning kommer
enligt plan att omsättas.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 163
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2017-11-28
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar låneramen för 2018 till totalt maximalt 257 990 883
kronor samt ger ekonomichefen och kommunchefen i uppdrag att, gemensamt,
underteckna de dokument som krävs för att omsätta de lån som i övrigt förfaller
under året.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Hagfors Energi AB
Hagforshem AB
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Dnr KS 2014/371-28

§ 81 Beslut om tilläggsbudget för investeringsprojekt
1015 – Utbyggnad av läktare sporthall Kyrkhedens
skola, Ekshärad
2014-10-27 § 84 beslutade kommunfullmäktige att ge
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta in en utbyggnad av hallen i
Ekshärad inom ramen för investeringsbudget 2015. I enlighet med beslutet togs
ett förslag om en enkel utbyggnad fram. Förslaget omfattade en utbyggnad om ca
6 meter med en läktarsektion för cirka 75 sittplatser. Vidare togs viss hänsyn till
att områdets dränering behöver förstärkas i samband med utbyggnad för att
undvika framtida problem med grundvatten mot platta. Utredningen beräknade de
föreslagna åtgärderna till cirka 7,5 miljoner. Arbetet med att ta fram underlag för
upphandling påbörjades i enlighet med fattade beslut men fick tillfälligt stoppas
under 2015 då kommunfullmäktige istället beslutade att två alternativ skulle
upphandlas i syfte att kunna jämföra utbyggnadsalternativen tekniskt och
ekonomiskt. Samhällsbyggnadsavdelningen påbörjade arbetet med att ta fram två
förfrågningshandlingar men under projektering framkom att alternativet med
långsidan skulle innebära allt för stora ingrepp i bärande konstruktion för att
kunna genomföras och efter dialog fattade kommunfullmäktige 2016-11-28 § 82
beslut om att utbyggnation av max 149 sittplatser i Kyrkhedens sporthall skall ske
på kortsida i enlighet med de förslag som tagits fram.
Vidare beslutade kommunfullmäktige att ge samhällsbyggnadschef i uppdrag att
upphandla och verkställa utbyggnation samt till utbyggnation erforderliga
tilläggsarbeten med hänsyn till markförhållanden samt brister i befintlig byggnad.
Under 2016 genomfördes en projektering av den föreslagna utbyggnaden, då
markförhållandena inom området är svåra bedömdes att en mer utförlig
geoteknisk utredning behövdes vilket också medförde att projekteringen tog
längre tid än vad som planerats. Under våren 2017 genomfördes en upphandling.
Den aktuella utbyggnad som är föreslagen innebär en utbyggnation på kortsidan
med plats för max 150 publikplatser, ny publikentré, samtliga dagvatten och
dräneringsarbeten som erfordras för en fuktsäker byggnad samt erforderliga
markarbeten för trafikangöring. Av den budget som avsatts till projektet 2015
finns 6 mkr kvar inför årsskiftet till 2018. Den nu föreslagna utbyggnaden innebär
en kostnad om 12 mkr för att möjliggöra läktarsektion på kortsidan och ytterligare
2 mkr för att möjliggöra ståplatssektion längst med hallens långsida. Sammanlagt
fattas 8 miljoner kronor jämfört mot budget för att genomföra den utbyggnation
som upphandlats med tillägg för ståplatssektion.
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Samhällsbyggnadsavdelningen äskar därför tilläggsbudget inom
investeringsprojekt 1015 med motsvarande 8 mkr för att kunna genomföra
utbyggnation i enlighet med vad som upphandlats utifrån 2016 års politiska beslut
samt med föreslaget tillägg om ståplatser.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 164
Samhällsbyggnadschefens skrivelse, 2017-11-27
Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-11-28 § 82
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsavdelningens äskande
om 8 miljoner kronor i extra investeringsbudget till projekt 1015, Utbyggnation
av läktare i sporthallen i Ekshärad. Den totala budgeten för projektet uppgår till
14 miljoner kronor efter beslutad tilläggsbudget.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2017/369

§ 82 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.
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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
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 165
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 97
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2017-11-14
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

§ 83 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
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 166
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 98
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-11-08
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslaget om omdisponering av medel från
investeringsprojekt ”1642 Vattenreservoar” till investeringsprojekt ”Förnyelse av
råvattenledning från Stora Ullen”
_____
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Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2017/376

§ 84 Revidering av övergripande målkort för Hagfors
kommun för 2018
Arbetet med målkort har pågått sedan 2012. Syftet med denna form av styrning är
att uppnå ett målinriktat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen.
Målkortet består av fyra långsiktiga mål. Målen utgår från fyra olika perspektiv
som alla är beroende av varandra:


medborgare/kund



medarbetare



process (arbetssätt)



ekonomi.

Vidare presenterar målkortet vilka kortsiktiga mål som ska underlätta för
avdelningar och verksamheter att uppnå de långsiktiga målen, vilka faktorer som
är avgörande för att målen ska uppnås, hur målen ska mätas och vilka aktiviteter
som ska genomföras.
Ledningsgruppen har under hösten 2017 arbetat fram ett nytt övergripande
målkort för Hagfors kommun som ska börja gälla den 1 januari 2018. Nya
kortsiktiga mål för organisationen har arbetats fram inom medarbetarperspektivet.
Revideringen görs för att anpassa målkortet till den nya medarbetarbarometern.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 167
Utvecklingskoordinator Christoffer Branzéns skrivelse, 2017-11-23
Övergripande målkort Hagfors kommun
Revidering av övergripande målkort för Hagfors kommun för 2018
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner revidering av övergripande målkort för Hagfors
kommun för 2018.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2017/379

§ 85 Fritidsbanken
Kommunalrådet Åsa Johansson har givit kommunchefen i uppdrag att utreda
möjligheten, att i samverkan med Värmlands idrottsförbund och Svenska kyrkan,
förestå ett huvudmannaskap för Fritidsbanken under en treårsperiod. Därefter ska
kommunen verka för att föreningslivet i Hagfors kommun kan driva
verksamheten i egen och ideell regi.
Bakgrund
Fritidsbanken är ett ideellt initiativ som ägs av Fritidsbanken Värmland, en ideell
förening. Verksamheten bygger på ett lokalt och långsiktligt engagemang.
Föreningen startades upp i Deje 2013 på initiativ av Svenska kyrkan, Forshaga
kommun och projektet ”Ett öppnare Värmland”. I dag finns Fritidsbanken på 52
platser i Sverige, i ett tio tal kommuner drivs Fritidsbanken av kommunernas
Arbetsmarknadsenhet. Övriga Fritidsbanker drivs av lokala föreningslivet.
Syftet med Fritidsbanken är att uppmuntra barn och ungdomar till
spontanidrottande för ökad hälsa och välbefinnande. Fritidsbanken bidrar
dessutom till ett mer hållbart samhälle genom att satsa på återanvändande av
idrottsutrustning. Verksamheten bygger på att sport- och idrottsutrustning så som
skridskor, skidor, pulkor och flytvästar mm, skänks till Fritidsbanken, som i sin
tur lånar ut utrustning till kommuninnevånare. Utlåningstiden är 14 dagar och att
låna är kostnadsfritt. Det är således ingen betalning för mottagen utrustning eller
vidareförsäljning av material, som istället lånas ut till enskilda och familjer.
Lokala företag och föreningar
Hagfors kommuns lokala sporthandlare är positiva till konceptet.
Kommuninnevånare lånar utrustning för att utöva sportaktivitet, vilket skapar god
möjlighet till framtida inköp och försäljning av utrustning. Handlarna menar dock
att uthyrningstiden inte bör överstiga 14 dagar och vikten av att dialogen mellan
Fritidsbanken, företagare och kommande företagare fortgår, för att så långt som
möjligt undvika konkurrenssituationer. Det är också viktigt att inkludera
föreningar som idag tjänar pengar på uthyrningsverksamhet. Andra viktiga
faktorer att beakta är att viss utrustning kräver mer kunskap än andra, som
exempelvis vid uthyrning av alpin utrustning då det ses särskilt viktigt att
bindningen ställs in på rätt sätt för att skidorna ska vara säkra för den som lånar
utrustningen.
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Lokal och personal
Fritidsbanken ska präglas av en atmosfär av socialt engagemang, öppenhet, driv
och utveckling. För att tillgodose tillgänglighet för allmänheten har man granskat
kommunens egna, möjliga lokaler i centrala Hagfors samt i bostadsområdet
Abborrtorp/Skogvaktaren. För bästa tillgänglighet och funktionsanpassad lokal,
rekommenderas lokalen vid gamla Folktandvården. Fritidsbanken i Hagfors
föreslås följande öppettider måndag-fredag kl. 14:00-18:00. Övrig tid ska
projektledare och personal, rengöra, reparera och lagerföra den utrustning och
material som inkommer till verksamheten. Verksamheten kommer att kräva en
heltidsanställd projektledare/föreståndare och två bidragsanställda personer om
vardera 75 % tjänst.
Budget
Vid uppstart av Fritidsbanken skall en engångssumma av 5 000 kronor inbetalas
till den ideella föreningen Fritidsbanken. Kostnaden täcker bland annat två skyltar
och fem t-shirts som är obligatoriska för att driva Fritidsbanken. Därefter ingår en
årskostnad för serviceavgift och försäkring om 1 500 kronor. Till Svenska kyrkan
och Värmlands idrottsförbund kan ansökan göras om ett ekonomiskt bidrag, som
stöd för uppstartskostnad av Fritidsbank. Den totala kostnaden för projektledning,
personal, lokal, materialkostnader, inventarier, införande av datatrafik,
datautrustning, mobiltelefoner, annonskostnader osv. beräknas uppgå till en
summa om 2 624 000 kronor för en treårsperiod. Om bidrag erhålls från Svenska
kyrkan och Värmlands idrottsförbund m.fl. minskas kostnaden med motsvarande
belopp.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 168
Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-11-30
Ekonomisk beräkning, bilaga 1
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inrätta Fritidsbank med Sociala avdelningen som
huvudman, under ett treårigt projekt och att den kommunala driften av
Fritidsbanken därefter upphör. Kommunen kommer under projekttiden att verka
för att föreningslivet i Hagfors fortsätter att driva Fritidsbanken i ideell regi.
Kommunfullmäktige beslutar att 2 624 000 fonderas från 2017 års resultat för att
täcka projektkostnaden.
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_____
Beslutet skickas till
Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtsson
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Dnr KS 2017/374

§ 86 Funktionshinderplan 2018-2021
Hagfors kommun antog 2013-05-27 ett åtgärdsprogram för ökad tillgänglighet –
Funktionshinderplan i Hagfors kommun. Åtgärdsprogrammet syftar till att
tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet grundat
på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Åtgärdsprogrammet belyser de områden, där kommunala verksamheter har att
tillskapa åtgärder i enlighet med den upprättade planen. Samtliga kommunala
verksamheter ansvarar för att funktionshinderplanen integreras i den dagliga
verksamheten och att målen i dokumentet uppfylls.
Funktionshinderplanen har under innevarande år följts upp och reviderats och
förslag till målsättning för perioden 2018-0101 – 2021-12-31 har utarbetats.
Uppföljningen visar att sju av funktionshinderplanens elva mål har uppfyllts
under perioden, övriga fyra mål är delvis uppfyllda. Föreslås att mål som bedöms
som uppfyllt avslutas, men beslutade aktiviteter fortgår enligt föreslagen plan och
att arbete fortgår med mål som ej uppfyllts.
Berörda avdelningar inomkommunen har medverkat vid uppföljning och
revidering av föreliggande förslag till plan. Deltagare i Funktionshinderrådet har
beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget före beslut. Planen ersätter inte
kommunens ansvar inom lagstiftning som berör stöd till personer med
funktionsnedsättning.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 169
Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtssons skrivelse, 2017-11-24
Reviderad Funktionshinderplan i Hagfors kommun
Inkomna synpunkter från Funktionshinderråd, bilaga 1 och 2.
Förslag på sammanträdet
Individ- och omsorgsutskottets ordförande Pernilla Boström (S) yrkar:
”nuvarande funktionshinderplan förlängs till och med april månad. Förslaget
återremitteras för att bearbeta funktionshinderorganisationernas synpunkter.”
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Beslutsgång
Kommunfullmäktiges ordförande Sten-Inge Olsson (S) finner bifall till Pernilla
Boströms (S) yrkande genom acklamation.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga nuvarande funktionshinderplan till och
med april månad och återemitterar ärendet för att bearbeta
funktionshinderorganisationernas synpunkter.
_____
Beslutet skickas till
Tf. socialchef Ann Sjögren Bengtsson
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Dnr KS 2017/378

§ 87 Angående kalenderuret i Hagfors Stadshus
Kalenderuret, som för närvarande står i Hagfors Stadshus, tillverkades av ingenjör
David Olsson och donerades till Hagfors stad år 1956 av hans systrar. I
gåvobrevet uttrycker systrarna en önskan om att uret ska förvaras i stadshuset och
handhas så att det alltid är i full funktion.
Hagfors Minnesmuseum har nu fått en begäran från ättlingar till David Olsson om
möjlighet finns att placera uret i Monica Zetterlundmuseet istället.
Hagfors kommun har inte haft möjlighet att fullgöra systrarna Olssons önskan om
att hålla uret i full funktion och har därför inget att invända mot ättlingarnas
begäran. Hagfors kommun överlåter kalenderuret till Hagfors Minnesmuseum
Insamlingsstiftelse 2018-01-31.
Hagfors kommun avsäger sig allt ansvar för kalenderuret efter överlämnandet.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 170
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-11-23
Ordförande i Hagfors Minnesmuseum Insamlingsstiftelse Leif Anderssons
skrivelse, 2017-11-14
Gåvobrev, 2017-11-23
Skrivelse från David Olssons ättlingar, 2016-05-23
Skrivelse från David Olssons ättlingar, 2015-02-25
Socialbyrånämndens protokoll, 1957-04-17
Gåvobrev, 1956-11-28
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Hagfors kommun överlåter både kalenderur och
ansvar till Hagfors Minnesmuseum Insamlingsstiftelse från och med 2018-01-31.
_____
Beslutet skickas till
Leif Andersson, Hagfors Minnesmuseum Insamlingsstiftelse
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Dnr MB 2017/80

§ 88 Revidering av taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Av bestämmelser i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av
livsmedel framgår att en kommun är skyldig att ta ut en avgift för att täcka
kostnaderna för kommunens offentliga kontroll, prövning och registrering.
Timtaxan ska beslutas av kommunfullmäktige och beräknas enligt SKL:s
(Sveriges kommuner och landsting) modell, så att principen om tillräckliga
finansiella resurser för kontrollen beaktas. Miljö- och byggavdelningen har gjort
en behovsutredning för att beräkna timavgiften.
Den årliga kontrollavgiften och avgiften för extra offentlig kontroll fastställs av
nämnden på grundval av den taxa som kommunfullmäktige bestämmer.
Handlingar i ärendet
Länsstyrelsens revisionsrapport 2016-12-01
Behovsutredning
Underlag för att beräkna handläggningskostnad per timme för kommande taxor
avseende livsmedel
Miljö- och byggavdelningens skrivelse 2017-11-02
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet. Taxan gäller från och med 2018-01-01. Tidigare antagen taxa
2014-12-15, § 100 upphör att gälla 2017-12-31.
_____
Beslutet skickas till
Miljö- och byggavdelningen
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Dnr KS 2017/23

§ 89 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-11-27 §§ 74-78
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 §§ 162-182
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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