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Dnr KS 2018/250

§ 62 Svar på medborgarförslag om att utse
vardagshjältar
Det inkom 2018-05-29 ett förslag om att Hagfors kommun skulle diskutera frågan
om att utse vardagshjältar bland dess innevånare, likt vår grannkommun Munkfors
gör. Vi har sett hur Munkfors utnämner vardagshjältar och tycker att det är ett
trevligt initiativ från dem.
Olika kommuner kan dock välja olika sätt för att uppmärksamma goda initiativ,
visa uppskattning och uppmuntra. I Hagfors kommun har vi bland annat
Framtidsarvet. Framtidsarvet syftar till att lyfta fram personer, föreningar och
företag som genom sitt sätt att verka utgör goda förebilder för Hagfors kommun.
Sedan 2012 har man årligen i Framtidsarvet namn utsett stipendiater. De som fick
Framtidarvet ifjol var Sunnemo Folketshusförening, Maria Höög samt Magnus
Brobäck. Vi tycker att Framtidsavet fyller den funktionen som du efterfrågar i ditt
medborgarförslag.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 124
Kommunledningsutskottets protokoll, 2018-08-27 § 19
Skyddande av personuppgift medborgarförslag, 2018-05-29
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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Dnr KS 2018/307

§ 63 Svar på Medborgarförslag med önskemål om 30
km/h mellan Coop och söderut till korsningen med lv
246/Dalavägen
Det har i ett medborgarförslag lämnats förslag på hastighetssänkning från 50km/h
till 30 km/h på en del av Storgatan/Uddeholmsvägen fram till korsningen mot
länsväg 246
Hagfors Kommun delar uppfattningen om att nuvarande sträcka med 30 km/h
behöver förlängas för att få en god trafiksäkerhet i centrum och har sedan tidigare
beslutat att utöka aktuell 30-sträcka från Torget fram till strax söder om
Skolgatan.
Mot bakgrund av förslaget har en uppföljning av tidigare beslut gjorts och
Samhällsbyggnadsavdelningen finner det skäligt att justera beslutet och förlänga
sträckan ytterligare. Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer dock inte att det är
nödvändigt att sänka till 30 km/h hela vägen fram till korsningen mot länsväg 246
utan föreslår att hastigheten sänks från 50 km/h till 30 km/h på sträckan Norr om
övergångsstället vid Hagfors Pizzeria fram till söder om korsningen
Uvedsvägen/Uddeholmsvägen. Hagfors Kommun har sedan tidigare en aktuell
ansökan om hastighetssänkning hos polismyndigheten och kommer mot bakgrund
av ditt förslag att justera denna i enlighet med bifogade kartbilagor.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 125
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 59
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-08-11
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-08-21
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
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Dnr KS 2018/253

§ 64 Svar på Medborgarförslag om önskemål om
återvinningsstation i Lakene/Sörby
Tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Det inkom till oss 2018-06-04 ett medborgarförslag om att uppföra en
återvinningsstation i Lakene då närmsta station idag är i Råda vilket upplevs som
besvärligt att sortera sitt avfall för återvinning. Speciellt svårt är det för äldre
personer utan tillgång till bil.
Hagfors kommun håller med om att det finns brister i insamlingssystemet av
förpackningar och returpapper. Dessvärre är det inte Hagfors Kommun som
beslutar om nya återvinningsstationer och därför kan vi inte vidta några åtgärder
med anledning av ditt förslag.
Ansvaret för förpackningsinsamling ligger på producenterna av returpapper och
av de varor som säljs med förpackningar. Gemensamt äger dessa producenter
företaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), som sköter insamlingen.
Hagfors kommun har varit i kontakt med representant för FTI och framfört de
synpunkter som framgår i ditt medborgarförslag. Svaret som FTI lämnat till
Hagfors Kommun är att de inte planerar någon återvinningsstation i Lakene.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 126
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 60
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-06-04.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22.
Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Driftledare avfall Emil Florell, emil.florell@hagfors.se
Skyddande av personuppgift
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Dnr KS 2018/256

§ 65 Svar på Medborgarförslag om lekplats i
Stjärnsnäs
Tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Lekparken som hör till Stjärnsnäs är belägen på Skålviksvägen, utöver denna
finns även en lekpark i Nya Sund och en i Sundfall.
Lekparken på Skålviksvägen är anpassad för barn i olika åldrar och innehåller
gungställning, gungdjur, klätterställning med rutschkana, bord och bänkar. I år har
klätterställningen åtgärdats och bord och bänkar har skrapats och målats. Vi håller
med om att lekparken som hör till Stjärnsnäs kan upplevas vara lite i utkanten av
bostadsområdet. Placeringen av våra lekplatser beslutas utifrån flera parametrar
dels ska det finnas lämplig mark för ändamålet och dels ska lekplatsen på ett
säkert sätt kunna nås från flera delar av upptagningsområdet.
Vi har sedan en tid påbörjat en utvärdering av de demografiska förhållandena
inom respektive bostadsområde i syfte att följa upp så att våra lekplatser är rätt
placerade och innehåller lämplig utrustning i relation till antalet barn i området.
Då det, precis som du också konstaterar, finns mycket barn i området så ska det
också självklart finnas en lekpark. Med de investeringar som gjorts och den plan
för lekplatsutveckling som gäller just nu så finns det i dagsläget inte några beslut
om att utöka antalet lekplatser i området däremot kommer vi självklart att
utvärder lekplatsens placering den dagen det blir aktuellt med större renoveringar
och utbyte av redskap.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 127
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 61
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-06-05.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Gata Malin Skoog malin.skoog@hagfors.se
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Dnr KS 2018/221

§ 66 Svar på Medborgarförslag angående
gymnastiksalen i Sunnemo skola
Tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Många av kommunens gymnastikhallar börjar bli till åren, idrottslokalerna vid
Sunnemo skola är dessvärre inget undantag. När det gäller våra idrottslokaler så
samarbetar skolan med fastighetsenheten och ansvaret för olika åtgärder är
uppdelat för att underlätta. Varje år genomförs en besiktning med ett externt
företag och protokollet ligger till grund för de åtgärdsplaner som tas fram.
När det gäller specifikt Sunnemo skolas gymnastikhall så har en besiktning
genomförts, utifrån den planeras arbetena. Innan några åtgärder vidtas vad det
gäller inredning och ytskikt är det viktigt att säkerställa att byggnadens klimatskal
och tekniska installationer fungerar som det ska. Under 2017 genomfördes därför
ett omfattande underhållsarbete där hela taket byttes ut och ett fönsterbyte
genomfördes på de övre ljusinsläppen. I samband med projektet sågs även
ventilationen över.
För kommande år är gymnastikgolv och ytskikt i våtrum prioriterat och kommer
att utföras 2019 respektive 2020-2022 enligt den underhållsplan som
fastighetsenheten arbetar utifrån under förutsättning att det inte händer något
oförutsett.
När det gäller den utrustning som finns i lokalen så arbetar skolan just nu med att
ta fram en plan för vilken basutrustning som ska finnas i alla våra idrottshallar då
de hyrs ut. Så snart den planen är klar kommer en ny översyn att göras över
hallarnas utrustning. Observera att det kan vara så i vissa hallar att all utrustning
som finns tillgänglig för skolans verksamhet inte är tillgänglig för externa brukare
av våra hallar.
Har man som privat bokare behov av särskild utrustning så måste man ombesörja
det själv.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 128
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 62
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-05-17.
Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22.
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Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Fastighetschef Maria Edesgård maria.edesgard@hagfors.se
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Dnr KS 2018/169

§ 67 Svar på Medborgarförslag angående farthinder på
Rysktorpsvägen och avfart från lv 246 till
Hagälvsvägen
Tack för att du engagerar dig i vår kommun!
Att det ska vara en trygg trafikmiljö i våra bostadsområden är en självklarhet och
en fråga som är viktig för oss alla.
Innan beslut om trafiksäkerhetshöjande åtgärder fattas så ska trafiksituationen
utredas. Vi utreder trafikmiljön genom att mäta antalet fordon och hastighet. Just
nu har vi många trafikutredningar som väntar och vi mäter och utvärderar löpande
allt eftersom anmälningar kommer in eller trafikproblem upptäckts. Ansvarig
enhet har fått ta del av den oro du uttrycker i ditt medborgarförslag och en
trafikmätning kommer göras under året. Utifrån vad som framkommer i
trafikmätningen fattas sedan beslut om vilka eventuella åtgärder som är rimliga att
vidta. Vi kan därför inte ge dig något svar på om åtgärder kommer att vidtas och i
så fall vad däremot kan vi med detta svar bekräfta att en utredning om
trafiksituationen kommer att inledas med anledning av ditt förslag.
Den åtgärd man som boende kan göra utan trafikutredning är att ansöka om att få
ställa ut blomlådor, mer information kring vad som gäller och hur man går
tillväga finns på kommunens hemsida https://www.hagfors.se/arkiv/nyheter/201705-04-blomlador-pa-din-gata.html
När det gäller trafiksäkerhet på Uddeholmsvägen och möjligheten till avfart och
påfart mot Uddeholmsvägen så är det en fråga som utreds, bedöms och hanteras
av Trafikverket då Uddeholmsvägen faller under deras ansvar. Hagfors Kommun
kommer därför inte att hantera den synpunkten på annat sätt än att ditt
medborgarförslag kommer att skickas till Trafikverket för kännedom.
Hör gärna av dig till samhällsbyggnadsavdelningen om du har några ytterligare
frågor.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 129
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 63
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-03-17
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22
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Beslut
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget vara besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Gatuavdelningen Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se
Trafikverket Lena Löfvenholm, lena.lofvenholm@trafikverket.se

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 13/27

2018-10-01

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2018/262

§ 68 Svar på Medborgarförslag angående lekpark på
Granvägen i Ekshärad
Tack för att du vill vara med och påverka vår kommun.
Vi tycker precis som du att lekplatser är viktiga därför har vi satsat lite extra på
lekplatser de senaste åren och under 2018 och 2019 ska alla lekplatsernas
placering utvärderas på nytt.
I Hagfors Kommun finns det politiska beslut där det är bestämt att det ska finnas
två stora allmänna lekparker, vi kallar dem för Drömlekplatser, en i Ekshärad och
en i Hagfors. Utöver Drömlekplatserna finns det mindre lekparker utplacerade i
några bostadsområden, de kan variera lite i utformning och storlek. Tyvärr har vi
inte möjlighet att ha lekplatser i alla våra bostadsområden utan försöker att
placera lekplatser i de bostadsområden där det bor många barn.
Efter några år med lek i ur och skur blir lekplatser slitna och är inte längre lika
säkra att leka i, då måste utrustningen bytas ut helt, vilket är jättedyrt! Därför
följer vi alltid upp hur många barn som bor i området innan vi byter ut all
utrustning. Om det visar sig att det inte längre bor så många barn i närområdet
händer det att vi väljer att ta bort just den lekplatsen och istället anlägga en ny
lekplats eller renovera upp en lekplats där det bor fler barn. Lekplatsen på
Granvägen är en sådan lekpark som tagits bort då det för några år sedan när
lekplatsen började bli dålig bedömdes vara få barn i närområdet. Eftersom barnen
i Ekshärad bor utspritt och det är få barn i varje enskilt bostadsområde beslutade
kommunen istället att satsa extra mycket på lekplatsen på Skolvägen då den ligger
på ett sådant sätt att många barn från flera olika områden kan gå eller cykla till
lekplatsen. På så vis kunde vi också göra en lekplats med flera olika redskap som
vi inte skulle ha möjlighet att montera på en liten lekplats i ett bostadsområde.
Med den plan och de underlag vi har idag kommer vi därför inte att anlägga någon
ny lekplats på Granvägen.
Då vi vet att antalet barn i våra bostadsområden varierar över tid försöker vi
regelbundet att utvärdera lekplatsernas placering. Samhällsbyggnadsavdelningen
har under 2018 påbörjat en översyn över de lekparker som finns och även de
bostadsområden som finns inom kommunen. Målsättningen är att klargöra om de
lekparker som finns idag är belägna på rätt plats i förhållande till antalet barn i
respektive område och utifrån det också reviderad vår nuvarande plan för
renovering och utbyte av lekplatserna. Utvärderingen som nu genomförs omfattar
också en översyn av vilken utrustning som bör finnas utifrån olika åldersgrupper
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och olika lekplatstyper. Utredningen förväntas vara klar under sommaren 2019
och innan dess kommer inte några beslut om att nyanlägga eller flytta lekplatser
att fattas utan vi arbetar utifrån den plan och de beslut som finns sedan tidigare.
Har du fler frågor om lekplatser eller har du synpunkter på någon av våra
lekparker så är du välkommen att höra av dig till vår samhällsbyggnadsavdelning.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 130
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 64
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-06-12
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-08-22
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Gatuavd. Malin Skoog, malin.skoog@hagfors.se
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Dnr KS 2018/306

§ 69 Svar på medborgarförslag om
handikappanpassad badplats i kommunen
Tack för att du engagerar dig för vår kommun!
Du skriver i ditt förslag att det saknas en handikappanpassad badplats i
kommunen och att det säkert är många med funktionsnedsättning som önskar ta
sig ett dopp.
Det är helt korrekt, Hagfors Kommun saknar idag en tillgänglighetsanpassad
badplats. Inför 2014 sammanställdes kommunens alla badplatser i en
tjänsteskrivelse. Sammanställningen innehöll en redovisning över kommunens
alla badplatser och förslag på åtgärder, vissa badplatser föreslogs läggas ned som
kommunala badplatser och vissa badplatser föreslogs det utvecklingsåtgärder för.
Uddeholmsbadet var en av de badplatser som bedömdes vara populär och möjlig
att anpassa. Tjänstemannaorganisationen föreslog därför inom ramen för
redovisningen att badplatsen skulle tillgänglighetsanpassas.
Tjänstemannaförslaget återremitterades dock i sin helhet av Kommunfullmäktige
då man ansåg att underlagen till de olika förslagen var bristfälliga. Någon ny
sammanställning över åtgärder för badplatser har inte redovisats och det saknas
därför beslut och uppdrag om tillgänglighetsanpassning av badplatser vilket är
olyckligt.
Livskvalité för alla är ett prioriterat område i Hagforsstrategin och innebär att vi
ska verka för att alla som bor och verkar i vår kommun ska må bra, trivas och
känna att vår kommun är en bra plats att leva, bo och verka på. Gemenskap,
delaktighet och en meningsfull fritid med möjlighet till aktiviteter är viktiga
faktorer för att man ska känna livskvalité.
Att det ska finnas en anpassad badplats inom vår kommun för att göra det möjligt
för våra medborgare med särskilda behov eller funktionsnedsättning att ta del av
en del av kommunens utbud av aktiviteter och service är en självklar ambition.
Kommunfullmäktige ger med anledning av ditt förslag
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att återuppta utredningen av kommunens
badplatser och arbeta in ett investeringsprojekt för tillgänglighetsanpassning av
Uddeholmsbadet inom ramen för kommunens ordinarie budgetarbete.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 131
Skyddande av personuppgift medborgarförslag 2018-07-26.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-09-10.
Beslutsgång
Mikael Dahlqvist (S) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget och ger
samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att arbeta in en tillgänglighetsanpassning
av Uddeholmsbadet inom ramen för kommunens ordinarie arbete med
investeringsbudget 2020.
_____
Beslutet skickas till
Skyddande av personuppgift
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
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Dnr KS 2016/405

§ 70 Beslut att anta förslag till detaljplan för ”Cirkusplatsen” (2:194 samt del av Hagfors 2:161), Hagfors
kommun
Hagfors kommun har, på uppdrag av beställaren CT Development genom konsult
Torbjörn Almroth, upprättat antagandehandlingar daterade 2018-08-17 till Förslag
till DETALJPLAN FÖR CIRKUSPLATSEN (Hagfors 2:194 m fl), HAGFORS
KOMMUN.
Planen har upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL)
2010:900.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny handelsetablering vid Cirkusplatsen,
norr om Parkvägen, väster om Uvån i Hagfors. Den nya handeln förläggs bakom
befintlig handel Lidl, öster om befintligt bostadsområde Abborrtorpsvägen.
Sammanfattning av ärendet
Planen berör fastigheterna Hagfors 2:161 (Hagfors kommun) och Hagfors 2:194
(Lidl KB). Några betydande allmänna intressen bedöms inte beröras utöver att
strandskyddet mot Uvåns västra strandområde föreslås upphävas i en mindre del i
syfte att möjliggöra parkering.
Enligt tidigare beslut har behovsbedömning gjorts och planen bedöms inte
medföra någon betydande miljöpåverkan så som avses i plan- och bygglagen,
miljöbalken eller förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte upprättas.
Detaljplanen har genomgått samråd och granskning.
I bifogat granskningsutlåtande anges hur bearbetning skett med anledning av de
inkomna synpunkterna. I bilagan sammanställs de skriftligen inkomna
synpunkterna åtföljda av Hagfors kommuns kommentarer till hur synpunkterna
bemötts.
I övrigt har inga större ändringar skett från granskningshandlingarna.
Kompletterande åtgärder och utredningar som krävs under genomförandet
När detaljplanen vunnit laga kraft kan genomförande påbörjas. En ny fastighet
avses bildas för den nya handelsverksamheten (enligt exploaterings-avtal). Idag
utgör marken en del av den kommunägda fastigheten Hagfors 2:161.
Det framgår av planbeskrivning och PM grundläggning av nybyggnad för handel
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(2017-06-26) att exploatören, under genomförandet i samband med fortsatt
projektering, skall ansvara för, ta initiativ till och bekosta dels en kompletterande
utredning om markstabiliteten mot omgivande icke utfylld mark och dels en
riskanalys avseende vibrationer som intilliggande bebyggelse kan påverkas av.
Handlingar i ärendet
Planhandlingar till antagande:
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 109
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2018-08-28 § 57
Tjänsteskrivelse 2018-08-20 beslut att anta detaljplan
Granskningsutlåtande med bilaga 2018-08-17
Plankarta, antagandehandling 2018-08-17
Planbeskrivning, antagandehandling 2018-08-17
Tidigare beslutade planhandlingar:
Grundkarta
Behovsbedömning
Fastighetsförteckning 2017-05-02
Geotekniskt PM 2003-08-06
PM grundläggning av nybyggnad för handel 2017-06-26
Naturvärdesbedömning 2018-02-26
Samrådsredogörelse 2018-03-19
Tidigare beslut:
Beslut om granskning Kommunstyrelsen § 44 2018-04-09.
Beslut om samråd Samhällsbyggnadsutskottet § 80, 2017-09-26.
Beslut om planbesked Samhällsbyggnadsutskottet § 2, 2017-01-31.
Övriga dokument:
Hagfors kommuns översiktsplan/Fördjupad översiktsplan för Hagfors Stad 1998,
aktualitetsförklarad av Kommunfullmäktige § 50 2014-05-26.
Hagfors kommuns trafiknätsanalys beslutad av Kommunstyrelsen § 28 2000-0314.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtandet 2018-08-17
enligt 5 kap 23 § plan- och bygglagen samt anta Förslag till detaljplan för
Cirkusplatsen 2018-08-17 enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen och upphäva
dess motsvarande område i gällande detaljplan.
_____
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Beslutet skickas till
Beställare CT Development: th@h-retail.se
Konsult Torbjörn Almroth: torbjorn.almroth@torsby.se
Lidl Sverige KB, Jimmy Lekensjoe: jimmy.lekensjoe@lidl.se
Lisbeth Aurén, Abborrtorpsvägen 2, Hagfors
GVA-chef/samhällsbyggnadschef: louise.sjoholm@hagfors.se
GIS-samordnare: erling.johansson@hagfors.se
Länsstyrelsen: varmland@lansstyrelsen.se
Lantmäteriet: kristina.lindqvist@lm.se
Trafikverket: trafiverket@trafikverket.se
Miljö och bygg: miljo.bygg@hagfors.se
Planarkitekt: annika.ekblom@hagfors.se
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Dnr KS 2018/193

§ 71 Partistöd 2018
Partistöd i Hagfors kommun erhåller de partier som är representerade i
kommunfullmäktige. Nya regler kring partistöd trädde i kraft med den nuvarande
mandatperioden så för att partier ska kunna erhålla partistöd ska beslut fattas i
fullmäktige.
För att vara berättigade till partistöd i fortsättningen ska partierna lämna en
redovisning av vad partistödet gått till för ändamål samt en granskningsrapport
utförd av en av partierna utsedd granskare. Då partistöd betalas ut i förskott gäller
dessa nya rutiner först vid utbetalning av partistöd 2016, dock ska fullmäktige
fatta beslut om utbetalning av partistöd.
Hagfors kommunfullmäktige består av 35 mandat. Följande partier är
representerade i kommunfullmäktige:
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Centerpartiet
Vänsterpartiet
Liberalerna
Moderaterna
Miljöpartiet

18 mandat
5 mandat
4 mandat
3 mandat
2 mandat
2 mandat
1 mandat

Utbetalning av partistöd sker enligt kommunfullmäktiges beslut 2015-02-27 § 6
enligt följande princip
-

20 % av det totala anslaget fördelas lika till varje parti representerat i
kommunfullmäktige.

-

80 % av det totala anslaget fördelas över partierna med lika stor andel för
varje mandat.

Anslaget för 2018 är 371 000 kronor. 20 % motsvarar 74 200 kronor (10
600/parti) och 80 % motsvarar 296 800 kronor (8 480/mandat).
Miljöpartiet har inte lämnat in någon redovisning eller granskningsrapport för år
2017 och gör således inget anspråk på partistöd för år 2018.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 110
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-09-09
Blankett för redovisning av erhållet partistöd - Vänsterpartiet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd enligt följande:
Vänsterpartiet erhåller 36 040 kronor i partistöd för 2018
Miljöpartiet erhåller inget partistöd för 2018
_____
Beslutet skickas till
Marianne Eriksson, ekonomienheten
Anna Hammar, anna.hammar@hagfors.se
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Dnr KS 2018/329

§ 72 Regionförbundets avveckling och överföring av
verksamhet och ekonomi
Vid årsskiftet 2018/2019 bildas en samlad regional politisk organisation i
Värmland benämnd Region Värmland genom att befintliga verksamheter inom
Landstinget i Värmland respektive Region Värmland - kommunalförbund
sammanförs i en gemensam organisation. Ansvar för företagsstöd och
landsbygdsstöd överförs från Länsstyrelsen till den nya organisationen.
Regeringen har bifallit landstingets ansökan om att överta det regionala
utvecklingsansvaret.
Överföring av verksamheter och personal sker genom verksamhetsövergång.
Samverkansavtal har upprättats och godkänts av landstinget och samtliga
kommuner.
Beslut om överföring av ansvaret för kollektivtrafiken och skatteväxling mm har
fattats tidigare i särskild ordning.
Beslut om överlåtelse av aktier i bolagen sker i särskild ordning.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 § 114
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2018-09-09
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-21
Brev till Region Värmland Kommunalförbunds medlemmar, 2018-08-21
PM Avveckling av Region Värmland, 2018-07-23
Beslutsgång
Åsa Johansson (S) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. Huvudmannaskapet för samtliga verksamheter inom Region Värmland kommunalförbund, organisationsnummer 222000-1362, med undantag för
Gymnasiesamverkan, överförs 2019-01-01 till den nya sammanslagna
organisationen Region Värmland/Landstinget i Värmland,
organisationsnummer 232100-0156

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 23/27

2018-10-01

Kommunfullmäktige

2. Region Värmland – kommunalförbund, organisationsnummer 2220001362, träder i likvidation 2018-12-31
3. Nuvarande ordinarie ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott utses till
likvidator, vilket innebär en avvikelse från förbundsordningen.
Ledamöternas mandatperiod förlängs intill dess att slutlig
förvaltningsberättelse delgetts medlemmarna, dock längst till och med
2019-06-30
4. Region Värmland - kommunalförbunds tillgångar, skulder, eget kapital
och samtliga åtaganden i övrigt överförs till Region
Värmland/Landstinget i Värmland, vilket innebär ett avsteg från
förbundsordningen. Fritt eget kapital per 2018-12-31 som inte tagits i
anspråk för tidigare beslutade åtaganden avsätts av regionkommunen för
framtida regionala utvecklingsinsatser.
_____
Beslutet skickas till
Region Värmland Kommunalförbunds medlemmar
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Dnr KS 2018/294

§ 73 Avsägelse av uppdrag/Ann-Sofie Ronacher
Ann-Sofie Ronacher (S) avsäger sig i skrivelse, 2018-08-07, sina uppdrag som
vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande i
kommunledningsutskottet.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-09-17
Ann-Sofie Ronachers avsägelse, 2018-08-07
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla framställan.
_____
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten
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Dnr KS 2018/353

§ 74 Fyllnadsval av vice ordförande till
kommunstyrelsen
Då Ann-Sofie Ronacher (S) avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i
kommunstyrelsen ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2015-2018.
Handlingar i ärendet
Valberedningens protokoll, 2018-10-01 § 2
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Tomas Pettersson (S) till vice ordförande i
kommunstyrelsen för mandatperioden 2015-2018.
_____
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson
Tomas Pettersson, tomas.pettersson@hagfors.se
Nämndsekretariatet
Personalenheten
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Dnr KS 2018/23

§ 75 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2018-06-25 §§ 53-61
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-09-17 §§ 107-134
Medborgarförslag med önskemål om lekplats i Uddeholm
Medborgarförslag om röjning av sly vid Lidl och norrut
Medborgarförslag med önskemål om borttagande av högerregeln vid utfart
Atterbergsvägen/Storgatan
Medborgarförslag asfaltering av GC-vägen i Vågbacken längs lv 246
Medborgarförslag angående flaggning i kommunen
Medborgarförslag om gatubelysningens tid för tändning
Medborgarförslag om röjning av rötter mm i Vågbackens motionsspår
Klarälvdalens samordningsförbund – Information till kommuner och
landsting/region angående statlig medelstilldelning till samordningsförbund 2019
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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§ 76 Avslutning
Kommunfullmäktiges sammanträde avslutades med en avtackning av ledamöter
och ersättare som har tjänstgjort under mandatperioden och som inte blev invalda
kommande mandatperiod.
_____
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