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Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl 09:00–09:50 

  

Beslutande Åsa Johansson (S) 

Ann-Sofie Ronacher (S) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

Mikael Edvardsson (SD) 

  

Övriga Pernilla Boström (S) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Hans Liljas (L) 

Anders Skogfeldt (SD) 

Jan Lilja, kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2016-11-28 

  

Avser paragrafer 69 - 72 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Åsa Johansson 

  

  

Justerande  

 Stellan Andersson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-11-28 

Datum då anslaget sätts upp 2016-11-28 

Datum då anslaget tas ned 2016-12-20 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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Dnr KS 2016/180 

§ 69 Verksamhets- och budgetuppföljning 

För perioden januari - oktober 2016 redovisar KLU 45 897 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 

4 222 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse är lägre 

kostnader för stöd till kollektivtrafik på grund av erhållen avräkning avseende 

2015 på 497 tkr, gemensamma verksamheter och servicefunktioner än budgeterat 

samt jämförelsestörande kostnad avseende återvunnen mervärdesskatt. Stora delar 

av övriga avvikelser är att härleda till periodiseringar som kommer att jämnas ut 

under året. Omföring av rivningskostnader på 532 tkr kommer att genomföras 

under november månad. Löneökningspotten har utfördelats från och med oktober 

månad. Totalt var ökningen 32 tkr högre än vad som budgeterats. Årsbudgetramen 

per 2016-10-31 för KLU är 61 729 tkr. Prognos för helår är en något lägre 

kostnad, 1 100 tkr. 

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter 

till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar. 

Beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2015/359 

§ 70 Hagforsstrategin 

Vad vi är, och vart vi är på väg är frågor som vi i kommunen i början på 2016 inte 

hade tydliga svar på och som en kommuninvånare inte kunde identifiera sig med. 

Därför beslutade kommunstyrelsen i början på 2016 att ta fram en strategi för hela 

Hagfors kommun. Utvecklingsenheten har under 2016 haft uppdraget att 

samordna framtagandet. Under året har ungefär 800 medborgare varit engagerade 

genom olika medborgardialoger, både genom fysiska träffar och via moderna 

kommunikationsverktyg. 

Strategin blickar framåt och tar avstamp i hur vi som politiker och tjänstemän 

tillsammans med övriga delar av vår kommun skapar de bästa förutsättningarna 

för att göra Hagfors kommun till en attraktivare kommun att bo, leva och verka i. 

Hagforsstrategin ska gälla till 2027 och innehåller en vision, sju styrkor, fem 

prioriterade områden med tillhörande åtgärder och 35 mätbara mål. Till strategin 

finns också en varumärkesplattform samt en implementeringsplan. Vi kommer att 

arbeta vidare med varumärkesplattform under 2017 och dokumentet kommer att 

revideras till 2018. 

Vi föreslår att implementeringsarbetet finansieras genom att 4 miljoner kronor 

avsätts från 2016 års resultat, förutsatt att utrymme finns. Finansieringen gäller 

åren 2017, 2018 och 2019. 

Handlingar i ärendet 

Hagforsstrategin 2017-2027 

Varumärkesplattform 2017 

Implementeringsplan 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Hagforsstrategin 2017-2027 samt 

tillhörande varumärkesplattform och implementeringsplan samt att avsätta 4 

miljoner kronor från 2016 års resultat, förutsatt att utrymme finns, för 

implementering av Hagforsstrategin. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Utvecklingsenheten 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2016/380 

§ 71 Revidering av riktlinjer för e-posthantering 

Administrativa enheten tagit fram ett förslag till revidering av gällande riktlinjer 

för e-posthantering. I förslaget finns förtydligande om tillhandahållande av 

allmänna handlingar och hantering av sekretesskänslig information. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-11-24 

Revidering av riktlinjer för e-posthantering 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner revidering av riktlinjer för e-posthantering att 

gälla från och med 2017-01-01 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2016/381 

§ 72 Riktlinjer för mottagning av donationer och gåvor 

Hagfors kommun har tidigare inte haft några regler eller riktlinjer om vad som 

gäller vid mottagande av donationer och gåvor. Med anledning av detta har 

administrativa enheten tagit fram ett förslag på riktlinjer för mottagning av 

donationer och gåvor att gälla från och med 2017-01-01. 

Handlingar i ärendet 

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2016-11-24 

Förslag till riktlinjer om mottagning av donationer och gåvor 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till riktlinjer om mottagning av donationer och 

gåvor att gälla från och med 2017-01-01 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
 


