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Dnr KS 2016/79

§ 1 Avskrivning av fordringar över 10 000 kronor
Kommunen har fem osäkra fordringar om totalt 556 206,25 kronor som bör
avskrivas bokföringsmässigt. Fordran avser fem gäldenärer om 419 370,25
kronor, 100 000 kronor, 13 428 kronor, 12 347 kronor samt 11 061 kronor. Den
första gäldenären är Avies Sverige AB i vilken moderbolaget är försatt i konkurs.
Gäldenär två avser WB Bowling och ärendet är en tvistig fordran avseende
reglering av intäkter för årskort. Övriga fordringar avser äldreomsorgsavgifter och
ett krav om återbetalning av lön där fordran varit överlämnad till
Kronofogdemyndigheten och nu föreslås lämnas till långtidsbevakning.
Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2016-01-25
Förteckning över fordringar över 10 000 kronor
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva fordran om
sammanlagt 556 206,25 kronor.
_____
Beslutet skickas till
Jonas Nilsson
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Dnr KS 2016/39

§ 2 Tillsvidareanställning socialsekreterare
Hagfors kommun har, i likhet med flera andra kommunala arbetsgivare, behov av
att rekrytera socialsekreterare till de verksamheter som finns organiserade inom
sociala avdelningen och barn- och bildningsavdelningen. Verksamheterna har vid
flera olika rekryteringsprocesser gällande socialsekreterare konstaterat att bristen
på utbildade socionomer försvårar personalförsörjningen avsevärt för
verksamheterna.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att sociala avdelningen och
barn- och bildningsavdelningen ges möjlighet att vid framtida rekryteringar alltid
erbjuda sökande en tillsvidareanställning, även i de fall rekryteringen i egentlig
mening avser en visstidsanställning (t ex vikariat). Förutsättningarna för att denna
möjlighet skall ges verksamheten, är att man hanterar befintlig personal inom sina
angivna budgetramar.
Undertecknad bedömer att ovanstående skulle medföra ökade möjligheter för
verksamheterna att klara sin personalförsörjning i en situation där konkurrensen
om befintliga socionomer är omfattande. Vidare bedömer undertecknad att risken
för övertalighet avseende socionomer i vår organisation är begränsad, då behovet
av kompetens som socionom finns i flera av vår verksamheter.
Handlingar i ärendet
Personalchef Richard Bjöörns skrivelse 2016-01-18
Beslut
Kommunledningsutskottet godkänner att samtliga utannonserade tjänster inom
sociala avdelningen och barn- och bildningsavdelningen som avser tjänster som
socialsekreterare för utannonseras som tillsvidareanställningar, under
förutsättning att verksamheterna hanterar befintlig personal inom givna
budgetramar.
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten, Sociala avdelningen och Barn- och bildningsavdelningen
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Dnr KS 2016/75

§ 3 Byte av enhet avseende två befattningshavare på
samhällsbyggnadsavdelningen
GIS-samordnare och mätningsingenjör har tidigare arbetat med
samhällsbyggnadschef som chef, ansvar 60.
Från och med 2016-02-01 kommer de att ha GVA-chef som arbetsledare och
verksamheten mätning och kartor ska gå under ansvar 62.
Handlingar i ärendet
Samhällsbyggnadschefens skrivelse 2016-01-22.
Beslut
Från och med 2016-02-01 går verksamheten 2014 Kartor och mätning under
ansvar 62 GVA-chef.
_____
Beslutet skickas till
Personalkontoret Maria Andersson
GVA-chef Pär Berglund
Samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson
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Dnr KS 2016/82

§ 4 Tillägg av arvoden för förtroendevalda
Kommunfullmäktige antog 2014-11-24 §95 ett ny omräkningssystem för
beräkning av arvoden till förtroendevalda i Hagfors kommun. I samband med det
beslutet kopplades förtroendevalda ledamöters arvoden till procentsatser utifrån
kommunalrådets månadslön (grundarvode) istället för till prisbasbeloppet.
I riktlinjer och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Hagfors kommun som
antogs av kommunfullmäktige 2015-02-23 §7 så fastslår man att det utgår ett fast
arvode för justering av protokoll för kommunfullmäktige men man fastslår inte
vilken nivå arvodet ligger på. Inte heller i tabellen för arvodesberäkning finns
arvode för justering med vilket föranlett till att ett tillägg behöver göras i tabellen
för justering.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Magnus Heimdahls skrivelse 2016-01-25
Riktlinjer och arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Hagfors kommun
Arvoden 2015-2018
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige gör ett tillägg i arvodestabell för justering på 0,2 % av
grundarvode
_____
Beslutet skickas till
Personalenheten
Nämndsekretariatet
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Dnr KS 2016/83

§ 5 Attestreglemente för Hagfors kommun
Nämndsekretariatet har tillsammans med ekonomienheten sett över Hagfors
kommuns rutiner för att säkerställa kommunens ekonomiska transaktioner. Det
framgår att det idag inte finns tillräckligt tydliga rutiner för hur kommunen på ett
rättsäkert och avdelningsgemensamt sätt undviker avsiktliga såväl som oavsiktliga
fel i hanteringen av ekonomiska transaktioner.
Det policydokument som reglerar kontroll av ekonomiska transaktioner idag
antogs 1992 och har inte reviderats sen dess. Förslag till nytt Attestreglemente är
en språklig uppdatering och grafisk revidering samt ett förtydligande över de
principer som gäller för interkontroll, kontering och attestering av ekonomiska
transaktioner i kommunen, för politiker såväl tjänstemän.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Magnus Heimdahls skrivelse 2016-01-26
Förslag på Attestreglemente för Hagfors kommun
Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner (KF 1992-01-28 §6)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar Attestreglemente för Hagfors kommun att gälla från
och med 2016-03-01
Attestreglemente ersätter Hagfors kommuns reglemente för kontroll av
ekonomiska transaktioner (KF 1992-01-28 §6)
_____
Beslutet skickas till
Revisorerna
Ledningsgrupp
Ekonomienheten
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Dnr KS 2016/90

§ 6 Införande av facebooksida för Hagfors kommun
Sociala medier har blivit en allt mer viktig kanal för information såväl som för
dialog och delaktighet. För att följa vår kommuns vision där vi som kommun ska
erbjuda en bra kommunal service, vara ett förstahandsval för företagare och en
attraktiv besöksort så måste vi vara närvarande och tillgängliga för medborgare
och besökare till vår kommun, på många olika plattformar, forum och arenor.
Vi som kommun måste arbeta för att tillgängliggöra den kommunala
informationen och på olika sätt bidra till en nära dialog med invånarna i vår
kommun. Att vara närvarande i sociala medier bör ses som ett komplement till
den befintliga kommunala servicen. En facebooksida för Hagfors kommun är ett
sätt att öka kommunens förutsättningar att stärka förtroendet hos våra medborgare
genom att enkelt synliggöra och tillgängliggöra Hagfors kommuns verksamheter.
För att säkerställa en rättsäker, professionell såväl som en strategiskt
kommunikativ närvaro i sociala medier krävs det att det tas fram tydliga rutiner
för hanteringen av facebooksidan innan den lanseras och det uppdraget bör ligga
hos Utvecklingsenheten. Ambitionen ska dock vara att en kommunal
facebooksida är tillgänglig och aktuell för alla kommunens verksamheter.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse 2016-01-27
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram rutiner
för hanteringen av sociala medier och att skapa en facebooksida för Hagfors
kommun att lanseras senast juni 2016.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten

Telefon

Besöksadress
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Dnr KS 2015/324

§ 7 Remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 20172021 för Värmlands län
Region Värmland har inkommit med en remiss, 2015-11-10 angående regionalt
trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands Län. Remissen utgör en
revidering av nu gällande program som fastställdes av regionfullmäktige i april
2013.
Hagfors kommun har utrett remissen och har lämnat yttrande i ärendet.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse 2016-01-25
Remissyttrande
Remiss regionalt trafikförsörjningsprogram 2017-2021 för Värmlands Län
Kompletterande underlag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrande över remiss regionalt trafikförsörjningsprogram
2017-2021 för Värmlands län.
_____
Beslutet skickas till
Region Värmland, enheten för kollektivtrafik.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 11/11

2016-02-01

Kommunledningsutskottet

§ 8 Information
Förenings- och evenemangssamordnare Leo Larsson informerar om Hagfors
kommuns deltagande i Svenska Rallyt 2016. Svenska Rallyt går av stapeln 11-14
februari i Värmland. Hagfors kommun anordnar inget officiellt mottagande eller
några övriga aktiviteter kring Rallyt. I Hagfors kommer historiska klassen samt
VRC gå och serviceplatsen för sträckorna är placerad vid gamla järnvägstationen i
Hagfors.
I Hagfors kommer sträckor att köras lördag och söndag 13-14 februari. På lördag
13 februari kommer historiska klassen att starta i Hagfors med målgång i
Karlstad. Hagfors sprint samt VRC klassen körs lördag eftermiddag. På söndagen
14 februari körs SS19 och SS21 (Power Stage) på Värmullsåsen. SS21 är TVsänd
och når 100 000 000 tittare och därav kommer utvecklingsenheten fokusera på att
synas den sträckan.
_____
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