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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 09:00–10:05 

  

Beslutande Åsa Johansson (S) 

Ann-Sofie Ronacher (S) 

Stellan Andersson (C) 

Mikael Edvardsson (SD) 

Sten-Inge Olsson (S) 

  

Övriga Hans Liljas (L) 

Richard Bjöörn, tf. kommunchef 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Jonas Nilsson, ekonomichef, 09:00-09:40 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2017-09-25 

  

Avser paragrafer 36 - 42 

  

  

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 2017-09-25 

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-26 

Datum då anslaget tas ned 2017-10-18 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 36 Information - Delårsbokslut 

Ekonomichef Jonas Nilsson informerade om delårsbokslutet och lyfte fram de 

viktigaste händelserna inom de olika verksamheterna under 

kommunledningsutskottets ansvarsområde. 

Utvecklingsenheten har bland annat arbetat med planering inför Framtidsforum, 

samordnat kommunens insatser under Svenska Rallyt 2017 och planerat och 

genomfört Hagforsyran 2017. 

Administrativa enheten har bland annat infört en molntjänst för elever och 

påbörjat stamfiberutbyggnad på fler sträckor. 

Ekonominenheten har bland annat infört möjligheter för kommunens kunder att 

erhålla e-faktura och fortsatt med beställarutbildning för nyanställda. 

Personalenheten har bland annat antagit åtgärdsprogram i syfte att förebygga 

ohälsa och fortsatt att aktivt införa självservice i fler delar av verksamheten. 

_____ 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Dnr KS 2017/282 

§ 37 Informationssäkerhetspolicy 

Hagfors kommun och dess bolag hanterar stora mängder information. Att 

information som kommunen hanterar i relation till anställda, förtroendevalda, 

brukare och allmänheten är korrekt utgör en grund för tillit och förtroende. 

Information behöver hanteras på ett säkert sätt som gör att var och en som lämnar 

eller samlar in information ska kunna förlita sig på att den är riktig, konfidentiell, 

tillgänglig och spårbar med respekt för individen och den personliga integriteten. 

Detta oavsett om informationen behandlas manuellt eller automatiserat och 

oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Informationens säkerhet 

är därför en mycket viktig aspekt för alla verksamheter och bolag inom Hagfors 

kommun 

Ett förslag på informationssäkerhetspolicy har arbetats fram som beskriver hur 

kommunkoncernen ska arbeta för att uppnå en god informationssäkerhet. 

Handlingar i ärendet 

Förvaltningssekreterare Linda Jonssons skrivelse, 2017-08-08 

Informationssäkerhetspolicy 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta informationssäkerhetspolicyn för Hagfors 

kommun. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 

IT-enheten 
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Dnr KS 2017/122 

§ 38 Avskrivning av fordringar över 10 000 kronor 

Kommunen har två fordringar att bokföringsmässigt skriva av. Ena fordran avser 

ersättning för vatten, sophämtning och slamsugning. Gäldenären har sålt 

fritidsfastigheten och bor utomlands. 

Den andra fordran avser ersättning för vatten. Gäldenären är ett dödsbo utan 

tillräckligt stora tillgångar. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2017-09-05 

Förteckning över fordringar över 10 000 kronor 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva två fordringar 

om totalt 56 277 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2017/320 

§ 39 Ny befattning - Byggprojektledare 

Inom området för samhällsbyggnad ska en ny befattning som byggprojektledare 

inrättas, för att i första hand hantera de ny- till- och ombyggnadsprojekt där 

avdelningen idag köper extern byggledning. Tjänsten är en tillsvidareanställning 

och ska tillsättas omgående. 

Befattningen som byggprojektledare kommer inte att medföra några behov av 

utökade budgetramar för samhällsbyggnadsavdelningen, då tjänsten ryms inom 

budget för investeringsprojekt och underhållsplaner och kommer att finansieras 

inom ramarna av de projekt som byggprojektledaren kommer att arbeta inom. 

Handlingar i ärendet 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2017-09-08 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att inrätta en ny befattning som 

byggprojektledare. Tjänsten är en tillsvidareanställning och ryms inom budget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 

Personalchef Richard Bjöörn 
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Dnr KS 2016/16 

§ 40 Svar på medborgarförslag angående rökfria 

arbetsplatser 

Enligt tobakslagen ska inga arbetstagare utsättas för tobaksrök mot sin vilja i 

arbetslokal eller liknade utrymme där arbetstagaren är verksam. Det betyder att 

den tid man arbetar eller har paus skall vara rökfri. 

I Hagfors kommuns medarbetarundersökning 2016 var det 15 % av Hagfors 

kommuns medarbetare som uppgav att de röker en eller flera gånger i veckan, 

vilket motsvarar drygt 150 medarbetare. 

Hagfors kommun har i sina olika verksamheter rökförbud i samtliga lokaler 

inomhus. Utomhus finns särskilt anvisade ytor där det är tillåtet att röka – och där 

sker rökning under paus eller rast. Bland annat är det rökförbud vid entréer och 

under fönster, för att förhindra att röklukt sprids till lokaler, utrustning och 

material. 

Hagfors kommun har via vår företagshälsovård och genom Friskvården i 

Värmland erbjudit rök- och tobaksanvändningsprogram, där alla medarbetare 

erbjudits att delta. Även fortsättningsvis planerar Hagfors kommun att erbjuda 

sådana program för att stödja de medarbetare som önskar att upphöra med sin 

tobaksanvändning. Arbetsgivaren kommer i första hand att vidta dessa åtgärder 

som sker i fastställt program av erfaren personal, innan man införskaffar 

nikotinplåster till verksamheterna. 

Notabelt i sammanhanget är att arbetsgivaren vid ett beslut om förbud av rökning 

på arbetstid, arbetsrättsligt, har svårigheter att förbjuda medarbetare att röka, då 

detta är tillåtet enligt vår lagstiftning. 

Handlingar i ärendet 

Åsa Johanssons svar på medborgarförslag, 2017-09-18 

Skyddande av personuppgift 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Dnr KS 2017/16 

§ 41 Svar på medborgarförslag angående skylt i 

Ekshärad 

Skyddande av personuppgift har i ett medborgarförslag uttryckt önskemål om att 

den gamla skylten vid riksväg 62 med texten ”äntligen Ekshärad” ska sättas upp 

igen. 

Först vill vi tacka för det inkomna medborgarförslaget. Vi vill även be om ursäkt 

för att vårt svar har dröjt. En av anledningarna till dröjsmålet är att vi var tvungna 

att säkerställa att den skylt som åsyftas var uppsatt och ägdes av Hagfors 

kommun. Den aktuella skylten har en gång blivit uppsatt av Hagfors kommun och 

det var således vår skylt. 

Skylten togs bort på grund av att den var uttjänt. 

Hagfors kommun har sedan tidigare beslutat att sätta upp nya välkomstskyltar vid 

flera platser runt om i vår kommun. Dessa skyltar kommer att placeras utefter de 

större vägarna när man åker in i vår kommun. Dock har vi inga planer på att 

därutöver sätta upp välkomstskyltar vid infarterna till våra tätorter. När det gäller 

passerande trafik och besökare anser vi att vägverkets skyltar med ortsnamnet på 

är informativa i avseende att upplysa kring vilken ort man passerar. Vidare finns 

ytterligare information till besökare kring besöksmål med mera på de fem 

infopoints som finns i vår kommun samt på vår turistinformation. 

Handlingar i ärendet 

Åsa Johanssons svar på medborgarförslag, 2017-09-18 

Skyddande av personuppgift 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Skyddande av personuppgift 
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§ 42 Information 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerade om att det nya torget 

invigs lördagen den 30 september. Mellan klockan 12 och 14 kommer den 

officiella invigningen av torget att pågå och klockan 19:00 arrangeras en ljusfest 

med underhållning. 

Åsa Johansson informerade vidare att kommunikatören har sagt upp sig för en 

annan tjänst och att arbetet med att hitta en ny kommunikatör pågår. 

Den nya fastighetschefen tillträdde tjänsten den 4 september och rekrytering av en 

ny socialchef pågår. 

_____ 

 
 


