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Dnr KS 2017/28

§ 17 Verksamhets- och budgetuppföljning
För perioden januari - mars 2017 redovisar KLU 15 723 tkr i utfall. Budget för
samma period är
1 020 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 324 tkr kommer att
genomföras under april månad. Budgeterade jämförelsestörande kostnader avser
schablon för rivning dvs idag inget utpekat objekt. Kommuninterna fördelningar
av exempelvis städ- och lokalkostnader är numera utfördelade både vad gäller
budget och redovisning.
Förslag till åtgärder:
Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter
till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar
Förslag till beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2017/126

§ 18 Medborgardialog 2017
På kommunstyrelsens sammanträde 2017-02-13 § 13 beslutades att ge
kommunsekreterare och kommunikatör i uppdrag att ta fram en policy för
medborgardialog samt handbok och utbildning för politiker och tjänstemän, som
skulle presenteras på kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-24.
Med anledning av tidsbrist hos både ledning och politiker måste nu datumet
flyttas fram två månader.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2017-04-19
Kommunstyrelsens protokoll, 2017-02-13 § 13
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att policy för medborgardialog samt tillhörande
handbok ska beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde 26 juni 2017.
Eventuella medel tas från Hagforsstrategins budget för implementering.
_____
Beslutet skickas till
Administrativa enheten
Utvecklingsenheten
Ekonomienheten
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2017/231

§ 19 Akutstöd till Hagfors-Uddeholms Ridklubb
(HURK)
Hagfors-Uddeholms Ridklubb (HURK) ansöker hos kommunen om ett särskilt
akutstöd till ridklubben.
Med anledning av sviktande elevantal och många tomma boxar för uthyrning i
kombination med ett näst intill obefintligt sponsorarbete de senaste åren har
HURK svåra ekonomiska problem. Kostnaderna har slimmats i takt med den
vikande ekonomin men har nu nått en gräns där säkerhet och lagstadgad
djurhållning står på spel.
Bland de åtgärder som vidtagits finns en sponsorgrupp som fokuserar på arbetet
att ta fram möjliga värden som företag behöver och som ringer runt till företag för
att be om akutstöd, ridskoleelever kommer att delas in i grupper utifrån kunskap
och en artikel kommer att publiceras i Veckobladet med syfte att offentliggöra det
ekonomiska krisläget.
Ridklubben befinner sig i ett akut ekonomiskt läge och har i maj månad förbrukat
sin checkkredit och är med det konkursmässiga.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2017-04-20
HURK:s förfrågan om akutstöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett akutstöd till HURK på 50 000 kronor.
Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.
_____
Beslutet skickas till
Pernilla Henriksson Nykvist, HURK
Ekonomienheten
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Dnr KS 2017/205

§ 20 Förändrande riktlinjer för tjänstledigheter
Hagfors kommun har sedan 2010-09-01 antagna riktlinjer för hantering av
tjänstledigheter inom förvaltningen.
Undertecknad och kommunchefen har på uppdrag av kommunstyrelsens
ordförande fått i uppdrag att göra en översyn av nuvarande riktlinjer. Den
politiska ambitionen är att riktlinjerna inte skall omöjliggöra tjänstledighet på
deltid, tjänstledighet för att driva eget företag på deltid samt tjänstledighet mot
slutet av sitt arbetsliv. Ovanstående är inte en rättighet, men i de fall
verksamheten tillåter skall tjänstledighet kunna beviljas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår undertecknad att nuvarande riktlinjer för
tjänstledigheter upphör att gälla från och med 2017-05-31. Tjänstledigheter får
efter detta datum bedömas på respektive avdelning inom förvaltningen utifrån
verksamhetens behov. Dock med en maximal tid om ett år för respektive
tjänstledighet som efter denna tidsram ånyo skall omprövas.
Utöver ovanstående föreslår undertecknad att delegeringsordningen förändras på
sådant sätt att beslut om tjänstledigheter på respektive avdelning åvilar
avdelningschefen, i syfte att inom respektive avdelning möjliggöra en likartad
bedömning och hantering av olika tjänstledighetsorsaker.
Handlingar i ärendet
Personalchef Richard Bjöörns skrivelse, 2017-04-13
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att nu gällande riktlinjer för tjänstledigheter upphör att
gälla från och med 2017-05-31 samt att delegeringsordningen revideras på sådant
sätt att beslut om tjänstledigheter åvilar respektive avdelningschef från och med
2017-06-01.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
Personalenheten
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Dnr KS 2016/16

§ 21 Svar på medborgarförslag
I princip är alla handlingar som har kommit in till eller upprättats hos en
myndighet eller kommun allmän handling. För att en handling ska anses vara
upprättad, ska den som regel ha en färdig form eller ingå som underlag i ett av
myndighetens färdigbehandlade ärenden. Upprättade handlingar som ligger till
grund för ett beslut är således inte en allmän handling förrän beslutet är fattat.
Som medborgare har man alltid rätt att begära ut alla handlingar men kommunen
eller myndigheten kan i vissa fall hänvisa till arbetsmaterial innan beslutet är
fattat.
Vi eftersträvar att vara en öppen och transparent kommun som värnar om
demokrati. Vi har lite att jobba med när det gäller just dessa frågor och hur vi
involverar medborgare i beslut. Till exempel kommer vi nu under våren att ta
fram en policy och handbok för medborgardialog och vi behöver se över våra
rutiner för hur vi informerar kring beslut, både inför och efter. Att medborgare får
en större möjlighet för demokratisk insyn och påverkan är en av anledningarna till
ett mer strukturerat arbetssätt med medborgardialog. Vi kommer också utifrån det
arbetet se över information till invånarnas möjligheter till inflytande.
Våra rutiner idag ser ut som följer:
I dagsläget publiceras alla protokoll med beslut på vår hemsida. Många beslut
publiceras i form av nyheter på hemsidan och på kommunens Facebooksida.
Vi lägger alltid ut en lista över ärenden inför varje möte, oavsett om det gäller
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott eller nämnd, där kan du som
medborgare se vilka punkter som det ska tas beslut om. Om du som medborgare
vill ta del av handlingar finns de tillgängliga i diariet för vem som helst som vill
begära ut dem.
Ibland har vi också inför större beslut publicerat nyheter på vår hemsida där vi
berättar vad det ska tas beslut om och vad som ligger till grund för beslutet. Detta
gjorde vi i samband med beslut om Råda skola samt inför folkomröstningen.
Frågan om folkomröstningen var ny för oss och där har vi mycket att lära om
vilken typ av information som ska finnas på hagfors.se. Underlag som
utredningar, rapporter och tjänsteskrivelser fanns på hemsidan inför
folkomröstningen, men hade såklart kunnat finnas där tidigare. Allt underlag
fanns däremot i diariet under hela processen och lämnades ut vid begäran.
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Hagfors kommun försöker alltid att vara så transparanta och öppna som möjligt
och eftersträvar utifrån de rutiner vi har idag att göra informationen vi delar med
oss av i våra officiella kanaler så lättillgänglig som möjligt.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons svar på medborgarförslag, 201704-19
******** medborgarförslag, 2016-04-29
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
************
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Dnr KS 2016/16

§ 22 Svar på medborgarförslag
Uppförande av en serverhall för lagring av data är ett kostsamt och
resurskrävande projekt som normalt inte bedrivs av en enskild kommun. Det
normala är att marknaden inventerar och analyserar inom vilka delar av landet
som det är mest strategiskt att uppföra en serverhall. Vid denna analys är
strömförsörjning och kommunikationskapacitet av avgörande betydelse. Det skall
finnas så kallad redundans för både strömförsörjning och kommunikation, det vill
säga att det finns alternativa vägar för både el och data om ett avbrott skulle
uppstå. På grund av att driften av en serverhall är en mycket elintensiv
verksamhet är också elpriset en avgörande faktor, framförallt för kylanläggningar.
Om Hagfors skulle utgöra en strategiskt ort till att förlägga en serverhall i utgår
oftast en förfrågan om det finns tillgänglig industrimark inom områden som
uppfyller ovanstående kriterier vad gäller kommunikation och elförsörjning. Får
vi en förfrågan om vilka möjligheter det finns att erbjuda lämplig industrimark för
en sådan anläggning finns en beredskap vad gäller tillgång på mark. Vad gäller
elförsörjning och datakommunikation är det faktorer som kommunen själv inte
förfogar över utan är beroende av externa aktörers förmåga att tillgodose.
Mer generellt kan sägas att när det handlar om nyetableringar av företag i vår
kommun rör det sig oftast om att vi får en förfrågan som går ut till många
kommuner. Det är då ofta större etableringar och vi svarar så snabbt som möjligt
och anger vilka förutsättningar vi har för att möta de önskemål som finns. Vid
sådana här tillfällen vägs ofta möjlighet till landsbygdsstöd in och vi finns i
kategorin där det finns möjlighet att få 25 % i stöd av investeringen. I vissa
kommuner finns möjlighet till 50 % stöd.
Det händer också att vi får direkta förfrågningar när ett företag är ute efter en
marknad som finns just här, ofta inom handel. Vårt jobb är då att bistå med
förslag på lokaler och i vissa fall mark. Dessa har naturligtvis hög prioritet då det
handlar om företag som riktat in sig på just vår kommun.
Det finns en organisation som heter Business Värmland som aktivt jobbar för att
få nyetableringar till Värmland. När de har en etablering på gång hör de av sig till
kommuner som de tror ska kunna matchas med företaget. De jobbar mot större
företag och mycket mot Norge.
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Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons svar på medborgarförslag, 201704-19
************* medborgarförslag, 2016-12-30
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
_____
Beslutet skickas till
***************
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§ 23 Information
Kommunchef Jan Lilja informerar om att ny samhällsbyggnadschef blir Louise
Sjöholm som tillträder tjänsten 1 juli 2017.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

