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Dnr KS 2016/16

§ 30 Svar på medborgarförslag
I princip är alla handlingar som har kommit in till eller upprättats hos en
myndighet eller kommun allmän handling. För att en handling ska anses vara
upprättad, ska den som regel ha en färdig form eller ingå som underlag i ett av
myndighetens färdigbehandlade ärenden. Upprättade handlingar som ligger till
grund för ett beslut är således inte en allmän handling förrän beslutet är fattat.
Som medborgare har man alltid rätt att begära ut alla handlingar men kommunen
eller myndigheten kan i vissa fall hänvisa till arbetsmaterial innan beslutet är
fattat.
Vi eftersträvar att vara en öppen och transparent kommun som värnar om
demokrati. Vi har lite att jobba med när det gäller just dessa frågor och hur vi
involverar medborgare i beslut. Till exempel kommer vi nu under våren att ta
fram en policy och handbok för medborgardialog och vi behöver se över våra
rutiner för hur vi informerar kring beslut, både inför och efter. Att medborgare får
en större möjlighet för demokratisk insyn och påverkan är en av anledningarna till
ett mer strukturerat arbetssätt med medborgardialog. Vi kommer också utifrån det
arbetet se över information till invånarnas möjligheter till inflytande.
Våra rutiner idag ser ut som följer:
I dagsläget publiceras alla protokoll med beslut på vår hemsida. Många beslut
publiceras i form av nyheter på hemsidan och på kommunens Facebooksida.
Vi lägger alltid ut en lista över ärenden inför varje möte, oavsett om det gäller
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott eller nämnd, där kan du som
medborgare se vilka punkter som det ska tas beslut om. Om du som medborgare
vill ta del av handlingar finns de tillgängliga i diariet för vem som helst som vill
begära ut dem.
Ibland har vi också inför större beslut publicerat nyheter på vår hemsida där vi
berättar vad det ska tas beslut om och vad som ligger till grund för beslutet. Detta
gjorde vi i samband med beslut om Råda skola samt inför folkomröstningen.
Frågan om folkomröstningen var ny för oss och där har vi mycket att lära om
vilken typ av information som ska finnas på hagfors.se. Underlag som
utredningar, rapporter och tjänsteskrivelser fanns på hemsidan inför
folkomröstningen, men hade såklart kunnat finnas där tidigare. Allt underlag
fanns däremot i diariet under hela processen och lämnades ut vid begäran.
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Hagfors kommun försöker alltid att vara så transparanta och öppna som möjligt
och eftersträvar utifrån de rutiner vi har idag att göra informationen vi delar med
oss av i våra officiella kanaler så lättillgänglig som möjligt.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-05-15 § 68
Kommunledningsutskottets protokoll, 2017-04-24 § 21
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons svar på medborgarförslag, 201704-19
*********** medborgarförslag, 2016-04-29
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
**************
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§ 31 Svar på medborgarförslag
Uppförande av en serverhall för lagring av data är ett kostsamt och
resurskrävande projekt som normalt inte bedrivs av en enskild kommun. Det
normala är att marknaden inventerar och analyserar inom vilka delar av landet
som det är mest strategiskt att uppföra en serverhall. Vid denna analys är
strömförsörjning och kommunikationskapacitet av avgörande betydelse. Det skall
finnas så kallad redundans för både strömförsörjning och kommunikation, det vill
säga att det finns alternativa vägar för både el och data om ett avbrott skulle
uppstå. På grund av att driften av en serverhall är en mycket elintensiv
verksamhet är också elpriset en avgörande faktor, framförallt för kylanläggningar.
Om Hagfors skulle utgöra en strategiskt ort till att förlägga en serverhall i utgår
oftast en förfrågan om det finns tillgänglig industrimark inom områden som
uppfyller ovanstående kriterier vad gäller kommunikation och elförsörjning. Får
vi en förfrågan om vilka möjligheter det finns att erbjuda lämplig industrimark för
en sådan anläggning finns en beredskap vad gäller tillgång på mark. Vad gäller
elförsörjning och datakommunikation är det faktorer som kommunen själv inte
förfogar över utan är beroende av externa aktörers förmåga att tillgodose.
Mer generellt kan sägas att när det handlar om nyetableringar av företag i vår
kommun rör det sig oftast om att vi får en förfrågan som går ut till många
kommuner. Det är då ofta större etableringar och vi svarar så snabbt som möjligt
och anger vilka förutsättningar vi har för att möta de önskemål som finns. Vid
sådana här tillfällen vägs ofta möjlighet till landsbygdsstöd in och vi finns i
kategorin där det finns möjlighet att få 25 % i stöd av investeringen. I vissa
kommuner finns möjlighet till 50 % stöd.
Det händer också att vi får direkta förfrågningar när ett företag är ute efter en
marknad som finns just här, ofta inom handel. Vårt jobb är då att bistå med
förslag på lokaler och i vissa fall mark. Dessa har naturligtvis hög prioritet då det
handlar om företag som riktat in sig på just vår kommun.
Det finns en organisation som heter Business Värmland som aktivt jobbar för att
få nyetableringar till Värmland. När de har en etablering på gång hör de av sig till
kommuner som de tror ska kunna matchas med företaget. De jobbar mot större
företag och mycket mot Norge.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-05-15 § 69
Kommunledningsutskottets protokoll, 2017-04-24 § 22
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons svar på medborgarförslag, 201704-19
************* medborgarförslag, 2016-12-30
Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
*****************
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Dnr KS 2016/16

§ 32 Svar på medborgarförslag
Att turismen och besöksnäringen är viktig för vår kommun är en uppfattning som
vi delar. I Hagfors kommun har vi många fina besöksmål och de besöks av turister
från Sverige och andra länder varje år.
Tillsammans med våra turismföretag marknadsför vi vår kommun med våra naturoch kulturupplevelser. Då turistinformationen är medlem i Visit Värmland så
marknadsförs vår region även gemensamt med hela Värmland.
Hagfors Kommun tog över turismen 2009 och då startade vi två
turistinformationer; en i Hagfors och en i Ekshärad.
I dagsläget har vi en helårsöppen turistinformation i Hagfors, 5 infoPoints samt
mobil turistinformation under högsäsong (juni-augusti).
Hagfors Kommun har varit med i många olika projekt som har handlat om
turismutveckling genom åren. Idag är vi medlemmar i NIFA, (matregionen
Värmland) som ska stötta och utveckla matturismen i Värmland, Värmlandsleder,
en ekonomisk förening som kvalitetssäkrar och marknadsför vandringsleder och
Lokal Destinationsutveckling, ett utvecklingsprojekt som ägs av Visit Värmland.
Hagfors Kommun är även medfinansiär för LONA-projektet ”Förstudieutveckling av Naturvårdsområdet Brattforsheden med fokus på tillgänglighet och
folkhälsa” som ägs av Filipstads Kommun.
Turismansvarig sitter även med i Klarälvsgruppen där alla sex
klarälvskommunerna ingår och tillsammans utvecklar och marknadsför
Klarälvsbanan/Klarälvsleden.
När det gäller att starta en grupp för att komma med idéer på vad vi kan göra
tillsammans så vill jag meddela att besöksnäringen har månadsmöten under året
samt två stormöten per år där vi bl a diskuterar utveckling. Förutom dessa möten
så har vi regelbunden kontakt med våra turismföretag.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-05-15 § 70
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons svar på medborgarförslag, 201704-26
*********** medborgarförslag, 2016-06-21
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Beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
**************
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Dnr KS 2017/240

§ 33 Godkännande av ekonomiskt stöd gällande
elevboende
Hagforshem AB bygger om fastigheten Lovisebergsvägen 8-12 till elevboende för
gymnasieskolan och kommersiell verksamhet.
Entreprenadkostnad

8 600 000 kr (6160 kr/m2)

Nedskrivningsbehov

3 000 000 kr (baserad på fastighetens värdering)

Investering

5 600 000 kr Hagforshem AB enligt plan
3 000 000 kr Hagfors kommun avser gymnasieskolan

Elevboendets hyror ger inte utrymme till full kostnadstäckning.
Fastigheten kommer efter ombyggnad att innehålla följande:


33 platser för boende reserverade för elevboende (yta 892 m2)



8 lägenheter för Nytida med gemensamhetslokaler (yta 504 m2)



Blockhyresavtal upprättas på 10 år med fastighetsenheten för barn- och
bildningsverksamheten. Årshyra 851 000 kr i prisnivå 2017.
Hyresjustering sker årsvis efter förhandling med Hyresgästföreningen.
Pris per månad och plats 2 150 kr (2017). Hyran aviseras direkt mot
respektive hyresgäst. Vid hyresvakans debiteras Hagfors kommuns barnoch bildningsverksamhet. Nedskrivningen ger möjligheten till en
attraktivare hyresnivå för elevboendet.



Avtal upprättas på 10 år med Nytida.

V & P Valuation of Properties AB har värderat fastigheten till 7 000 000 kr i
ombyggt skick och planerade hyror.
Bokfört värde idag är 1 150 000 kr vilket motiverar en investering upp till 5 850
000 kr.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-05-15 § 57
Ansökan från Hagforshem AB
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förslaget om ersättning till investering för
ombyggnad med tre miljoner (3 000 000) kr, motsvarande erforderlig
nedskrivning, blockhyresavtal med Hagfors kommuns fastighetsenhet för barnoch bildningsverksamheten.
_____
Beslutet skickas till
Hagforshem AB
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Dnr KS 2017/236

§ 34 Årsredovisning 2016 för Klarälvdalens
Samordningsförbund
Styrelsen för Klarälvdalens Samordningsförbund har överlämnat årsredovisning
för år 2016.
Förbundets revisorer tillstyrker i revisionsberättelsen 2017-04-26 att
årsredovisningen godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
Hagfors kommun är en av medlemskommunerna i Klarälvdalens
Samordningsförbund och får årsredovisningen för beslut om ansvarsfrihet och
fastställelse.
Handlingar i ärendet
Årsredovisning 2016 samt revisionsberättelse för Klarälvdalens
Samordningsförbund
Rapport avseende granskning av verksamhetsåret 2016
Beslutsgång
Anna-Greta Johansson (S) och Pernilla Boström (S) deltar inte i beslutet.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen för år 2016 och ger styrelsen för
Klarälvdalens Samordningsförbund ansvarsfrihet.
_____
Beslutet skickas till
Klarälvdalens Samordningsförbund, Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga
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Dnr KS 2017/23

§ 35 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-04-24 §§ 23-29
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-05-15 §§ 56-73
Gemensam överförmyndarnämnds protokoll, 2017-05-18 §§ 51-52, 56-57
Värmlands läns Kalkningsförbunds protokoll, 2017-03-30 §§ 1-17
Svar på rapport från revisorerna
Medborgarförslag – angående varm mat på Skogvaktaren
Medborgarförslag – angående utomhusgym i Sunnemo
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
_____
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