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Dnr KS 2017/28

§ 11 Verksamhets- och budgetuppföljning KS
För perioden januari - februari 2017 redovisar KLU 8 504 tkr i utfall. Budget för
samma period är
1 513 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse är lägre
kostnader för gemensamma verksamheter och servicefunktioner, föreningsstöd
och övrigt stöd samt räddningstjänsten än budgeterat. Stora delar av avvikelserna
är att härleda till periodiseringar som kommer att jämnas ut under året. Omföring
av rivningskostnader, avseende kostnader för rivningsplan, på 314 tkr kommer att
genomföras under mars månad. Budgeterade rivningskostnader avser schablon
dvs idag inget utpekat objekt. Kommuninterna fördelningar av exempelvis städoch lokalkostnader och försäkringskostnader är ännu inte utfört. Årsbudgetramen
per 2017-02-28 för KLU är 72 948 tkr. Prognos för helår är ett resultat på samma
nivå som budgeterat.
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 2017/178

§ 12 Ansökan avseende medfinansiering 2017-2020
IUC/Stål & Verkstad har inkommit med en ansökan om medfinansiering från
Hagfors kommun i projektet ”Steg för innovation i värmländsk industri” (STIVI).
Det är ett treårigt EU-projekt med start från 2017-06-01 fram till 2020-05-31.
Det övergripande målet är att öka antalet innovativa SMF (små och medelstora
företag) inom stål- och verkstadsindustrin samt industrinära tjänster i Värmland.
Detta ska bland annat ske genom uppsökande verksamhet, behovsanalyser och
utvecklingsplaner, koppling till forsknings- och utvecklingsaktörer samt
genomförande av modellen ”Steg för innovation”.
Man kan identifiera drygt ett 10-tal företag från Hagfors kommun som potentiella
projektdeltagare. Några Hagforsföretag, av sig själva eller genom
koncerntillhörighet, inom denna bransch är för stora för att räknas som SMF
varför de faller utanför projektets målgrupp.
7 av Värmlands 16 kommuner föreslås delfinansiera projektet och förslaget är att
Hagfors kommun ska bidra med 300 000 kronor under perioden fördelat på
hälften kontant och hälften i tid. Endast Storfors och Hagfors kommuner föreslås
finansiera med både pengar och tid. För Hagfors del skulle det krävas att vi lade
152 arbetstimmar per år i projektet 2018 och 2019 samt 76 timmar årligen 2017
och 2020. Detta är inget vi i dagsläget kan göra utan att omprioritera
arbetsuppgifter.
Projektet har potential att bli lyckat och det kan komma att stärka den
värmländska industrin och näringslivet. Vinsterna för en enskild kommun är svåra
att värdera men för Värmland som helhet är bedömningen att det är en bra
projektidé. Dock borde finansieringen av ett dylikt projekt vara en fråga för
regionen och/eller samtliga kommuner, inte som nu knappt hälften av
kommunerna.
Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Nyborgs tjänsteskrivelse
Ansökan om medfinansiering inklusive finansieringsplan och fördjupad
projektbeskrivning.
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Förslag på sammanträdet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) yrkar:
”Kommunstyrelsen beviljar IUC/Stål & Verkstad med 300 000 kronor under
perioden 2017-2020 fördelat på hälften kontant och hälften i tid.”
Beslutsgång
Kommunstyrelsens ordförande ställer liggande förlag mot ändringsförslaget och
finner bifall för ändringsförslaget genom acklamation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till IUC/Stål & Verkstad med 300
000 kronor under perioden 2017-2020 fördelat på hälften kontant och hälften i tid.
Kostnaden tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
IUC/Stål & Verkstad
Ekonomineheten
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Dnr KS 2017/190

§ 13 Marknadsföringssamarbete, flyglinjen TorsbyHagfors-Arlanda
Flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda är av stor betydelse, inte minst för
näringslivet i Hagfors och Torsby kommuner. Antalet resenärer på linjeflyget har
ökat markant och stabilt de senaste två åren. Hagfors kommun och Torsby
kommun, tillsammans med flygoperatören Direktflyg AB, vill nu fördjupa
marknadsföringssamarbetet. Det främsta syftet är att stärka, bevara och utveckla
de båda flygplatserna och flyglinjen. Därför föreslås ett marknadsföringsprojekt
om ett år med start från och med 2017-08-01.
Samarbetet ska bidra till att våra insatser samordnas och vi kommer att arbeta med
en gemensam, tydlig och målgruppsanpassad produktmarknadsföring. Detta
projekt kommer att ta vid där det tidigare marknadsföringsprojektet slutade.
Projektet har en föreslagen finansiering från Hagfors och Torsby kommuner med
140 tkr vardera samt från Region Värmland med 298 tkr. Total projektbudget blir
således 578 tkr.
Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Nyborgs skrivelse, 2017-03-17
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Hagfors kommun ska delta i projektet och avsätter
140 tkr för ändamålet från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
_____
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsavdelningen, Hagfors Airport
Ekonomieneheten
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2016/388

§ 14 Sponsorförfrågan - Viking HC
Viking HC har inkommit med avtalsförslag gällande sponsring för perioden 201608-01 - 2017-08-01, genom ett så kallat samarbetsavtal. Syftet med avtalet är att
stötta Viking HC och deras sportsliga satsning och att profilera Hagfors som en
kommun som satsar på aktiv fritid, ishockeygymnasiet, ungdomsidrott med mera.
Profileringen ämnar stärka lokalt, regionalt och nationellt intresse för att bo, verka
och arbeta i Hagfors kommun.
Handlingar i ärendet
Lennart Leo Larssons skrivelse 2017-03-14
Ansökan Viking HC
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avstå från sponsring genom samarbetsavtal med
Viking HC perioden 2016-08-01 - 2017-08-01.
_____
Beslutet skickas till
Desirée Walstad, Viking HC
Lennart Leo Larsson
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Dnr KS 2017/180

§ 15 Riktlinjer och kvittering för surfplattor för
förtroendevalda i Hagfors kommun
I samband med att en del surfplattor ska bytas ut har rutinerna och riktlinjerna för
hantering och kvittering av surfplattan till de förtroendevalda i kommunen setts
över. Administrativa enheten har lämnat ett förslag på revidering av riktlinjerna
för förtroendevalda i Hagfors kommun gällande hantering och användning av
surfplattan att gälla från och med 2017-04-15.
Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-03-21
Förslag på revidering av riktlinjer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar revideringen av riktlinjer och kvittering för surfplattor för
förtroendevalda i Hagfors kommun att gälla från och med 2017-04-15.
_____
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
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§ 16 Information
Valsarna har kommit in med en ny ansökan om investeringsbidrag. Ärendet
kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 10 april 2017.
Valsarna har även kommit in med en ansökan om samarbetsavtal, då luftsargen
behöver bytas ut. Genom bidrag från kommunen tillsammans med andra aktörer
kommer sargen att bytas ut i två etapper. Även det här ärendet beslutas på
kommunstyrelsens sammanträde 10 april 2017.
_____
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