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Dnr KS 2018/174

§ 98 Verksamhets- och budgetuppföljning
samhällsbyggnadsutskottet januari-oktober 2018
Sammanfattning
Kostnaderna för livsmedel ligger väsentligt över budget och priserna förväntas
öka ytterligare i slutet av året p.g.a. den varma och torra sommaren.
Verksamheten har fått i uppdrag att prioritera arbetet med att minska
överkostnader och på personalsidan är kostnadsläget bättre än tidigare. Fastighet
ligger högt på energikostnader, samt lite högre kostnader för drift och underhåll
av Idrotts- och fritidsanläggningar, men detta bör balansera mot övriga intäkter
och effektiviseringar på årsbasis.
Verksamhet och Nyckeltal
Skattefinansierad verksamhet
Flygplatsen: Följer planen verksamhetsmässigt och resandet fortsätter att vara bra
för året. Flyget har hittills uppnått målen för antalet resande och verksamheten
bedöms ha ett stabilt kundunderlag. Omtoppningen av landningsbanan är
förskjuten till nästa sommar. Omsättning av tornpersonal innebär ökade
utbildningskostnader. Fortsatt grundvattenutredning pågår men är ej budgeterad.
Serviceenheten: Måltidsverksamheten ligger över budget när det gäller
livsmedelskostnaden. Intäkterna är lägre än budgeterat. Personalkostnaden för
både måltider och lokalvården ligger bättre till än budget. Lokalvårdens övriga
kostnader är även det bättre än budget.
Fastighet: Fastighet har betydligt högre kostnader för el och fjärrvärme än
budgeterat för de första månaderna. Idrotts- och fritidsanläggningar ligger högre
än budget beroende på högre energikostnader och allmänt lite högre kostnader för
löpande drift och underhåll. Fastighet i övrigt går bättre än budget vilket gör att
ansvaret totalt går bättre än budgeterat. Det finns ingen enskild post som orsakar
detta, utan generell sparsamhet samt högre externa hyresintäkter än budgeterat.
Gata och park: Verksamheten förväntas inte hålla budget på årsbasis då
årsbudget för vintervägunderhåll redan har överskridits på grund av förra
säsongens vinter. Verksamheten har i uppdrag att så långt som möjligt hålla
tillbaka för att minska effekterna av överdraget men bedöms inte klara det.
Asfalteringen i kommunen verkar hålla budget och går mot slutet i november
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Avgiftsfinansierad verksamhet
VA-verksamheten: På verksidan pågår läggandet av en 1,5 km lång kabel mellan
råvattenintaget vid Stor-Ullen och luftningskammaren före vattenverket.
Arbetet med nytt datasystem för drift och övervakning till verk och pumpstationer
pågår. Detta är tidskrävande och väntas bli ett löpande projekt under flera år.
Spillvattenledningen Råda-Uddeholm har rensats. Även ledningen ÅrosLångheden skulle rensas, men i samband med arbetet upptäcktes en läcka på
ledningen och ett nytt insatsrör lades istället inuti det gamla över hela sträckan.
Pumpstationer runt om i kommunen håller på att inventeras. En översyn av
vattenledningsnätet och avstängningsventiler pågår med utbyte av gamla uttjänta
ventiler på nätet i delar av Ekshärad. Vattenledningen in till Lappkärrs
reningsverk har börjat läggas om då den gamla ledningen är uttjänt och börjat
läcka vid ett flertal tillfällen under senaste året. Mindre drift och underhållsprojekt
pågår också för att hålla den allmänna standarden på ledningsnätet.
Arbetet med VA-plan pågår också. VA-Verksamheten har sen tidigare släpat efter
på flera håll till följd av vakanser i personalstyrkan, vilket nu börjat åtgärdats.
Avfallsverksamheten: Sluttäckningsarbete pågår under hösten. Arbetet med nya
lakvattenanläggningen har fortskridit och anläggningen är nu till största delen
färdigställd.
Nya skyltar för lättare orientering av återvinningscentralen i Hagfors är beställda
och ska monteras. Under hösten ska fallskydd på Holkesmossen rätas upp och
bytas ut där det är trasigt, och entrégrind ska lagas. Mellanlagringsytor på
Holkesmossen ska planas ut och nya fickor för omlastning ska byggas. Dessa
arbeten är beställda men inte utförda. Arbetet med taggning av sopkärl och
inventering av renhållningsabonnemang fortgår troligen resten av året och nästa
år. Den nya miljöstationen planeras vara färdig innan årsskiftet.
En ny deponiarbetare, som även ska hantera kundtjänst för avfallsverksamheten,
börjar sin tjänst 19 november.
Nya avtal för insamling och behandling av restavfall medför dyrare kostnader och
kommer att påverka årets resultat. En ny renhållningstaxa bör antas under 2019,
för att matcha intäkterna mot de ökade kostnaderna och för att anpassa taxan till
utsortering av matavfall.
En felaktig avfallsdeklaration har inte korrigerats i redovisningen för avfall, vilket
ger ett missvisande ekonomiskt resultat. Verksamheten riskerar dock få svårt att
nå ett positivt resultat för året då många av kostnaderna är löpande och svåra att
hålla nere.
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Personal: Sjuktal för januari-oktober redovisas på sammanträdet.
Ekonomiskt resultat

Budget

Redovisn. jan-

Verksamheter, tusental kronor

jan-okt

okt

Gator, vägar och parker

14 190

Idrotts- och fritidsanläggningar
Flygplatsen
Fastighetsförvaltning
Städ- och måltidsverksamhet

Prognos
Årsbudget helår

16 924

18 241

18 941

8 184

8 716

10 292

10 232

658

1 768

1 383

1 383

-1 667

-2 647

803

744

222

160

583

583

Adm., gemensamt, övrigt
Summa skattefinansierat

2 882

3 493

7 089

7 089

24 469

28 414

38 391

38 676

Va

-2 487

-54

579

993

-1 908

939

22 561

29 353

38 391

39 091

Avfall
Summa avgiftsfinansierat
TOTALT
SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Korrigering

39 091

Avvikelsen per helår uppgår till 700 tkr och avser vintervägunderhåll.
Förslag till åtgärder: Verksamheterna har fått i uppdrag att verka för att ramen
hålls på årsbasis.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-11-19.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Sofia Eriksson, Fastighetschef Maria Edesgård
Verksamhetschef Marie-Louise Karlsson, Driftledare Johannes Ainegren
Driftledare Emil Florell, Driftledare Malin Skoog
vik. Driftledare Sven-Erik Strandberg, Flygplatschef Lars Karlstam
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Dnr KS 2018/440

§ 99 Förändrade öppettider för
återvinningscentralerna Holkesmossen och Ekshärad
att gälla från och med 2019-01-01
Samhällsbyggnadsavdelningen har med de resurser som finns tillgängliga idag
svårigheter att upprätthålla en god service på de två återvinningscentralerna och
samtidigt hålla god service gentemot kunder som kontaktar kommunen via telefon
eller mejl. Det kan idag uppstå situationer då kommunen inte har någon tillgänglig
kundtjänst under flera dagar i sträck. På Holkesmossen tvingas personalen
prioritera återvinningscentralen och dess besökare, och har som följd av detta
dålig kontroll över anläggningens deponi och mellanlagringsytor. Kontroll av
deponi och mellanlagringsytor är en viktig del av verksamheten, med tydliga
rutiner i egenkontrollprogrammet. Dessutom riskerar kommunen att förlora stora
intäkter från det material som transporteras in då personalen helt enkelt inte
hinner kontrollera alla fordon som kommer in.
För att klara av arbetstidslagen behöver verksamheten ofta ta in vikarier från
andra kommunala verksamheter. Detta är ett riskmoment eftersom vikarierande
personal inte alltid har den utbildning som krävs för arbete på
återvinningscentraler. Det förekommer även att personal får åka mellan Hagfors
och Ekshärad för att täcka upp då ordinarie personal har lunchrast. Detta medför
både onödiga resor och arbetstid som går förlorad.
Avdelningen har därför sett över verksamheten och kan konstatera att det med en
annan planering samt anpassning av schema, öppettider och telefontider är det
möjligt att höja servicegraden och samtidigt säkerställa att verksamheten klarar av
att leverera den service som utlovas.
Genom att förändra och anpassa medarbetarnas schema och justera öppettiderna
vid de båda återvinningscentralerna kan den totala tillgängligheten öka samtidigt
som andelen ensamarbete kan minskas. De föreslagna förändringarna innebär
ökad total tillgänglighet till kommunens återvinningscentraler och förbättrad
kundtjänst med bestämda telefontider. Vid översyn av öppettider har servicen
gentemot privatpersoner prioriterats.
Holkesmossens avfallsanläggning är kommunens största återvinningscentral.
Anläggningen innefattar även en deponi, omlastnings- och mellanlagringsytor.
Detta motiverar att bemanning och tillgänglighet vid Holkesmossen prioriteras
något högre än vid Ekshärads återvinningscentral.
Föreslagna öppettider
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Kundtjänst - Telefontid måndag - torsdag 08.30 - 12.00

Holkesmossens avfallsanläggning
Nuvarande öppettider

Nya öppettider

Måndag 07.15 - 16.00

07.30 - 18.00

Tisdag

07.15 - 19.00

07.30 - 16.00

Onsdag

07.15 - 16.00

07.30 - 18.00

Torsdag 07.15 - 16.00

07.30 - 18.00

Fredag

07.15 - 16.00

07.30 - 16.00

Lördag

08.30 - 13.00

09.30 - 14.00

Söndag

Stängt

Stängt

Ekshärads återvinningscentral
Nuvarande öppettider

Nya öppettider

Måndag 07.15 - 16.00

08.00 - 16.00*

Tisdag

07.15 - 16.00

08.00 - 18.00*

Onsdag

07.15 - 16.00

08.00 - 16.00*

Torsdag 07.15 - 19.00

08.00 - 16.00*

Fredag

07.15 - 16.00

Stängt

Lördag

08.30 - 13.00

Stängt

Söndag

Stängt

09.30 - 14.00

* Lunchstängt 12.00 - 13.00
Sammantaget innebär föreslagen förändring följande förbättringar.


Den sammanlagda tiden då åtminstone en av kommunens återvinningscentraler är öppen ökar med 6 timmar per vecka, vilket motsvarar en ökning
med 10 %.



Öppettider kvällar och helger på kommunens återvinningscentraler ökar med
6 timmar per vecka, vilket motsvarar en ökning med 60 %.



Mängden ensamarbete för personalen på återvinningscentralerna minskar med
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15 h per vecka, vilket motsvarar en minskning med 27 %.


Kommunikation med kommuninvånare förenklas med kundtjänst som finns
tillgänglig under bestämda tider.

Den föreslagna förändringen medför förbättringar i de nyckeltal som Avfall
Sverige sammanställer för att jämföra avfallshantering Sveriges kommuner.
Specifikt de fyra nyckeltal som berör återvinningscentralernas tillgänglighet.


Tillgänglighet största ÅVC, kväll/helg (tim/kväll och helg/vecka)



Tillgänglighet största ÅVC, totalt (tim/vecka)



Total tillgänglighet alla ÅVC (min/person)



Tillgänglighet ÅVC, kväll/helg (min kväll och helg/pers)

Öppettiderna vid Ekshärads återvinningscentral minskar något för att istället
möjliggöra bättre tillgänglighet totalt och söndagsöppet på återvinningscentralen i
Ekshärad.
Tid för öppning av återvinningscentralerna förskjuts något, vilket kan upplevas
som en försämring av främst företag. Eftersom kommunens avfallshantering i
första hand är ämnad för att samla in hushållsavfall prioriteras privatpersoner
önskan om kvällar och helger högre än företags önskan om tidiga öppettider.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-11-12.
MBL-protokoll 2018-11-08 med riskanalys
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner föreslagen förändring om förändrade
öppettider för Holkesmossens avfallsanläggning och Ekshärads
återvinningscentral att gälla från och med 2019-01-01.
_____
Beslutet skickas till
Driftansvarig avfall Emil Florell
Personalkontoret Maria Andersson
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Dnr KS 2018/417

§ 100 Svar på Medborgarförslag om önskemål om
utegym vid Staffa, Hagfors
Hej Personuppgift med personal! Vad roligt att ni engagerar er i vår kommun!
Hagfors kommun ansvarar idag för två utegym, ett i Hagfors och ett i Ekshärad.
Ett utegym kostar en hel del att anlägga och kräver regelbunden kontroll och
tillsyn och vi har därför valt att förlägga de gym vi förvaltar i nära anslutning till
andra faciliteter vi förvaltar för att kunna samordna våra insatser och fördela de
resurser vi har på bästa sätt.
Då det inte är så stora avstånd inom Hagfors och det finns goda möjligheter att ta
sig med både cykel, bil och buss till Vågbacken där vi har ett fint utegym,
kommer vi i kommunal regi inte att anlägga ytterligare utegym inom Hagfors.
Däremot tycker vi det är mycket positivt att våra medborgare vill röra på sig och
kommer ställa oss positiva till eventuella föreningsinitiativ om att anlägga och
driva utegym. Bildar ni en förening så kan det dessutom finnas möjlighet att söka
bidrag för de åtgärder man vill göra, något som vår förenings- och
evenemangssamordnare kan berätta mer om. Vi rekommenderar er därför att ta
kontakt med vår förenings- och evenemangssamordnare, Leo Larsson, för att
undersöka möjligheterna vidare. Har ni några övriga frågor är ni välkomna att ta
kontakt med vår samhällsbyggnadschef, Louise Sjöholm.
Handlingar i ärendet
Personuppgift medborgarförslag 2018-10-25
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-11-13.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget
_____
Beslutet skickas till
Personuppgift
Malin.skoog@hagfors.se
Svenerik.strandberg@hagfors.se
leo.larsson@hagfors.se
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Dnr KS 2018/420

§ 101 Svar på Medborgarförslag - önskemål om
iordningställande av en miljöpark i anslutning till
Älvstranden Bildningscentrum
Hej!
Vad roligt att du vill engagera dig för att skapa en bättre utemiljö för barn och
unga!
En trivsam skolgård är viktigt för både lärande och avkoppling och vi har därför
sedan tidigare en skolgårdsgrupp som har till uppdrag att arbeta med utveckling
av skolgårdsmiljön på Älvstranden. I skolgårdsgruppen samarbetar elever och
lärare tillsammans med fastighetsenheten för att årligen göra det bästa av de
resurser som tilldelats för åtgärder inom skolgården.
Vi kommer därför inte göra några åtgärder med anledning av ditt förslag utan
skickar ditt förslag vidare till Personuppgift som ansvarar för skolgårdsgruppen.
Handlingar i ärendet
Personuppgift medborgarförslag 2018-10-30.
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-11-13.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Personuppgift e
Personuppgift Jenny.dahlin@hagfors.se
maria.edesgard@hagfors.se
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Dnr KS 2018/426

§ 102 Svar på Medborgarförslag - önskemål om bättre
”flöde” för avlämning av avfall på Holkesmossen
Hej! Härligt att du engagerar dig i vår kommun!
De stora ytorna som finns vid Holkesmossen idag är inte så outnyttjade som man
kan tro, ytorna används till mellanlagring, omlastning och deponi och behövs för
att på ett korrekt sätt kunna hantera vissa typer av avfall som kommer in. Skulle vi
ta dessa ytor i anspråk för att göra om återvinningen skulle föra med sig en stor
ombyggnation där vi då också skulle behöva utöka området för att klara av de
krav som finns på verksamheten. Den möjligheten har vi dessvärre inte. Vi håller
dock med om att det har varit lite rörigt och vi har genomfört en del enklare
åtgärder för att skapa ett bättre flöde, plockat bort containrar och inom kort
kommer vi skylta om för att försöka göra det mer tydligt hur man ska köra. Tyvärr
blir det ibland lite kaotiskt när många vill besöka anläggningen samtidigt, för att
möta det och skapa bättre förutsättningar för ett jämnare flöde av besökare pågår
en översyn av öppettiderna på våra återvinningscentraler. Kanske har beslut i
frågan redan hunnit fattas när detta beslut ska antas.
Även om det är rörigt och trångt ibland har vi inte ansett att problemen är så stora
att det krävs ombyggnationer inom de närmaste åren. I höst har vi valt att
prioritera en ombyggnation av våra omlastningsytor för att skapa ett bättre flöde
inne på anläggningen och under de närmast kommande åren hoppas vi på att
kunna satsa lite extra på åtgärder inom Ekshärads återvinningscentral. Men vi
tycker dina idéer är goda och även om vi inte har några planer på att bygga om
återvinningen vid Holkesmossen de närmaste åren så sparar vi ditt förslag för
framtiden! Har du fler goda idéer eller frågor är du välkommen att kontakta vår
driftledare för Avfall Emil Florell.
Handlingar i ärendet
Personuppgift medborgarförslag 2018-11-03
Ordf. i samhällsbyggnadsutskottets skrivelse 2018-11-13
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår förslaget
_____
Beslutet skickas till Personuppgift, Driftledare Emil Florell
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Dnr KS 2018/175

§ 103 Passagerare Hagfors flygplats januari-oktober
2018
2015

2017

2016

2018

Turer

Antal

Snitt/
tur

Turer

Antal

Snitt/
tur

Turer

Antal

Snitt/
tur

Turer

Antal

Snitt/
tur

72

368

5,1

60

392

6,5

63

486

7,7

72

607

8,4

500

6,6

Jan
Feb

80

387

4,8

84

636

7,6

80

575

7,2

76

Mars

20

82

4,1

84

595

7,1

86

717

8,3

82

697

8,5

April

72

302

4,2

84

632

7,5

70

592

8,5

75

563

7,5

Maj

72

412

5,7

80

661

8,3

80

743

9,3

77

601

8,5

601

7,9

Juni

76

361

4,8

80

596

7,5

76

569

7,5

76

Juli

0

0

0

4

17

4,3

0

0

0

0

0

0

Aug

64

255

4,3

51

369

7,2

56

394

7,0

60

436

7,3

Sept

88

574

6,5

88

751

8,5

84

790

9,4

79

643

8,1

92

690

7,5

689

5395

7,8

Okt

88

572

6,5

84

714

8,5

88

822

9,3

Nov

84

605

7,2

88

739

8,4

80

771

9,6

Dec
TOTALT

60

385

6,4

58

464

8,0

55

461

8,4

776

4325

5,6

841

6559

7,8

823

6920

8,4

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10
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Dnr KS 2018/173

§ 104 Antal badande januari-oktober 2018
2015

2016

2017

2018

Januari

2959

2528

3072

3061

Februari

3657

3637

3861

3299

Mars

3723

3221

3880

3189

April

2298

3119

2599

2433

Maj

2697

2270

2142

1718

Juni

812

947

764

653

Juli

0

53

0

0

909

862

1161

1362

September

2828

2025

2935

2779

Oktober

2768

3609

3730

3171

November

4007

3727

3590

December

1807
28 465

2666
28 465

2379
28 664

Augusti

TOTALT

21 665

Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 15/19

2018-11-20

Samhällsbyggnadsutskottet

Dnr KS 2018/7

§ 105 Delegeringsbeslut Samhällsbyggnadsutskottet
2018-10-23--11-13
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum
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2018-11-20
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Dnr KS 2018/24

§ 106 Anmälningsärenden
Samhällsbyggnadsutskottet 2018-11-20
KS 2018/3
Naturvårdsverket: Förslag om upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd om
riktvärden för flygtrafikbuller och om tillståndsprövning av flygplatser (NV
2008:6)
Personuppgift: Svar på önskemål om större tv-skärmar vid ingångarna till
sporthallen med info till spelare
Värmland Hotell: Svar på brev om Råda rastplats
Länsstyrelsen i Värmlands län: Beslut om delutbetalning kompensationsstöd
Värmland Hotell: Svar på brev angående försäljning av Råda Rastplats
Personuppgift: Sönderkörd ledning gatubelysning i Gustavsfors, anläggning
05200225/Hyttan 20
Länsstyrelsen i Värmlands län: Beslut om dammsäkerhetsklass avseende
dammanläggningen Stensjön i Hagfors kommun
Personuppgift: Riskklassning av nedlagda deponier i Hagfors kommun,
examensarbete från år 2000, Hagforsvallen samt bilagor
Fibergruppen i Sverige AB: Information om fiberbyggnation i Ekshärad,
Kyrkheden
Personuppgift: Ang. trasig belysningsledning i Gustavsfors
Personuppgift: Bekräftelse på avverkning av höga träd, Råda 1:126
Personuppgift: Svar på förfrågan om dikning på kommunal mark, Råda 1:169
Länsstyrelsen i Värmlands län: Beslut om dammsäkerhetsklass avseende
dammanläggningen Mussjön och Ämten i Hagfors kommun
SPF och Hagfors Seniorhusförening: Förslag till tidsplan och ärendebehandling
seniorhus Hagfors
Klarälvens vattenråd: Möte Klarälvens vattenråd - Hur mår Acksjön?
Trafikverket: Förenklad säkerhetsanalys Bro-Framsjön, söder om Gustavsfors
Uddeholm AB: Ansökan om övergångsställe på Uvedsvägen, strax söder om

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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kommun@hagfors.se
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2018-11-20
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Monica Z-muséet
Länsstyrelsen i Värmlands län: Regional vattenförsörjningsplan
Personuppgift: Fråga och svar om dricksvattenpost i Sörby
Personuppgift: Ang. Stora Ensos bro vid Stålnackekullen i Gustavsfors
KS 2018/413, Trafikverket: Remiss Kategorisering av cykelnätet
KS 2017/272, Länsstyrelsen i Värmlands län: Beslut om tillstånd: Rasering av
elledning i naturreservatet och Natura 2000-området Råda Stormosse
KS 2017/150, Trafikverket: Redovisning bidrag till medfinansiering
trafiksäkerhetsåtgärd, Hagfors kommun, TRV 2017/44390
Trafikverket: Beslut statlig medfinansiering GC-väg banvallen till Geijersholm,
425 000 kr
KS 2016/275: Lantmäteriet Fastighetsinskrivning: Beslut om att
fastighetsinskrivning har skjutits upp - Råda 4:43
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning: Underrättelse om att ansökan om servitut
Råda 4:43 avslagits
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning: Handlingar försäljning Råda 4:43
KS 2016/405, Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen, Till Mark- och
miljödomstolen vid Vänersborgs Tingsrätt 2018-10-31
Personuppgift: Överklagande av KF beslut § 70 2018-10-01, överlämnas till
Mark- och miljödomstolen V.T.
Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen: Tilläggsyttrande Cirkusplatsen
Hagfors, inkom Mark- och Miljödomstolen 181031
Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen: Ang. inkommet
Tilläggsyttrande Cirkusplatsen Hagfors
Vänersborgs Tingsrätt/Mark- och Miljödomstolen: P 4314-18:R5 - Beslut om
avslag på ansökan om inhibition överklagan detaljplan Cirkusplatsen, Hagfors
kommun
KS 2018/195, Klarälvens vattenråd: Protokoll möte Klarälvens vattenråd 181030
Klarälvens vattenråd 2018
KS 2014/154, Miljö- och byggnämnden: Ansökan bygglov anläggande av

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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busshållsplats, Näs 1:32, Ekshärad
2018/11, EDP Consult AB: Avtal tilläggsprodukten Uppmärkning EDP Future
2018/21, Trafikverket: Uppföljningsmöte flyglinjen Torsby Hagfors – Stockholm,
26 september
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningens skrivelse 2018-11-13
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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§ 107 Frisktal samhällsbyggnadsavdelningen januarioktober 2018
Samhällsbyggnadschefen redovisade frisktalen för januari-oktober 2018.
Beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner redovisningen.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00
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kommun@hagfors.se

212000-1884

