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2017-01-30 

 

  

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 09:00–11:00 

  

Beslutande Åsa Johansson (S) 

Ann-Sofie Ronacher (S) 

Göran Eriksson (S) 

Stellan Andersson (C) 

Hans Liljas (L) 

  

Övriga Pernilla Boström (S) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Helena Granlund, kommunsekreterare 

Jan Lilja, kommunchef 

Johnny Lövgren, administrativ chef, 09:00-09:40 

Fredrik Igelström, näringslivsutvecklare, 09:40-10-40 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2017-01-30 

  

Avser paragrafer 1 - 4 

  

  

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 2017-01-30 

Datum då anslaget sätts upp 2017-01-31 

Datum då anslaget tas ned 2017-02-22 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Helena Granlund 
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§ 1 Information 

Administrativ chef Johnny Lövgren informerar om verksamheterna inom den 

administrativa enheten. 

Den administrativa enheten består av nämndsekretariatet och IT-avdelningen. 

Enheten består i dagsläget av 9 heltidstjänster inklusive chefstjänsten och under 

2017 ska enheten utökas med ytterligare en tjänst i form av en IT-tekniker. 

Den del av nämndsekretariatet som ligger under administrativa enheten består av 

en kommunsekreterare och två förvaltningssekreterare. I nämndsekretariatet ingår 

dessutom en nämndsekreterare på 25 % och en nämndsekreterare för miljö- och 

bygg. Förutom registrering av handlingar och administration inför möten, handhar 

nämndsekretariatet bland annat för sekretessbedömning vid utlämnande av 

handlingar, valadministration, förvaltningssäkerhet och förvaltningsjuridik. 

IT-avdelningen har hand om kommunens IT och telekommunikation, dock inte 

växeln som ligger under utvecklingsenheten. Avdelningen jobbar med ett 

hundratal olika system på ungefär 70 virtuella servrar och 10-15 fysiska burkar. 

Man samverkar med kommunerna Torsby och Sunne där ekonomin ligger i 

Torsby kommun och personal i Sunne kommun. Hagfors kommun har hand om 

vårdsystemen. IT-avdelningen växer hela tiden då mycket ska digitaliseras och 

där exempelvis ehälsa är en viktig punkt. 

Näringslivsutvecklare Fredrik Igelström informerar om Hagfors kommuns 

verksamhet inom näringslivsutveckling. Kommunens hemsida uppdateras löpande 

om de olika händelser som sker i form av företagsbesök och liknande. Ungefär 70 

företagsbesök genomförs varje år. 

Förra året startades 68 nya företag i Hagfors kommun i form av 10 aktiebolag, 55 

enskilda firmor och 3 ekonomiska föreningar. I näringslivsutvecklarens roll ingår 

att vara behjälpligt vid nystartande av företag och se över de alternativ som finns. 

Ett samarbete finns med kommunerna Sunne och Torsby när det gäller att starta 

eget företag.  

Näringslivsrådet håller på att stärkas och man satsar på bättre dialog och 

information, kompetensförsörjning och fiber till företagen. 

Ett stort evenemang som går av stapeln under året är jobb- och utbildningsmässan 

som kommer att hållas 28 oktober 2017. 

_____ 
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§ 2 Information 

Kommunchef Jan Lilja informerar om att på kommunstyrelsens sammanträde 15 

maj 2017 kommer underlag till förslag till budget att presenteras. Även 

partiföreträdare och miljö- och bygg kommer att informeras och sedan 

arbetsledare och fackförbund tillsammans med de olika råden verksamheten. 

Dessutom informeras om att den nya flygplatschefen Charles Lilja gör sin första 

dag idag. 

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johnasson informerar om att brevet som 

skrevs i mellandagarna till Länsstyrelsen om de båda vargarna i Bogerud har 

blivit uppmärksammat. Länsstyrelsen har bjudit in till ett möte under 

morgondagen för att diskuterar saken. 

_____ 
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Dnr KS 2017/121 

§ 3 Beslut om medel från kommunstyrelsens 

oförutsedda behov till personalens julklappar 2016 

Kostnaden för julklappar till personalen 2016 uppgick till 194 400 kronor. Medel 

bör tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 

Handlingar i ärendet 

Åsa Johanssons skrivelse, 2017-01-24 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden 194 400 tas från kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda behov. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonom Marianne Eriksson 
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Dnr KS 2017/122 

§ 4 Avskrivning av fordringar över 10 000 kronor 

Kommunen har två osäkra fordringar om totalt 35 958 kronor som bör avskrivas 

bokföringsmässigt. Fordran avser två gäldenärer. En gäldenär saknar enligt 

Kronofogdemyndigheten utmätningsbara tillgångar och fakturan är överförd till 

långtidsbevakning, 11 000 kronor. Den andra gäldenären avser ett dödsbo, 17 933 

kronor. Fordringarna avser avgifter för vatten och sophämtning i bägge fallen. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2017-01-03 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att bokföringsmässigt avskriva fordran om 

sammanlagt 35 958 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ekonomienheten 
 


