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Dnr KS 2017/200

§ 55 Verksamhets- och budgetuppföljning
samhällsbyggnadsutskottet januari-juli 2017
Sammanfattning
Det ser ut att vara en stabil verksamhet som följer mål och budget på årsbasis.
Vissa verksamheter går sämre ekonomisk än andra. Viktigt att helheten går bra.
Verksamhet och Nyckeltal
Skattefinansierad verksamhet
Flygplatsen: Följer planen både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.
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 ligger i dagsläget på ett litet plus. För
måltidsverksamheten ligger kostnaden för personal bra till medan
livsmedelskostnaden ligger högt gentemot budget samtidigt som det saknas på
intäktsidan. Lokalvården ligger bra till enligt budget och det är främst på personal
och köp av lokalvård.
Fastighet: Fastighet följer budget för perioden, mindre avvikelser för försäkringar
som inte utfördelats. Skadegörelsen har ökat under våren men oklart vilken
avvikelse det ger på helår.
Gata och park: Arbeten med återställning efter VA arbeten på Nybovägen pågår.
Dantobacken och Bergsvägen i Uddeholm pågår. Hagfors torg upprustas enligt
plan undantaget att betongytan ersätts med marksten.
FFU på olika projekt pågår. Vinteväghållning är klar för säsongen.
En tidplan har tagits fram angående de extra medlen som tilldelats gata för gatuoch beläggningsarbeten.
Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamheten: VA längs Uddeholmsvägen/Lindvägen och gästisvägen i
Norra Råda har färdigställts.
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.
Utredning av överföringsledning från Ekshärad, Gunnerud och Bergsäng till
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Hagfors Lappkärr pågår av MKB. Åtgärdsplan håller på att utformas kring
Lappkärr.
Avfallsverksamheten: Följer budget och verksamhetsmålen. Byggnation av
byggnad för farligt avfall pågår.
Byggande av strukturen för sluttäckningen av deponin pågår. Arbetet med
säkerhets rutiner kring deponi gas 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.
Personal: Sjuktal januari-juli redovisas på sammanträdet.
Ekonomiskt resultat

Budget

Redovisn.

Verksamheter, tusental kronor

jan-juli

jan-juli

Årsbudget

helår

Gator, vägar och parker

9 962

14 707

17 606

17 606

Idrotts- och fritidsanläggningar

5 695

5 831

10 066

10 066

Flygplatsen

-767

759

1 219

1 219

Fastighetsförvaltning

-386

-287

1 130

1 130

Städ- och måltidsverksamhet

-175

-228

775

775

2 135

2 174

6 191

6 191

16 464

22 956

36 987

36 987

Va

3 132

-553

Avfall
Summa avgiftsfinansierat

1 042

770

4 174

217

20 638

23 173

36 987

36 987

Adm., gemensamt, övrigt
Summa skattefinansierat

TOTALT SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET

Prognos

Korrigering

37 337

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.
På grund av semestertider har periodbudget för underhållsprojekt inte korrigerats
och resultatet visar knappt 3,4Mkr sämre än det borde göra i denna uppföljning.
Detta kommer att korrigeras till nästa uppföljning.
Årsprognosen ligger efter sju månader i linje med årsbudgeten så när som på de
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350 tkr i förlorad intäkt för avslutat samarbete gällande flygplatschef.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-08-22.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Marianne Eriksson
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Dnr KS 2017/295

§ 56 INFO: Ansökan om planbesked Maskinisten 3,
Hagfors
Samhällsbyggnadschefen informerade om att fastighetsägaren till Maskinisten 3
(f.d. Sättraskolan) har sökt om planändring för ändrat användningssätt från
småindustri till bostadsändamål. Kommunen har skickat ärendet vidare med
frågor och information för tidigt samråd till Länsstyrelsen.
_____
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Dnr KS 2010/208-26

§ 57 Beslut om bildande av Naturreservatet ManaÖrbäcken, Hagfors kommun
Sammanfattning
Hagfors kommuns Naturvårdsplan utgör ett tematiskt tillägg till Översiktsplan
2000. I Naturvårdsplanen (Bilaga 3A, objekt 24 Mana-Örbäcken) anges följande
under rubriken Kommunens åtagande: I översiktsplanen beslutades att området
ska få ett varaktigt skydd. Målsättningen i Naturvårdsplanen 2010 är att ManaÖrbäcken ska bli ett kommunalt bildat naturreservat. Mana är Älvstrandens
bildningscentrums skolskog, med vindskydd och vandringsslinga som kommunen
sköter. Se Bilaga 3B objekt 81.
Arbetet med att bilda det kommunala naturreservatet Mana-Örbäcken påbörjades
bl.a. med att Hagfors kommun ansökte om att få bilda ett lokalt naturvårdsprojekt
(så kallat LONA-projekt) med hopp om att tilldelas Naturvårdsverkets statliga
LONA-bidragsmedel. I Värmland hanterar Länsstyrelsen Värmland regionens
lokala naturvårdsprojekt och beslut som berör bidragsmedlen. I enlighet med
Länsstyrelsens beslut 2011-06-30 beviljades LONA-projektet bidragsmedel under
förutsättning att vissa specificerade åtgärder genomförs och villkor kommer att bli
uppfyllda. Ett exempel är LONA-projektets åtgärd 5, med villkor att ett laga
kraftvunnet beslut och fastställd skötselplan ska finnas för Naturreservatet ManaÖrbäcken.
De formella krav som finns på vad som ska ingå i ett reservatsbeslut är följande.
Det bifogade beslutsunderlaget uppfyller kraven:
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken ska det område som utmärkts på bifogad
karta, Bilaga 1, förklaras som naturreservat. Beslutet riktar sig till var och en,
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda markoch vattenområden berörs inom reservatsområdet.
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken anges naturreservatets syfte. Hänvisning till
bifogade Förslag till beslut 2016-12-06 BILDANDE AV NATURRESERVATET
MANA-ÖRBÄCKEN, HAGFORS KOMMUN.
Med stöd av 7 kap. 5 § första stycket miljöbalken, anges skälen för beslutet att
bilda naturreservatet. Hänvisning till bifogade handling - Förslag till beslut 201612-06 BILDANDE AV NATURRESERVATET MANA-ÖRBÄCKEN,
HAGFORS KOMMUN.
Med stöd av 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken, anges A-, B- och C-Föreskrifter
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vilka ska gälla för att syftet med naturreservatet ska kunna tillgodoses.
Kommunen har i enlighet med 25 § miljöbalken prövat och funnit att bildandet av
naturreservatet inte går längre i inskränkning av enskilds rätt att använda mark
och vatten, än vad som krävs för att syftet med skyddet ska uppnås. Om det senare
visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare inskränkningar för att uppnå
syftet med skyddet, får kommunen meddela beslut om detta. Kommunen får
förpliktiga ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång
samt att meddela föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet
samt om ordningen i övrigt inom reservatet.
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken mm fastställs Bilaga 2. Förslag till skötselplan samt Bilaga 3. Karta
över Naturreservatet skötselområden.
Länsstyrelsen har i sitt remissyttrande 2017- 02-21 tillstyrkt inrättande av
Naturreservatet Mana-Örbäcken. Naturvårdsverket meddelade 2017-03-29 att gå
med på att låta göra en omvärdering av marken inom naturreservatet. Den nya
värderingen godkändes därefter av Naturvårdsverket som översände värderingen
till Hagfors kommun 2017-06-16. Hagfors kommun har för avsikt att söka bidrag
om markintrångsersättning hos Naturvårdsverket. Naturvårdsverket räknar med
att fatta beslut om bidraget under året 2017.
Länsstyrelsen beslutade 2017-07-07 att förlänga tiden för LONA-projektet
ytterligare, och uppger bl.a. att LONA-projektet ska vara genomfört den 8
oktober. Hagfors kommuns LONA-handläggare förhandlar med Länsstyrelsen om
slutdatum med hänsyn till att beslutsprocessen i samhällsbyggnadsutskottet,
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar längre tid med hänvisning till
Länsstyrelsens beslut 2011-06-30 med villkor att ett laga kraftvunnet beslut ska
finnas (LONA-åtgärd 5). Slutrapporteringen av LONA-projektets genomförande
ska vara Naturvårdsverket och Länsstyrelsen tillhanda före 2017-10-31.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2017-08-22, Bildandet av Naturreservatet Mana-Örbäcken,
Hagfors kommun.
Förslag till beslut 2016-12-06, BILDANDE AV NATURRESERVATET MANAÖRBÄCKEN, HAGFORS KOMMUN bestående av följande handlingar:
Förslag till beslut inklusive Föreskrifter
Bilaga 1. Beslutskarta
Bilaga 2. Skötselplan
Bilaga 3. Karta över skötselområden
Bilaga 4. Inkomna yttranden och kommunens bemötande
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Bilaga 5. Hur man överklagar.
Övriga handlingar
Värdering Uppdatering Bedömning av marknadsvärdeminskning.
Avstämning av LONA-projektet, 2017-08-22.
Beskrivning - gräns. (Underordnad shapefil).
Förslag på sammanträdet
Kommunfullmäktige beslutar att i Förslag att bilda Naturreservatet ManaÖrbäcken, daterad 2016-12-06, sidan 3, rubriken Undantag från föreskrifterna,
underrubrik Föreskrifterna ovan gäller inte
a) Markägaren eller förvaltaren av naturreservatet att vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att avleda markvatten (t.ex. dikning) i syfte att undvika
översvämningskatastrofer vid extrema vattenflöden som kan drabba tredje part,
och som framgår av föreskrifterna under A ovan.
Kompletteringen kan lyftas ur om Länsstyrelsen inte kan godkänna bildandet av
naturreservatet i sin helhet p.g.a. kompletteringen.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bilda Naturreservatet Mana-Örbäcken inom del
av fastigheten Hagfors 2:166 (alldeles öster om Hagfors stadskärna) samt att anta
Förslag till beslut att bilda Naturreservatet Mana-Örbäcken inklusive föreskrifter
samt skötselplan med tillhörande Bilaga 3 (Karta över skötselområden) i enlighet
med bifogade beslutsunderlag.
Kommunfullmäktige beslutar att Hagfors kommun eller den som Hagfors
kommun utser är förvaltare av Naturreservatet.
Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsavdelning ansvarar för skötsel av
naturreservatet, både naturvårdande skötsel samt omhändertagande av
anläggningar för friluftslivet. Arbetet med att ta fram driftsinstruktioner pågår och
ska implementeras i den kommunala organisationen för att säkerställa att
naturreservatets skötsel sker enligt skötselplanens mål.
Kommunfullmäktige beslutar att Hagfors kommun, Miljö- och byggnämnden
ansvarar för tillsyn och dispens- och tillståndsprövning.
Kommunfullmäktige beslutar att i Förslag att bilda Naturreservatet ManaÖrbäcken, daterad 2016-12-06, sidan 3, rubriken Undantag från föreskrifterna,
underrubrik Föreskrifterna ovan gäller inte
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a) Markägaren eller förvaltaren av naturreservatet att vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att avleda markvatten (t.ex. dikning) i syfte att undvika
översvämningskatastrofer vid extrema vattenflöden som kan drabba tredje part,
och som framgår av föreskrifterna under A ovan.
Kompletteringen kan lyftas ur om Länsstyrelsen inte kan godkänna bildandet av
naturreservatet i sin helhet p.g.a. kompletteringen.
Sakägare, allmänhet och myndigheter ska snarast möjligt meddelas beslutet
genom kungörelse.
_____
Beslutet skickas till
Planarkitekt Annika Ekblom för kungörelse och expediering till berörda
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Dnr KS 2017/273

§ 58 Förslag till DETALJPLAN för utvidgning av
HAGÄLVENS INDUSTRIOMRÅDE, Hagfors kommun
(delar av fastigheterna Hagfors 2:21 och 2:164)
Sammanfattning
Hagfors kommun har genom Klara Arkitekter AB upprättat FÖRSLAG TILL
DETALJPLAN FÖR HAGÄLVENS INDUSTRIOMRÅDE och berör
fastigheterna Hagfors 2:21 och 2:164.
Enligt 6 kap miljöbalken (MB), bedöms genomförandet av detaljplanen och
användningen av mark, vatten och byggnader enligt planen, inte innebära sådan
betydande miljöpåverkan som ska föranleda att en miljökonsekvensbeskrivning
ska upprättas.
I planbeskrivningen redovisas slutsatsen att ett plangenomförande av FÖRSLAG
TILL DETALJPLAN FÖR HAGÄLVENS INDUSTRIOMRÅDE inte bedöms
medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen
(2010:900) eller 4 § i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)
med tillkommande miljöbedömning.
Planen ska upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen
(2010:900).
Samrådshandlingar 2017-08-20 godkänns för samråd och samråd ska ske enligt 5
kap 6, 11, 13 och 17 §§ plan- och bygglagen.
Bakgrund
Hagfors kommun håller på att se över behovet av att uppdatera gällande
detaljplaner samt att initiera förslag till nya detaljplaner bl.a. inom Hagfors tätort.
För närvarande pågår arbetet att upprätta Förslag till ny detaljplan för Hagfors
tätort. Parallellt med detta arbete har Hagfors kommun bl.a. uppmärksammat att
det finns behov av att utvidga ett befintligt mindre industriområdet vid Hagälven
norr om Uddeholmsvägen.
Förslagets innebörd
Planuppdraget bidrar till att Hagfors kommun får en förbättrad planberedskap och
samtidigt bedöms planen bidra till att kunna stärka Hagfors kommuns
konkurrenskraft. Ett antagande av planförslaget innebär möjligheter att attrahera
såväl nya som befintliga industriverksamheter vilket kan ge upphov till att
förflyttningar inom det befintliga beståndet skapar ruljangs och efterfråga på olika
sorts lokaler. Det aktuella planområdet är beläget i södra delen av Hagfors, en bit
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norr om genomfarten Uddeholmsvägen/riksväg 246 och korsningen Hedvägen/
Hammarvägen. Planförslaget avser en utvidgning norr om ett befintligt mindre
industriområde, benämnt Hagälvens industriområde. Inom planområdet kommer
totalt ca åtta hektar byggbar industrimark att kunna erbjudas med goda
möjligheter till transporter via riksväg 246. Idag utgörs området till största delen
av produktiv skogsmark. Planområdet är omgivet av skog förutom i söder där det
angränsar mot befintliga industrier. Öster om det planerade industriområdet finns
ett ca 100 meter brett skogsområde som ger en avskärmande effekt mot
Hagälvens bostadsområde. Trots att planområdet tar produktiv skogsmark i
anspråk så är tillgången till natur, skogsområden och områden för friluftslivets
intressen stor i Hagfors med omnejd. I närheten av planområdet, finns bl.a. ett
friluftsområde med motionsspår och träningsredskap (Vågbacken).
Vid anläggande av industrier kommer markytan inom användningsområdet att få
lov att hårdgöras. Eventuella föroreningar avses att samlas upp genom att
dagvattenflödet leds vidare till en damm med fördröjd vatteninfiltrationen varvid
partiklar kan sedimenteras innan vattnet slutligen når recipienten Hagälven.
Vidare förväntas en utökning av industriområdet att leda till mer trafik. Enligt
detaljplanen för Metanolfabriken avses fyrvägskorsningen byggas om till en
förskjuten trevägskorsning om/då Metanolfabriken byggs. Om utvidgningen av
industriområdet sker innan dess behöver ombyggnaden av korsningen
tidigareläggas. Trafiken ändras så att Hammarvägen istället blir en återvändsgata
med angöring och utfart mot Uddeholmsvägen. Nybovägen föreslås bli gång- och
cykelväg fram till Annickevägen. Från Dalkarlstorp och Hagälven hänvisas
trafiken till utfarter mot Uddeholmsvägen vid Hagälvsvägen och Ekendals väg.
Från samrådsskede till laga kraft
Samrådet förväntas påbörjas i september 2017 och pågå minst tre veckor. Beslut
om granskning sker i kommunstyrelsen och granskning beräknas ske i november
2017. Antagande sker i kommunfullmäktige i december 2017 eller i januari 2018.
Detaljplanen vinner laga kraft i samband med att beslutet har vunnit laga kraft.
Rutinerna i det samverkansprojekt som Hagfors, Torsby och Sunne kommuner
har, anger att en samrådsredogörelse ska upprättas efter samrådet även vid
standardförfarande. Det är dock tillräckligt att redovisningen görs i granskningsutlåtandet (enligt 5 kap § 23 PBL). Om det under samrådet inkommer synpunkter
som har väsentlig betydelse för utformningen av planförslaget och kan uppfattas
vara av principiell och övergripande betydelse (t ex att planförslaget är av
betydande intresse allmänheten), kan planprocessen behöva övergå till utökat
förfarande. Då behöver ett beslut fattas och därefter ska en kungörelse annonseras
i ortstidningen m.fl. Först därefter kan underrättelsen om granskning tillkännages
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och granskning ske. Därigenom kan kommunen undvika länsstyrelsens
överprövning eller överklaganden som kan vinna vid prövning i högre instanser.
Gällande planer
Planförslaget bedöms ha stöd i gällande översiktsplan för Hagfors kommun,
Översiktsplan 2000. Södra delen av planområdet ingår i det utpekade
utbyggnadsområdet U3, Hagälvens industriområde. I översiktsplanen kap 4.5
Markanvändning/Sammanställning och rekommendationer, anges bl.a. att vid
omdaning av stadens och tätorternas struktur samt vid all ny ombyggnad ska bl.a.
den grundläggande strategin hållas i åtanke att eftersträva närhet mellan bostäder,
arbete, natur och rekreationsområden. Om detaljplanen uppfylls bidrar den dels
till måluppfyllelsen av det nationella miljömålet God bebyggd miljö samt till att
Hagfors kommuns övergripande mål verkställs i kapitel 4 Markanvändning, kap 3
Befolkning och näringslivsutveckling samt kap 5 Samhällsservice.
Förslag till ny detaljplan för Hagfors tätort kommer att justeras med hänsyn till
planområdet/den antagna planhandlingen.
Tidigare beslut
Protokoll samhällsbyggnadsutskottet 2017-01-31 § 4, Beslut om köp av mark av
Bergvik Skog AB, del av Hagfors 2:21 (Dnr KS 2017/113).
Övriga handlingar
Beslut kommunstyrelsen § 28 2000-03-14 Trafiknätsanalys.
Hagfors kommuns Översiktsplan 2000
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-08-23
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning (bifogad i planbeskrivningen)
Behovsbedömning (bifogad i planbeskrivningen)
Plankarta
Grundkarta
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att godkänna Samrådshandlingar 2017-08-20
och att gå ut på samråd med standardförfarande enligt 5 kap 6, 11, 13 och 17 §§
plan- och bygglagen (2010:900), samt att planen inte bedöms vara av betydande
intresse för allmänheten och inte heller antas medföra betydande miljöpåverkan.
_____
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Beslutet skickas till
Klara arkitekter, Johan Stensson, johans@klara.se
Planarkitekt Annika Ekblom
GIS-samordnare Erling Johansson
Miljö- och byggnämnden
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Dnr KS 2017/298

§ 59 Entreprenör för Hagforsbadets rätt att besluta om
badets öppettider
Enligt samarbetsavtal beslutat av kommunstyrelsen 2013-10-07, § 157 så skall
ändring av öppettider godkännas och beslutas av Hagfors Kommun.
Då verksamheten bedrivs genom en driftentreprenad där verksamhetsutövaren i
perioder har behov av att ändra öppettiderna för att kunna möta de önskemål som
finns från kunder gör Samhällsbyggnadsavdelningen bedömningen att det är
rimligt att verka för en kortare handläggningstid angående ändring av öppettider.
Samhällsbyggnadsavdelningen bedömer att det är rimligt att verksamhetsutövaren
själva beslutar om justering av öppettider, men att en ändring alltid ska föregås av
ett samråd med fastighetsenheten. I det fall fastighetschef bedömer att ett beslut
om ändring av öppettider är av betydande omfattning och/eller kan komma att
medföra en betydande inskränkning, förändring eller kostnadsändring för
kommunen eller badets kunder skall fastighetschef ha rätt att neka till ändringen.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-08-22.
Kommunstyrelsens beslut 2013-10-07, § 157
Samarbetsavtal daterat 2013-09-30
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att beslut om ändring av öppettider för bad
inom Älvstrandens badhus skall beslutas av driftentreprenör i samråd med
fastighetsenheten. Vidare ger samhällsbyggnadsutskottet fastighetschef i uppdrag
att bevaka eventuella konsekvenser vid ändring av öppettider och i så fall det
erfordras besluta om att ändring av öppettiderna inte får ske enligt
verksamhetsutövarens förslag.
_____
Beslutet skickas till
Hagforsbadet AB
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Dnr KS 2016/16

§ 60 Svar på medborgarförslag om upprustning av
lekplats i Sundängarna, Sunnemo
Utelämnande av personuppgift föreslår i ett medborgarförslag att lekplatsen i
bostadsområdet Sundängarna ska ses över och rustas upp. Eftersom Sunnemo har
en ökad inflyttning i form av barnfamiljer ser förslagsställaren att det finns en
plats där barn och deras föräldrar kan mötas.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt medborgarförslag Utelämnande av personuppgift. 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 förbättra och höja lekupplevelsen för barn

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/33

2017-08-29

Samhällsbyggnadsutskottet

som bor i Sunnemo.
Handlingar i ärendet
Ordf. i Samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29
Utelämnande av personuppgift skrivelse 2016-06-16
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att därmed anses medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
Parkansvarig Enni Hänninen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 19/33

2017-08-29

Samhällsbyggnadsutskottet

Dnr KS 2016/16

§ 61 Svar på medborgarförslag om lekplats i
Uddeholm
Utelämnande av personuppgift har i ett medborgarförslag uttryckt ett önskemål
om en lekplats som har ett större utbud av lekutrustning än den som finns idag på
lekplatsera på Björkbacken och Trädgårdstorpsvägen i Uddeholm.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt förslag Utelämnande av personuppgift. Vi vill också be om ursäkt
för att svaret till dig har dröjt. Vi är både glada och tacksamma att du delar med
dig av hur lekplatserna i Uddeholm kan utvecklas och bli bättre.
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.
I Hagfors kommun besiktar vi lekplatserna en gång per år av en extern konsult för
att de ska vara säkra och trygga för barn att vistas i. Våra medarbetare på
fastighetsenheten kontrollerar alla lekplatser en gång i veckan. Detta för att vi ska
kunna garantera att det inte finns skador på utrustningen eller glas i sanden till
exempel. Lekplatserna i Uddeholm är godkända för lek och bus.
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
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dessutom har designats av barnen själva och näst på tur är Blinkenbergsparken.
Utifrån vår vision ska vi ha lekplatser av högre kvalité på strategiskt utvalda
platser i kommunen. Vi kommer därför att ta med dina synpunkter i vår
långsiktiga planering och se hur vi kan förbättra och höja lekupplevelsen för barn
som bor i Uddeholm.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-08-29.
Utelämnande av personuppgift skrivelse 2016-05-18
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm
Parkansvarig Enni Hänninen
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Dnr KS 2016/16

§ 62 Svar på Medborgarförslag om en ”selfiebänk” vid
Uvån
Utelämnande av personuppgift önskar i ett medborgarförslag att få sätta upp en
bänk i sten vid Uvån i Hagfors. Bänken ska ha hög rygg där förslagsställaren
föreslår att det ska stå ”ta en selfie i Hagfors.”
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt förslag Utelämnande av personuppgift. Vi vill också be om ursäkt
för att svaret till dig har dröjt. Du har delat med dig av en härlig idé som verkligen
kan hjälpa till att sätta vårt vackra Hagfors på kartan. I år har vi gjort stora
satsningar på torget, och just nu finns det tyvärr inte utrymme att genomföra din
idé på det sätt du önskar. Men vi ska självklart försöka spinna vidare på din idé –
att man ska kunna ta kort vid olika smultronställen i kommunen och dela den i
sociala medier. Torget är en sådan plats där vi kan undersöka möjligheten om det
går att använda en av de nya fina bänkarna som eventuell selfie-bänk.
Sunne kommun har ramat in några av sina vackraste vyer. På ett tiotal platser runt
om i kommunen finns nu en ram med Sunnes karaktäristiska mönster och
#SAGOLIKASUNNE. Här kan den som vill ta bilder av en vacker vy eller kanske
en selfie med resesällskapet med sagolik bakgrund. Väldigt enkelt med andra ord,
allt som behövs är en ram - men vilken bra reklam det ger.
Vill du förverkliga din idé till fullo, kom då ihåg att det krävs ett arrende- och
skötselavtal från kommunen, samt att du bekostar bänken på egen hand.
Handlingar i ärendet
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2016-03-24
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
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Dnr KS 2017/16

§ 63 Svar på Medborgarförslag angående
utomhusgym i Sunnemo
Utelämnande av personuppgift önskar i ett medborgarförslag att det byggs ett
utegym i Sunnemo. Sunnemo är en växande byggd och möjligheten att träna
utomhus i ett gym skulle stärka civilsamhället och livskvaliteten i enlighet med
Hagforsstrategin.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt förslag Utelämnande av personuppgift. Extra kul är det att du har
tagit del av Hagforsstrategin och alla de mål som finns för vår bygd.
Hagfors kommun ansvarar idag för två utegym, ett i Hagfors och ett i Ekshärad
som blir klart nu i september. Vi är positiva till ett utegym även i Sunnemo. Inte
nog med att det förbättrar folkhälsan, det gör att orten blir ännu mer attraktiv
vilket i sin tur kan leda till att fler väljer att kalla Sunnemo sitt hem.
Vi rekommenderar dig att ta kontakt med vår förenings- och
evenemangssamordnare för att undersöka möjligheten att samarbeta i frågan. Då
vi i nuläget inte har utrymme att sköta driften och underhållet av ytterligare ett
utegym så är vi mycket positiva till att föreningar kan tänka sig att ta sig an den
rollen. Bildar ni en förening så finns det möjlighet att söka bidrag, något som vår
förenings- och evenemangssamordnare kan berätta mer om.
Handlingar i ärendet
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-05-08.
Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
Leo Larsson, Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2017/16

§ 64 Svar på Medborgarförslag angående
utomhusgym i Råda
Föreningen Råda 2000 önskar i ett medborgarförslag att Hagfors kommun bygger
ett utomhusgym i Råda. Bygget kommer enligt förslagsställaren att bidra till en
bättre folkhälsa.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ert förslag.
Hagfors kommun ansvarar idag för två utegym, ett i Hagfors och ett i Ekshärad
som blir klart nu i september. Vi är positiva till ett utegym även i Råda. Inte nog
med att det förbättrar folkhälsan, det gör att orten blir ännu mer attraktiv vilket i
sin tur kan leda till att fler väljer att kalla Råda sitt hem.
Vi rekommenderar dig att ta kontakt med vår förenings- och
evenemangssamordnare för att undersöka möjligheten att samarbeta i frågan. Då
vi i nuläget inte har utrymme att sköta driften och underhållet av ytterligare ett
utegym så är vi mycket positiva till att föreningar kan tänka sig att ta sig an den
rollen. Bildar ni en förening så finns det möjlighet att söka bidrag, något som vår
förenings- och evenemangssamordnare kan berätta mer om.
Handlingar i ärendet
Råda 2000 medborgarförslag 2017-08-15.
Ordf. samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Råda 2000, Leif-Ove Nilsson, Skogstavägen 11, 683 93 Råda
Leo Larsson, Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2017/16

§ 65 Svar på Medborgarförslag om komposterbara
påsar till varmkompost
Utelämnande av personuppgift vill att de som investerat i en varmkompost till
hushållsavfall ska kunna hämta små komposterbara papperspåsar vid
återvinningscentralen eller få dem levererade hem till postlådan.
Svar från samhällsbyggnadsavdelningen
Tack för ditt medborgarförslag.
Hagfors kommun kommer att införa separat matavfallsinsamling under 2019. För
matavfallet kommer vi att använda komposterbara påsar. Vi kommer i samband
med detta att kunna erbjuda komposterbara påsar till de som har egen
varmkompost.
Handlingar i ärendet
Utelämnande av personuppgift medborgarförslag 2017-02-20.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2017-08-29
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Utelämnande av personuppgift
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Dnr KS 2017/155

§ 66 Antal badande Hagforsbadet januari-juli 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

Sept

2681

2828

2025

Okt

3761

2768

3609

Nov

3889

4007

3727

Dec

2435
30 100

1807
28 465

2666
28 664

Jan

16 318

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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Dnr KS 2017/154

§ 67 Passagerare Hagfors flygplats januari-juli 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

Sept

88

634

7,2

88

574

6,5

88

751

8,5

Okt

92

641

7,0

88

572

6,5

84

714

8,5

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

460

3682

8,0

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
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Dnr KS 2017/120

§ 68 Anmälningar samhällsbyggnadsutskottet 201708-29
Dnr 2017/3
175, Utelämnande av personuppgift m fl., Synpunkter på vindpark Örsjön,
Torkhusmosen
174, Transportstyrelsen, Rapport Granskning av verksamhetsplan och årsplan
2017, TSL 2016-859 Hagfors Airport
173, Lantmäteriet, Fastighetsbestämning Björkil 1:9
172, Trafikverket, Tillsynsprotokoll för väg 27082, Holkesmossvägen - ej
bidragsberättigad
171, Utelämnande av personuppgift, Svar ang. gräsklippning med slaghacka
utefter länsväg 903, Lakene, Hagfors kommun
170, Utelämnande av personuppgift, Önskemål om nedtagning av träd o sly i dike
väster om Rönnvägen 16, Ekshärad
169, Utelämnande av personuppgift, Synpunkt: Återställande av gräsmatta på
Gästisvägen 5, Råda
168, DHR och HRF Hagfors, ANG. elkostnader för Brostugan, Hagfors
167, Länsstyrelsen i Värmlands län, Sammanställning av vårens planerarträff i
Munkfors 31/5
166, AnoZona, Provtagning Primusfastigheten inför skolstart
165, Utelämnande av personuppgift, Klagomål gällande vägkantsklippning
164, Utelämnande av personuppgift, Felanmälan på badbryggan vid Gröcken
163, Utelämnande av personuppgift, Busåkning med vattenskoter vid badplatsen
Lidsbron
162, Utelämnande av personuppgift, Fråga om kommunen vill förvärva mark i
Gunnerud
161, Värmlands läns Kalkningsförbund, Kalkning med helikopter i Hagfors
kommun
160, Polisen, Tillstånd A261.202/2017 - Hagforsyran 3-5 augusti 2017
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159, Länsstyrelsen i Värmlands låneansökan om endurotävling i Värmullsåsen
170930 - Remiss vattenskyddsområde Stor-Ullen, Hagfors kommun
158, Transportstyrelsen, Beslut om ändring av certifikat för Hagfors flygplats
157, Utelämnande av personuppgift, ANG. fel information på kommunens
hemsida avseende miljö- och byggnämnden
156, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken, Sörby
avloppsreningsverk
155, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken, Gunneruds
avloppsreningsverk
154, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken, Bergsängs
avloppsreningsverk
153, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken, Ekshärads
avloppsreningsverk
152, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken, Gustavsfors
avloppsreningsverk
151, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken, Sunnemo
avloppsreningsverk
150, Utelämnande av personuppgift, Önskemål om att Hagforsvägen i Hagfors
blir återvändsgata
149, Utelämnande av personuppgift, Fråga om gamla lekparksgrejer
148, Länsstyrelsen i Värmlands län, Anmälan om vattenverksamhet
släntförstärkning vid Uddeholm AB
147, Mellanskog, Gällande lokala förordningar/föreskrifter som berör skogsbruket
146, Utelämnande av personuppgift, Svar på fråga - varför inga gungor i
Blinkenbergsparken?
145, Utelämnande av personuppgift, Fråga - varför inga gungor i
Blinkenbergsparken?
144, Värmlands läns Kalkningsförbund, Kalkstart för båtkalkning Hagfors
kommun
143, Utelämnande av personuppgift, Tack för att kullfallna stolpar och hängande
armaturer är bortplockade vid elljusbanan vid Värmullsåsen
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142, Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om tillstånd för guidade turer i
Svartåns naturreservat (6624913)
141, Miljö- och byggnämnden, Regler kring latrintunnor och utedass
140, Mellanskog, Åsa Öhman, Gällande lokala förordningar/föreskrifter som
berör skogsbruket Hagfors kommun
139, Utelämnande av personuppgift, Stopp i avlopp, Ängsstigen 6, Sunnemo
138, Miljö- och byggnämnden, Inplacering i avgiftsgrupp för årlig
livsmedelskontroll, Sunnemo skola, Sunnemo 1:41
137, Miljöbarometern, Årets miljörankning - så bra är din kommun
136, Länsstyrelsen i Värmland, Anmälan om vattenverksamhetbiotoprestaurering av Klamma älv
135, Skogsstyrelsen, Ansökan om miljöinvestering - Skogens miljövärden,
Hagfors kommun
134, Transportstyrelsen, Förändrad ledningsfunktion Hagfors Airport 2017-07-01-2018-12-31
133, Miljö- och byggnämnden, Tillsyn enligt miljöbalken, Lappkärrs
avloppsreningsverk, Lappkärr 1
132, Utelämnande av personuppgift, Fråga och svar Ang önskemål om basketplan
i Hagfors
131, Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om avgift och klassificering om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende Holkesmossens
avfallsanläggning
130, Värmlands läns Kalkningsförbund, Avgift till Värmlands läns
kalkningsförbund 2018
129, Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut om byte av vägtrumma Laggåsen 1:1
128, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel, köket på Råda skola
127, Värmlands läns Kalkningsförbund, Mjukstart av kalkningssäsongen 2017
126, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel - Köket på Älvstranden
Bildningscentrum, Hagfors 2:53
125, Miljö- och byggnämnden, Kontrollrapport livsmedel, Bellmansgårdens
storkök, Grinnemo 1:37
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124, Länsstyrelsen i Värmlands län, Samrådsmeddelande till Bergvik Skog AB
avseende Vindpark Gustav Adolf Hagfors kommun
123, Miljö- och byggnämnden, Bekräftelse på mottagen ansökan från
Trafikverket, toalettbyggnad Råda rastplats
122, NCC AB, Nedskrivning garantiförbindelse nr 2000622, avser
Tranebergsvägen
121, Samråd om behovsbedömning och förslag på avgränsning av
miljökonsekvensbeskrivning för förslaget till åtgärdsprogram 2018–2021 till
Havs- och vattenmyndigheten
120, Miljö- och byggnämnden, UHTs ansökan bygglov uppställning sjöcontainers
vid Hantverkaren 12, Primus
119, Miljö- och byggnämnden, Registrering av livsmedelsanläggning, Sunnemo
skola
118, Länsstyrelsen i Värmlands län, Beslut i ert ärende gällande nyanläggning
markkabel och rasering luftledningar, Upplunden-Gustav Adolf, Hagfors kommun
2017/11,Fibergruppen, markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledningsanläggning,
Grinnemo 1:186
2017/11,Kewab, Värderingsprotokoll, intrångsersättning jordkabel Bergsäng
1:221
2017/11,Lantmäteriet, Uppsägning av kommunavtal - ny samverkansmodell
2017/17-20,Susanne Löwenheim, Ang. på- och avstigningsplats på
Geijersholmsvägen vid ÄBC, Hagfors
2008/92,Miljö- och byggnämnden, Bygglov för nybyggnad av pergola på torget i
Hagfors, Hagfors 2:161
2008/92,DHR, Yttrande över skiss från torget utanför Coop, Hagfors
2016/100-80,Elektriska nämnden, Ej bekräftat rättning av anmärkningar vid
revisionsbesiktning, Hagfors 2:53, ÄBC
2016/100-79,Elektriska nämnden, Ej intygat att anmärkningar är rättade Hagfors
2:53, ÄBC
2016/100-81,Elektriska nämnden, Kvarstående anmärkningar Hagfors 2:53, ÄBC
2017/116,Karlstad kommun, Ledamot i Klarälvens vattenråd
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2017/112,Fastighetsägare Grinnemo, Svar på skrivelse om Önskemål och dialog
kring dagvattenhanteringen runt Grinnemo 1:229, 1:231, 1:232, 1:234 och 1:236
2017/114,Lantmäteriet, Bekräftelse på ansökan om avstyckning från Hagfors
2:161, marken vid Lidl
2015/153,Thomas Rothschild, Ang. Råda rastplats
2017/179,Sunnemo barn- och föräldraförening, Svar på önskemål om upprustning
av gymnastiksalen i Sunnemo
2017/186,Länsstyrelsen, Beslut om avslag på överklagan av kommunens beslut att
enkelrikta Skolgatan, Hagfors
2016/206,Energimyndigheten, Ekonomisk slutredovisning Kretsloppsanpassning
kv. Cykeln - kapacitetsutveckling
2015/327,Humana, Tillgänglighetsbarometern 2017
2014/343,Klara Arkitekter, Uppdragsbekräftelse Detaljplan Hagälvens
industriområde
2016/348,Miljö- och byggnämnden, Slutbesked, rivningslov enbostadshus Råda
1:76
2017/215,Boo Rundquist, Förslag till projekt Stjärnglans
2013/210,Värmlands tingsrätt, Tredskodom i ärende om betalning enligt
exploateringsavtal, del av Råda 1:262
2017/259,Miljö- och byggnämnden, Utlåtande efter säkerhetsbesiktningar av
lekplatser inom skolor, förskolor och parklekplatser
2017/271,Fortum Sverige AB, Yttrande över Fortums kompletterande
samrådsunderlag Brattfall kraftverk
2017/270,Skogsstyrelsen, Ang. bildandet av ett Distriktsråd för Skogsstyrelsen i
Värmland
2016/276,Värmlands Tingsrätt, Förlikning i ärende Hagfors kommun och NCC
2017/272,Ellevio, Yttrande över flytt av befintliga parallella luftledningar vid
Stormosen, Hagfors kommun
2017/274,Gunnar Aspling, Förslag till ny scen, Blinkenbergsparken
2017/274,Margaretha Nyberg, Förslag till ny scen och toalett Blinkenbergsparken
2017/174, Utelämnande av personuppgift, Förslag till scen och dansbana,
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Blinkenbergsparken
2017/274, Utelämnande av personuppgift, Förslag till scen och ljud
Blinkenbergsparken
2017/274, Utelämnande av personuppgift, Önskar vara med i planeringen av nya
Blinkenbergsparkens scen
2017/296,Transportstyrelsen, Svar på ANS-certifikat ärende TSL 2016-7046
(TSL 2016-2159 samt TSL 2016-859)
2014/299,Vänersborgs tingsrätt, Förlikning i ärende Hagfors kommun och
Utelämnande av personuppgift
2014/299, Utelämnande av personuppgift, Frågor ang. åtgärder i Näs, Ekshärad
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2017-08-22.
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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Dnr KS 2017/7

§ 69 Delegeringsbeslut
samhällsbyggnadsavdelningen 2017-05-23 - 08-22
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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