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§ 25 Ändring av föredragningslista
Paragraferna 38, 43 och 45 tillkommer på dagens föredragningslista.
_____
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§ 26 Skrivelse från Tomas Pettersson (S)
Region Värmland har i pressmeddelande den 16 mars 2020 informerat om att
förändringar kan komma att ske i ambulanssjukvården.
Man planerar att nuvarande ambulansstation i Munkfors flyttas till Deje och att
omfördelning av resurser sker vid ambulansstationen i Filipstad.
Förändringen i Munkfors innebär att orten helt mister sin ambulansstation vilket
kan få negativa konsekvenser för tryggheten för befolkningen i både Munkfors
och Hagfors kommuner.
Förändringarna i Filipstad innebär att en av de idag två stationerade
dygnsambulanserna minskas till endast en dygnsambulans. Detta kan få negativa
konsekvenser för befolkningen i framförallt Filipstads, men även Hagfors
kommun.
Sammantaget anser Hagfors kommun att den förändrade tillgången på ambulanser
i denna del av Värmland på detta sätt kan innebära risker för befolkningen, inte
minst med tanke på att det i flera av dessa orter finns både tung och teknikintensiv
industri.
Kommunfullmäktige i Hagfors kommun motsätter sig därför att den ovan nämnda
förändringen genomförs utan att en nödvändig konsekvensbeskrivning
presenteras. Regionens politiskt förtroendevalda måste också få möjlighet att
behandla frågan innan beslut tas samt att samråd måste ske med berörda
kommuner.
_____
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§ 27 Information
Ekonomichef Jonas Nilsson redogjorde för kommunens bokslut och
ombudgeteringar. Kommunen gör ett resultat på 9,3 miljoner.
Räddningschef Håkan Finnkvist informerade om samverkan om gemensamt
ledningssystem räddningstjänsten inom Räddningsregion Bergslagen.
Utvecklingskoordinator Sara Källvik rapporterade om kommunens övergripande
målkort.
Kommunchef Jan Lilja gav en rapport om läget med Corona.
_____
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Dnr KS 2020/14

§ 28 Allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige
2020
Inga frågor hade kommit in till dagens sammanträde.
_____
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Dnr KS 2020/24

§ 29 Bokslut för år 2019
Bokslutskommittén har gjort en genomgång av 2019 års bokslut och diskuterat
ekonomiskt utfall för året.
Hagfors kommun redovisar år 2019 ett positivt resultat om +9,3 miljoner kronor.
Med ett budgeterat resultat på +2,8 miljoner kronor innebär det en positiv
avvikelse mot budget med +6,5 miljoner kronor.
Utskott/nämnders nettokostnader i driftsredovisningen är 692,4 miljoner kronor,
vilket är 7,2 miljoner kronor mindre än budgeterat. Kommunledningsutskottet
visar totalt en positiv avvikelse mot budget med 7,5 miljoner kronor.
Kommunledningsavdelningen visar en positiv avvikelse med 2,6 miljoner kronor
och samhällsbyggnadsavdelningen en positiv avvikelse med 4,9 miljoner kronor
mot budget. Barn- och bildningsutskottet visar en positiv avvikelse mot budget
med 4,3 miljoner kronor. Individ- och omsorgsutskottet visar en negativ avvikelse
med 5,1 miljoner kronor. Miljö- och byggnämnden visar en positiv avvikelse med
0,3 miljoner kronor. Valnämnden, överförmyndaren och gemensam
hjälpmedelsnämnd redovisar tillsammans ett resultat i nivå med budget.
Verksamhetens nettokostnad uppgår till 710,6 miljoner kronor vilket är 0,6
miljoner lägre än budgeterat. Skatteintäkter och generella bidrag visar en positiv
avvikelse mot budget med 4,6 miljoner kronor. Finansiella kostnader/intäkter
redovisar tillsammans en positiv avvikelse mot budget med 1,4 miljoner kronor.
Nettoinvesteringarna uppgår till 79,5 miljoner kronor.
Kommunkoncernen Hagfors redovisar år 2019 ett positivt resultat om 16,5
miljoner kronor.
Representanter för utskott och verksamhetsansvariga har getts tillfälle att redogöra
för sina verksamheter samt att kommentera årets resultat.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-09 § 26
Bokslutskommitténs protokoll, 2020-02-17 § 1
Årsredovisning 2019 för Hagfors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunens bokslut för år 2019.
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_____
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Dnr KS 2020/24

§ 30 Revisionsberättelse för 2019 och ansvarsfrihet
för styrelse och nämnder
Kommunens revisorer har överlämnat revisionsberättelse för år 2019.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet till ledamöterna i
kommunstyrelsen med utskott, miljö- och byggnämnden, valnämnden samt av
Hagfors kommun valda ledamöter i gemensam hjälpmedelsnämnd, gemensam
överförmyndarnämnd och gemensam drift- och servicenämnd.
Revisionen avstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år
2019 då räkenskaperna inte är rättvisande.
Kommunens årsredovisning för 2019 fastställs.
I beslutet om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen deltar inte:
Jens Fischer (OR), Tomas Pettersson (S), Boo Westlund (OR), Pernilla Boström
(S), Peter Åkerström (OR), Erik Fröjel (S), Roger Brodin (M), Katarina Carlsten
(OR), Håkan Lindh (S) och Birgitta Söderlund (OR).
I beslutet om ansvarsfrihet för miljö- och byggnämnden deltar inte:
Anders Thörne (S), Jan Bergqvist (S), Thor Millvik (OR) och Joakim Lander (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för valnämnden deltar inte:
Thor Millvik (OR) och Jan Bergkvist (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden deltar inte:
Pernilla Boström (S).
I beslutet om ansvarsfrihet för drift- och servicenämnden deltar inte:
Jens Fischer (OR) och Tomas Pettersson (S).
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-03-24
Revisionsberättelse för år 2019
Revisorernas redogörelse för år 2019
Granskning av årsredovisning 2019
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revisionsberättelsen med undantag av
kommunrevisorernas avstyrkande.
Kommunstyrelsen samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
Miljö- och byggnämnden samt de enskilda förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
Valnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Hjälpmedelsnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas ansvarsfrihet.
Drift- och servicenämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
Överförmyndarnämnden samt de förtroendevalda i detta organ beviljas
ansvarsfrihet.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/24

§ 31 Ombudgeteringar till år 2020
Önskemål har framförts om ombudgeteringar av investeringsanslag för ej
slutförda projekt till 2020 med netto 43 756 000 kronor.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-09 § 27
Bokslutskommitténs protokoll, 2020-02-17 § 2
Årsredovisning 2019 för Hagfors kommun
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ombudgeteringar av investeringsmedel till 2020
med totalt 43 756 000 kronor.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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§ 32 Fondering avfall
Överskott från avfallsverksamheten skall fonderas till framtida investeringar inom
avfallssektorn. Storleken av fonderade medel avgörs av beslutad sluttäckningsplan
och beslutas av bokslutskommittén.
Den årliga avsättningen för sluttäckningsplanen är 427 000 kronor.
Total avsättning 2019 uppgår därmed till 7 451 137 kronor.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-09 § 28
Bokslutskommitténs protokoll, 2020-02-17 § 3
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner total avsättning i 2019 års bokslut till 7 451 137
kronor för återställande av deponi.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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§ 33 Avstämning mot balanskravet
Intäkterna ska överstiga kostnaderna enligt balanskravet. Om årets resultat är
negativt skall, enligt god ekonomisk hushållning, resultatet regleras och det egna
kapitalet återställas under de tre närmast följande åren.
Det kan finnas skäl att acceptera avsteg från krav på reglering. Exempel är när
avyttring av tillgångar har skett och förlust uppstått, om avyttringen samtidigt
innebär att kommunen därigenom skapat förutsättningar för framtida minskade
kostnader.
Avstämning mot balanskravet 2019
Årets resultat enligt resultaträkning

9 301 tkr

Avgår: Realisationsvinster vid försäljning

0 tkr

Tillkommer: Realisationsförluster vid försäljning

0 tkr

Tillkommer: Omställningskostnader

0 tkr

Justerat resultat

9 301 tkr

Kommunen uppfyller balanskravet enligt kommunallagen.
Negativt underskott från tidigare år finns inte.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-09 § 29
Bokslutskommitténs protokoll, 2020-02-17 § 4
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avstämningen mot balanskravet.
_____
Beslutet skickas till
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§ 34 Samverkan om gemensamt ledningssystem
räddningstjänsten inom Räddningsregion Bergslagen
Det finns ett behov att stärka räddningstjänstens förmåga att leda och hantera
storskaliga och komplexa räddningsinsatser. Detta kan åstadkommas genom att
skapa ett gemensamt ledningssystem för ett större geografiskt område.
Ledningssystemet är gemensamt för de deltagande organisationerna då det har
konstruerats gemensamt, bemannas gemensamt och används gemensamt. Ett
gemensamt ledningssystem disponerar de samlade räddningstjänstresurserna för
att hantera insatser och bedöms vara det mest kostnadseffektiva sättet att uppnå
nuvarande krav och kommande lagstiftning.
Bruttokostnaden för det gemensamma ledningssystemet blir 17 kr per invånare,
om samarbetspartners enligt tabell 1 i budgetförslaget ingår. Det medför en
kostnad för kommunen på ca 120 tkr 2020, och därefter ca 200 tkr per år. Ett
förväntat statsbidrag kommer att täcka en mindre del av kostnaden.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-09 § 30
Kommunledningsutskottets protokoll, 2020-02-25 § 6
Tjänsteskrivelse, 2020-01-31
Tjänsteyttrande, 2019-11-26
Samverkansavtal, 2019-11-22
Beskrivning av ledningssystemet för Räddningsregion Bergslagen, 2019-11-22
Förslag till budget RRB 2019-11-22
Bilaga ekonomiska rutiner 2019-11-22
Riskanalys RRB 2019-11-22
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtalet med bilagor avseende
gemensamt ledningssystem genom Räddningsregion Bergslagen under
förutsättning att samarbetspartners ingår enligt tabell 1 i bilaga budgetförslag
2020-2023 från räddningsregionen.
Räddningschefen får i uppdrag att underteckna avtalet.
För att täcka kostnaden som samarbetet innebär, äskas motsvarande medel till
räddningstjänsten.
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_____
Beslutet skickas till
Räddningschef Håkan Finnkvist
Miljö- och byggnämnden
Nerikes Brandkår, avdelning Räddningsregion Bergslagen
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§ 35 Målkortsrapportering 2019
Målkort för Hagfors kommun är ett internt styrningsmedel och arbetssätt som
bygger på tydliga mål och delaktighet. Kommunens verksamheter sätter egna
kortsiktiga mål som ska bidra till att uppfylla kommunens långsiktiga mål; nöjda
medborgare, professionella och stolta medarbetare, ett kreativt och målinriktat
arbetssätt, och positivt resultat och långsiktigt hållbar ekonomi.
Målkortsarbetet följs upp var fjärde månad och nu redovisas det tredje tertialet
2019. Målkortsrapporten beskriver hur långt varje avdelning i Hagfors kommun
har kommit i sitt målkortsarbete. Rapporten redogör även för det nuvarande
resultatet av de kortsiktiga målen och aktiviteterna i Hagfors kommuns
övergripande målkort samt utskottens och nämndernas målkort. I rapporten för
tredje tertialet redovisas bland annat resultaten från 2019 års
medarbetarundersökning.

De kortsiktiga målen bedöms utefter ett färgsystem; rött, gult och grönt. För de
icke-numeriska målen så innebär rött: ej påbörjat, gult: påbörjat/ännu inte uppfyllt
och grönt: uppfyllt/inga fler aktiviteter. För de numeriska målen så bedöms målet
som rött om mindre än 90 % av målet är uppfyllt, gult om 90 % eller mer av målet
är uppnått och grönt om 100 % eller mer av målet är uppnått.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-09 § 31
Utvecklingskoordinator Sara Källviks skrivelse, 2020-03-02
Målkortsrapportering, 2019-12-31
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner målkortsrapportering för tredje tertialet 2019.
_____
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Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2018/258

§ 36 Medborgardialog om Folkets park, Hagfors
Hagfors folkets park som ägs av Hagfors kommun har en lång och gedigen
historia, som väcker många minnen.
Parken har under modern tid varit utarrenderad till näringsidkare som bedrivit
verksamhet på området, men står idag utan arrendator. Byggnaderna på området
är i dåligt skick.
Ambitionen med medborgardialogen är att ta in synpunkter från medborgarna om
vilka framtidsplaner som kan tänkas för folkets park. Kommunen vill med
dialogen skapa engagemang runt frågan för att få så breda underlag som möjligt
för framtida beslut i frågan.
Dialogen ska ske under hösten 2018 med administrativt stöd av administrativa
enheten och metodstöd av utvecklingsenheten. En parlamentarisk grupp på 8
personer utses av fullmäktige där majoriteten har två personer och övriga partier
en person, majoriteten utser ordförande.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-09 § 32
Utvecklingschef Lars Sätterbergs skrivelse, 2020-03-04
Reviderad rapport från fullmäktigeberedningen om Folkets Park, Hagfors
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utvecklingsenheten får i uppdrag att utifrån det
samlade materialet kring medborgardialogen göra en översyn och se om och i så
fall vilka områden det finns förutsättningar att utreda vidare.
Utvecklingsenheten får vidare i uppdrag att i samverkan med
samhällsbyggnadsavdelningen utreda förutsättningarna för att ordna ställplatser i
området vid Hagfors Folkets Park samt att se över möjligheterna till fortsatt
utveckling av den kommunala badplatsen Gatabadet.
Medborgardialogen kring Folkets park Hagfors avslutas.
Dessutom ska verksamheten återkomma med förslag på vad kommunen ska göra
med fastigheterna inne på området i Hagfors Folkets park som ska redogöras för i
en separat rapport.
_____
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Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Samhällsbyggnadsavdelningen
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Kommunfullmäktige

Dnr MB 2020/6

§ 37 Taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet
enligt strålskyddslagen (SFS 2018:396)
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till taxa för miljö- och
byggnämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (SFS
2018:396).
Handlingar i ärendet
Miljö- och byggnämndens protokoll, 2020-02-20 § 7
Förslag till taxa för miljö- och byggnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen
Miljö- och byggavdelningens skrivelse, 2020-02-12
Beslut
Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ”Taxa för miljö- och
byggnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen”.
Taxan träder i kraft 2020-04-01.
_____
Beslutet skickas till
Miljö- och byggavdelningen

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 21/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/215

§ 38 Avsägelse av uppdrag/Stig Sonebrink
Stig Sonebrink (OR) avsäger sig i skrivelse 2020-03-30 sitt uppdrag som ersättare
i Hagforshem AB.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-03-30
Stig Sonebrinks avsägelse, 2020-03-30
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
_____
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 22/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/189

§ 39 Val av ersättare till kommunstyrelsen
Då Åsa-Kréstin Höglund (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Tomas Braneby (OR) till ersättare i
kommunstyrelsen för mandatperioden 2019-2022.
_____
Beslutet skickas till
Tomas Braneby
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 23/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/190

§ 40 Val av ersättare till fullmäktigeberedningen
Då Åsa-Kréstin Höglund (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
fullmäktigeberedningen ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Thor Millvik (OR) till ersättare i
fullmäktigeberedningen för mandatperioden 2019-2022.
_____
Beslutet skickas till
Thor Millvik
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 24/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/191

§ 41 Val av ersättare till Hagforshem AB
Då Åsa-Kréstin Höglund (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Hagforshem
AB ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Jeroen van Bussel (OR) till ersättare i
Hagforshem AB ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-0331.
_____
Beslutet skickas till
Jeroen van Bussel
Administrativa enheten
Personalenheten
Lars Nyborg

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 25/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/192

§ 42 Val av ledamot till gemensam hjälpmedelsnämnd
Då Åsa-Kréstin Höglund (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i den
gemensamma hjälpmedelsnämnden ska fyllnadsval göras för mandatperioden
2019-2022.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Thor Millvik (OR) till ledamot i den
gemensamma hjälpmedelsnämnden för mandatperioden 2019-2022.
_____
Beslutet skickas till
Thor Millvik
Administrativa enheten
Personalenheten
Gemensamma hjälpmedelsnämnden

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 26/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/217

§ 43 Val av ersättare till Hagforshem AB
Då Stig Sonebrink (OR) avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i Hagforshem AB
ska fyllnadsval göras för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31.
Beslut
Kommunfullmäktige fyllnadsväljer Jonas Ekman (OR) till ersättare i Hagforshem
AB för mandatperioden 2019-04-01 - 2023-03-31.
_____
Beslutet skickas till
Jonas Ekman
Administrativa enheten
Personalenheten
Lars Nyborg

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 27/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/205

§ 44 Avsägelse av uppdrag/Eva Johansson
Eva Johansson (OR) avsäger sig i skrivelse 2020-03-12 sina uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ledamot i individoch omsorgsutskottet, ledamot i pensionärsrådet och ledamot i rådet för
funktionshinderfrågor.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-03-24
Eva Johanssons avsägelse, 2020-03-12
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller framställan.
_____
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, 651 86 Karlstad
Administrativa enheten
Personalenheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 28/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/214

§ 45 Möjlighet för nämnder och styrelser att
genomföra möten med närvaro på distans
Möjligheten att delta i möten på distans har aktualiserats med anledning av det
pågående utbrottet av Covid-19 (Corona). Kommunen vill säkerställa att
verksamheterna kan fortgå även under rådande krissituation och det är särskilt
angeläget att det finns förutsättningar för kommunens nämnder och bolag att ta de
beslut som behövs. Fullmäktige kan besluta att ledamöter och ersättare får delta i
nämndernas möten på distans. Kommunallagen uppställer inga krav på att detta
ska regleras särskilt i nämndernas reglementen även om det under normala
omständigheter är lämpligt att reglera där för att samla allt som rör nämndernas
arbete. Med hänsyn till det brådskande läget föreslås istället ett samlat beslut som
gäller direkt för alla. För bolagen finns inga särskilda krav på fysiska
sammanträden enligt aktiebolagslagen så de har förutsättningar för distansmöten
redan idag.
Därför föreslås att samtliga kommunens nämnder och utskott ges förutsättningar
att genomföra distansmöten. Som framkommer i kommunallagen 5 kap. 16 § är
en förutsättning för distansnärvaro att ljud- och bildöverföring sker på ett sådant
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra.
Handlingar i ärendet
Kommunfullmäktiges ordförande Peter Åkerströms skrivelse, 2020-03-30
Beslut
1. Ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och utskott ges rätt att om
särskilda skäl föreligger närvara på distans vid nämndens möten.
2. Sådana sammanträden förutsätter att ljud- och bildöverföring sker i realtid
och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra.
3. Ledamot eller ersättare som vill delta på distans ska snarast anmäla det till
nämndens eller utskottets ordförande.
4. Nämndens eller utskottets ordförande avgör om närvaro får ske på
distans.
5. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på
distans i nämnden eller ett utskott.
6. De kommunala bolagen uppmanas att på motsvarande vis genomföra
styrelsemöten på distans om särskilda skäl föreligger.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 29/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till
Administrativa enheten

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 30/30

2020-03-30

Kommunfullmäktige

Dnr KS 2020/23

§ 46 Anmälningar
Kommunfullmäktiges protokoll, 2020-02-24 §§ 11-24
Kommunstyrelsens protokoll, 2020-03-09 §§ 25-43
Medborgarförslag - Önskemål om dekorationsbelysning på stadens broar
Medborgarförslag - Önskemål om paddeltennisbana vid ÄBC
Länsstyrelsen Värmland: Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen Värmland: Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
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

