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Plats och tid
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Beslutande

Åsa Johansson (S)
Göran Eriksson (S)
Ann-Sofie Ronacher (S)
Stellan Andersson (C)
Pernilla Boström (S)
Hans Liljas (L)
Kjell Persson (S)
Mikael Edvardsson (SD)
Margot Karlsson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Ingemar Tönnberg (S)
Irene Runkvist Karlsson (S)
Jan Klarström (SD)
Ulla Lundh (S)
Celal Aslan (C)

Jan Bohlin (S)
Kenneth Olsson (M)
Anita Fridberg (S)
Karl Persson (SD)
Jan Bergqvist (S)
Anna-Greta Johansson (S)
Keith Aheinen (V)
Ingegärd Olsson (S)
Liselotte Westlund (C)
Lena Svensson (S)
Annika Arnesdotter (MP)
Roger Brodin (M)
Leif Andersson (S)
Thordis Stålhandske (S)
Inge-Marie Byström (S)
Anders Nilsson (SD)

Övriga

Hans Gösta Almroth (S)
Jan Lilja, kommunchef
Helena Granlund,
kommunsekreterare
Jonas Nilsson, ekonomichef

Nils-Göran Holmqvist, revisor
Claes-Henrik Engström, revisor
Leif Andersson, ordförande Hagfors
Minnesmuseum Insamlingsstiftelse,
19:00-19:35
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Administrativa enheten 2018-02-02

Avser paragrafer

1 - 13
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Helena Granlund
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Anna-Greta Johansson
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§ 1 Extra ärende
Kommunfullmäktiges ordförande föreslår att kommunfullmäktige gör ett tillägg
till föredragningslistan på dagens sammanträde.
Punkt 13: Avsägelse av uppdrag
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att ärendet läggs till dagens
sammanträde.
_____
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Dnr KS 2018/93

§ 2 Framtida organisering och finansiering av
kollektivtrafiken i Värmland - Förslag om ansvar för
kollektivtrafiken och genomförande av skatteväxling
Landstinget beslutade den 29 augusti 2017 om bildandet av en regionkommun
from 1 januari 2019 genom en sammanslagning av Landstinget i Värmland och
kommunalförbundet Region Värmland.
Efter samråd och remiss rörande kollektivtrafikens framtida organisering och
finansiering föreligger nu ett slutligt förslag till organisering av den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i Värmland. Förslaget innebär att regionkommunen
blir ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och därmed regional
kollektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxling genomförs med
mellankommunal utjämning under 5 år och att utjämningen upphör år 6.
Regionkommunen förbinder sig svara för finansiering av myndigheten och den
regionala kollektivtrafiken på den nivå som anges i gällande Regionalt
trafikförsörjningsprogram för Värmland 2017-2021.
Förslagets innebörd beskrivs närmare i bifogat huvuddokument
”Överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands
län” som ersätter hittillsvarande ”Avtal om ansvar för den regionala
kollektivtrafiken i Värmlands län”. Till överenskommelsen finns två bilagor:
Avtal om övergång av avtal och Principer för tillköp.
En regionkommun som ensamt ansvarig för kollektivtrafiken, med
beskattningsrätt, fullt ansvar och beslutsmandat över ägarfrågor, trafikfrågor och
finansiering, skapar förutsättningar för en enkel, effektiv och tydlig styrning efter
de politiska målen. Politiska beslut om kollektivtrafiken kan hanteras tillsammans
med andra regionala utvecklingsfrågor. Kollektivtrafik får då en effektiv koppling
till regional utveckling och övrig samhällsplanering och kan samordnas med
andra utvecklingsprocesser på lokal och regional nivå. En överföring av ansvaret
till regionkommunen – det ekonomiska och politiska ansvaret – innebär att
motsvarande ekonomiska resurser behöver överföras mellan kommunerna i länet
och landstinget (regionkommunen), genom en skatteväxling. Skatteväxlingsnivån
ska motsvara kostnaden för den överförda verksamheten Regionkommunens
skattesats höjs med samma procentsats som kommunernas sänks. Utgångspunkten
är att resultatet av en växling ska vara neutral för den genomsnittlige invånaren i
länet. En skatteväxling bygger på en frivillig överenskommelse och samtliga
parter måste vara överens.
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Skatteväxling föreslås genomföras på senaste kända utfall, 2016 års utfall, och
omfatta allmän regional kollektivtrafik (linjetrafik tåg och buss, kommunala
tillköp av trafik och subventionerade resor samt tätortstrafik). För att mildra
effekterna av skatteväxlingen föreslås en mellankommunal utjämning på 5 år med
start 2019. Principen föreslås vara att första året kompenseras med 100 %, andra
året 80 %, tredje året 60 %, fjärde året 40 % och femte året 20 %, det sjätte året
upphör den mellankommunala utjämningen. Närmare beskrivning av
skatteväxling på 2016 års utfall redovisas i bifogat PM Skatteväxling av
kollektivtrafik på 2016 års utfall.
För att förändringen ska kunna genomföras krävs att fullmäktigeförsamlingarna i
samtliga kommuner och landstinget fattar likalydande beslut i ärendet. Med
hänsyn till tidsförhållanden för den fortsatta beredningen behöver beslut i ärendet
fattas i fullmäktigeförsamling senast 30 mars 2018.
Överenskommelsen om ansvar med tillhörande bilagor är avsett att beskriva hela
ärendet med organisation, partsförhållanden, ansvarsfördelning etc. och beslutas i
ett ”paket” som parterna därmed antar.
Av formella skäl bör dessutom vissa delar beslutas explicit. Det gäller de delar där
det krävs beslut av varje medlem eller som berör landstinget/kommunen som part.
Förbundsordningen för Region Värmland måste revideras med anledning av
förslaget. Revideringen beslutas i särskild ordning inom ramen för bildandet av
regionkommunen.
En enhetlig organisation för kollektivtrafiken bedöms skapa förutsättningar för att
kunna bedriva en effektiv och utvecklande verksamhet både ur ett
resenärsperspektiv som ur perspektivet att främja den regionala utvecklingen.
Förändringen bedöms ge bättre förutsättningar för att tillvarata möjligheterna till
samordning av samhällsbetalda transporter och kollektivtrafikens olika
trafiksystem för förbättrad resurseffektivitet.
En förutsättning för utvecklig av en attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en
fungerande samverkan mellan kollektivtrafikplanering och kommunernas lokala
samhällsplanering. Inför bildandet av den enhetliga organisationen för
kollektivtrafiken är det därför nödvändigt att regionkommunen i dialog med
kommunerna utarbetar överenskommelse om samverkansformer.
Överenskommelse om former för samverkan och samråd rörande
kollektivtrafikens utveckling utarbetas inom ramen för bildande av
regionkommun. I detta arbete ska särskilt beaktas formerna för samverkan med
kommuner som har tätortstrafik.
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En särskild överenskommelse för tätortstrafik ska därför utarbetas som stärker
samordningen mellan kollektivtrafikens utformning och kommunens stads- och
samhällsplanering. Överenskommelsen bör i erforderlig omfattning kunna
tillgodose kommunernas inflytande och påverkan i utformning och finansiering av
trafiken samt den nära samverkan och samordning som kan erfordras i den
operativa verksamheten med respektive kommuns samhällsplaneringsfunktion.
Överenskommelsen bör finnas klar inför bildandet av den enhetliga
organisationen för kollektivtrafiken.
Inriktningen är att den nya organisationen ska kunna träda i kraft den 1 januari
2019. Erforderliga beslut i frågor som kräver ställningstagande innan
regionkommunen formellt har påbörjat sin verksamhet som regional
kollektivtrafikmyndighet förutsätts ske inom ramen för bildande av
regionkommun.
Besluten i varje medlems fullmäktigeförsamling ska vara likalydande och
redovisas efter respektive fullmäktigeförsamlings beslut senast 30 mars 2018.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-01-15 § 4
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-01-04
Överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmlands län
Avtal om övergång av avtal
Principer för tillköp
PM Skatteväxling av kollektivtrafik på 2016 års utfall
Beslut
Fullmäktige beslutar
att godkänna att regionkommunen från den 1 januari 2019 blir ensam ansvarig för
regional kollektivtrafik och regional kollektivtrafikmyndighet;
att Hagfors kommun begär tillsammans med landstinget och övriga kommuner i
Värmlands län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för landstinget
respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning, från den 1 januari 2019 höjs med 0,48
procentenheter för regionkommunen och sänks med 0,48 procentenheter för
kommunerna;
att godkänna att föreslagen skatteväxling sker på 2016 års utfall;
att godkänna en mellankommunal utjämning under 5 år;
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att godkänna ny överenskommelse om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Värmlands län med bilagor;
att upphäva hittillsvarande avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i
Värmlands län med bilagor;
att godkänna att regionkommunen blir ensam ägare till Värmlandstrafik AB från
och med 1 januari 2019 och därmed förvärvar aktierna i Värmlandstrafik AB.
_____
Beslutet skickas till
Region Värmland, Box 1022, 651 15 KARLSTAD
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Dnr KS 2017/397

§ 3 IT-policy för Hagfors kommun att gälla från och
med 2018-02-01
Den framtagna IT-policyn skall utgöra ett stöd för kommunens verksamheter och
beskriver en vision och övergripande mål för den fortsatta digitaliseringen i
samband med verksamhetsutveckling. Ett antal strategiska områden anges i
policyn som skall bidra till att uppsatta mål kan realiseras. Vidare skall IT-policyn
klarlägga rollerna för ledning och styrning samt ansvarsområden inom ITområdet.
IT-policyn kommer att kompletteras med en tillhörande IT-plan som beskriver hur
arbetet skall bedrivas för att IT skall utgöra ett verktyg för verksamheterna i det
fortsatta digitaliseringsarbetet.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-01-15 § 2
Administrativ chef Johnny Lövgrens skrivelse, 2017-12-13
Förslag till IT-policy

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta utarbetat förslag till IT-policy för Hagfors
kommun att gälla från och med 2018-02-01.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2016/16

§ 4 Svar på medborgarförslag angående
självhushållning vid Sättragården
För att klara självhushåll på en enhet inom vård- och omsorg behövs kompetens
inom näringslära avseende äldre personer. Det kan även vara svårt att klara
dygnskostnaden som är beräknad för maten som serveras i verksamheten.
En stor andel personal som arbetar inom vård- och omsorgsavdelningen har goda
kunskaper i näringslära avseende äldre personer och livsmedelshygien. Vid
självhushåll när man själv skall planera matsedel, beställa råvaror och tillaga mat
krävs betydligt högre kompetens än nuvarande nivå, avseende kunskap i
näringslära, näringsbehov hos målgruppen, livsmedel, livsmedelshygien och
matlagning samt matsedelsplanering vid hälsa- och sjukdom. Det krävs även
kompetens att tillaga specialkoster.
Måltidsverksamheten klarar att vara ekonomiskt effektiva, då de gör stora inköp
och tillagar många portioner, vilket kan vara svårt på en mindre enhet.
Måltidsverksamheten har också andra möjligheter att vara specialinriktade på
näringslära, vilket också kan vara svårt inom vård- och omsorg. Inom vård- och
omsorg krävs att man även skall klara många andra arbetsuppgifter i sitt uppdrag.
Förändring av nuvarande hantering av kost inom särskilt boende kräver långsiktig
planering, då andra alternativ medför att måltidsverksamheten måste minska och
ställa om sin verksamhet.
Det finns för närvarande ingen möjlighet att införa självhushåll på Sättragården gr
5.
Det är dock positivt med nya tankar och idéer och det borde kunna gå att finna
arbetsglädje och engagemang på andra sätt, t.ex. att man som personal kan
påverka och organisera hur man utför arbetet.
Som personal har man också möjlighet att påverka den viktiga måltidsmiljön samt
möjlighet till samvaro, trivsel och aktiviteter.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 175
Individ- och omsorgsutskottets protokoll, 2017-11-20 §73
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-11-15
Medborgarförslag från utelämnande av personuppgift, (2016-11-18)
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Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
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Dnr KS 2017/16

§ 5 Svar på Medborgarförslag angående motionsspår
på Mana/Värmullsåsen
2017-09-13 inkom utelämnande av personuppgift i egenskap av föreningsaktiv
med ett medborgarförslag där han 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
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 176
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 99
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-09-13
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-09
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

§ 6 Svar på medborgarförslag om Lekpark i Hagälven,
Hagfors
Utelämnande av personuppgift 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. 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
kan förbättra och höja lekupplevelsen för barn som bor i Hagälven.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 177
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 100
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-09
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-09-09
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

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 16/22

2018-01-29

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2017/16

§ 7 Svar på Medborgarförslag om rondell på
Dalavägen vid korsningen Dalavägen-Monica
Zetterlunds väg – Petter Fridmans väg
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
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 178
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 101
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-10-11.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-07
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 17/22

2018-01-29

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2017/16

§ 8 Svar på medborgarförslag om Översyn av högsta
tillåtna hastighet till 30 km/h på södra delen av
Storgatan, Hagfors
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
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-12-04 § 179
Samhällsbyggnadsutskottets protokoll, 2017-11-21 § 102
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-10-18
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-11-07
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 18/22

2018-01-29

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2017/15

§ 9 Inkommen interpellation
Stellan Andersson (C) har inkommit med en interpellation 2017-12-20 till barnoch bildningsutskottets ordförande gällande situationen på Råda skola.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-01-17
Stellan Anderssons interpellation, 2017-12-20
Beslut
Barn- och bildningsutskottets ordförande svarar på interpellationen vid nästa
sammanträde.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och bildningsutskottets ordförande Göran Eriksson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 19/22

2018-01-29

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2017/399

§ 10 Avsägelse av uppdrag/Magnus Hynell
Magnus Hynell (L) avsäger sig i skrivelse, 2017-12-18, sitt uppdrag som vice
ordförande i valnämnden.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2018-01-17
Magnus Hynells skrivelse, 2017-12-18
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla framställan.
_____
Beslutet skickas till
Valnämndens ordförande Jan Bohlin
Personalenheten
Nämndsekretariatet

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 20/22

2018-01-29

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2018/99

§ 11 Fyllnadsval av vice ordförande i valnämnden
Då Magnus Hynell (L) avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i valnämnden
ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2015-2018.
Handlingar i ärendet
Valberedningens protokoll, 2018-01-29 § 1
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Ola Ekblom (L) till vice ordförande i
valnämnden för mandatperioden 2015-2018.
_____
Beslutet skickas till
Valnämndens ordförande Jan Bohlin
Ola Ekblom, oekblom@gmail.com
Nämndsekretariatet
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 21/22

2018-01-29

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2018/23

§ 12 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2017-12-18 §§ 79-89
Kommunstyrelsens protokoll, 2018-01-15 §§ 1-10
Medborgarförslag angående belysning vid cykelvägen mellan utfarten
Hagälvsvägen och utfarten Uvedsvägen
Medborgarförslag angående klistermärke på soptunnor
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____

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

2018-01-29

Kommunfullmäktige

§ 13 Avsägelse av uppdrag/Ylva J. Säfström
Ylva J. Säfström (L) avsäger sig i skrivelse, 2018-01-25, sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet
Ylva J. Säfströms skrivelse, 2018-01-25
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bifalla framställan.
_____
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Värmlands län, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Valnämndens ordförande Jan Bohlin
Personalenheten
Nämndsekretariatet

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

