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Avser paragrafer 27 - 32 

  

  

Sekreterare  

 Helena Granlund 

  

  

Ordförande  

 Åsa Johansson 

  

  

Justerande  

 Stellan Andersson 
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Dnr KS 2018/28 

§ 27 Verksamhets- och budgetuppföljning  

För perioden januari - oktober 2018 redovisar KLU 53 491 tkr i utfall. Budget för 

samma period är 

543 tkr lägre. Flera verksamheter uppvisar positiva avvikelser mot budget såsom 

föreningsstöd, kommunledning och gemensamma verksamheter. Trots detta är 

kostnaderna högre än budgeterat vilket framförallt beror på kostnader för 

räddningstjänsten avseende framförallt sommarens brand i Hornnäs. Möjlighet 

finns att söka tillbaka medel från MSB samt Länsstyrelsen i Jämtland för de 

kostnader som uppkommit. Sammanställning av kostnader pågår och ansökan 

kommer att skickas inom kort. Totalt har vi hittills hittat ca 6,0 miljoner kronor 

som ska återsökas. MSB räknar därefter av en självrisk, 432 tkr. Under perioden 

har Hagfors kommun påförts skattetillägg om 1,5 mkr beroende på felaktig 

deklarerat underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader för 2017, 111 tkr 

har erhållits som kompensation för sjuklönekostnader från försäkringskassan samt 

164 tkr i återsökt mervärdesskatt, samtliga redovisade som jämförelsestörande 

kostnader. Kommuninterna fördelningar av städ- och lokalkostnader är utfördelat. 

Utfördelning av löneökningspotten har skett. Kommunstyrelsens budget på helår 

tillfördes 0,7 mkr från löneökningspotten. Återstår 3,2 mkr som kommer att tas i 

bruk när avtalen är klara för barn- och bildningsanställda lärare. Årsbudgetramen 

per 2018-10-31 för KLU är 68 097 tkr. Prognos för helår är ett resultat 372 tkr 

bättre än budgeterat. 

Förslag till åtgärder: 

Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till 

besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive 

verksamhetsrapport. 

Handlingar i ärendet 

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2018-10-17 

Förslag till beslut 

Rapporten godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 
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Dnr KS 2018/428 

§ 28 Konvertera befattning assistent vid barn- och 

ungdomsgruppen till administratör 

I samband med genomgång av arbetsuppgifter fördelat på medarbetare vid Sociala 

avdelningens reception hos vuxengruppen samt assistenterna vid barn- och 

ungdomsgruppen har behov av översyn av befattningskod uppmärksammats av 

arbetsgivaren. I samband med partsgemensam konsekvensanalys har också 

arbetstagarparter yrkat på det samma. 

Önskvärt att ha en samstämmighet i titel. Idag är assistent titeln på de som arbetat 

vid barn- och ungdom. De som arbetar i receptionen är handläggare. 

Handläggare - applicerar gällande lagstiftning på inkommande ärenden och 

förbereder, beslutar och genomför egna ärenden från början till slut. Till exempel 

socialsekreterare är handläggare, biståndshandläggare. I receptionen på vuxen 

IFO handläggs enklare faderskapsutredningar samt dödsboanmälningar. 

Administratör - arbetar fristående med att administrera inkomna handlingar. Inga 

myndighetsbeslut. Övervakar och påminner så att rutiner och avtal följs. Till 

exempel löneadministratör.  Assistent - tar hand om de administrativa uppdrag 

som tilldelas av chef, uppdrag av enklare natur som inte kan hänföras till titlarna 

ovan, driver inte egna ärenden och har ingen beslutande funktion. 

Aktuell funktion på barn- och ungdom är idag assistent men efter översyn bedöms 

funktionen från 2018-11-01 att vara likställd med befattningen administratör. 

MBL förhandling har genomförts med Kommunal, Akademikerfördbundet SSR 

samt Vision 2018-10-29. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-11-07 

MBL-protokoll 2018-10-29 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att tjänst som assistent 1,0 tjänst vid Barn- och 

ungdomsgruppen, Sociala avdelningen konverteras till tjänst som administratör 

1,0 tjänst vid Barn- och ungdomsgruppen, Sociala avdelningen från och med 

2018-11-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 
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Dnr KS 2018/429 

§ 29 Konvertera befattningen enhetschef ESA till 

verksamhetschef ESA 

Vid översyn av Sociala avdelningens organisation har behov av att förtydliga den 

samma konstateras. På avdelningen finns flertalet enhetschefer varav en har varit 

direkt underställd socialchef och ingått i Sociala avdelningens ledningsgrupp. 

Övriga enhetschefer är underställda en verksamhetschef och tillhör därmed inte 

socialchefens ledningsgrupp. I samband med verksamhetsuppföljning av 

verksamheten kring ensamkommande barn (EKB) 2018-10-29 aktualiserades 

frågan om titel på nuvarande enhetchef för enheten för syselsättning och arbete 

(ESA). Verksamhetsuppföljningen i sig var en åtgärd som planerades i samband 

med MBL-förhandling av en verksamhetsanpassning av verksamheten kring 

ensamkommande barn (EKB). I samband med den förändringen av 

ansvarsområde för enhetschef ESA som trädde ikraft 2018-08-01 yrkade 

arbetstagarparten för översyn av titel. Konvertering av befattningen innebär ingen 

förändrad organisation utöver ny titel på nuvarande enhetschef ESA till 

verksamhetschef ESA. MBL-förhandling har genomförts med Kommunal, 

Akademikerfördbundet SSR samt Vision 2018-11-07. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-11-07 

MBL-protokoll 2018-11-07 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att tjänst som enhetschef Enheten för 

Sysselsättning och Arbete (ESA) 1,0 tjänst vid Sociala avdelningen konverteras 

till tjänst som Verksamhetschef Enheten för Sysselsättning och Arbete (ESA) 1,0 

tjänst från och med 2018-12-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 
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Dnr KS 2018/311 

§ 30 Konvertering av tjänst 

Kommunledningsutskottet fattade 2018-08-27 § 16 beslut om att konvertera 

förvaltningssekreterare 1,0 tjänst vid administrativa enheten till en 

förvaltningsadministratör 1,0 tjänst med bakgrund av att arbetsuppgifter skulle 

omfördelas och att en samverkan med Sunne kommun avseende köp av 

arkivtjänster skulle inledas. 

På grund av att den planerade samverkan med Sunne kommun avseende köp av 

arkivtjänster inte blev av på grund av då ingen lämplig sökande har kunnat 

rekryteras, kvarstår behov av att rekrytera ytterligare en förvaltningssekreterare 

för att förstärka enheten. 

Administrativa enheten föreslår därför att förvaltningsadministratör 1,0 tjänst 

konverteras tillbaka till förvaltningssekreterare 1,0 tjänst. 

MBL-förhandling har genomförts med Vision 2018-11-13 och SSR har blivit 

informerade och har inget att invända. 

Handlingar i ärendet 

Administrativa chefen, Johnny Lövgrens skrivelse, 2018-11-14 

MBL-protokoll, 2018-11-13 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att tjänst som förvaltningsadministratör 1,0 

tjänst vid administrativa enheten konverteras till tjänst som 

förvaltningssekreterare 1,0 tjänst från och med 2018-12-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Personalenheten, Katarina Karlsson 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 8/9 

  

2018-11-19 

 

  

Kommunledningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2018/436 

§ 31 Ändring av titel Barn- och bildingschef 

I skollagen finns från 2018-07-01 följande tillägg i kap. 2: 

8 a § Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att 

tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens 

verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 

verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag (2018:608). 

Utifrån detta föreslås att Barn- och bildningschefens titel ändras till Skolchef 

tillika Barn- och bildningschef. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2018-10-05 

Förslag på sammanträdet 

Stellan Andersson (C) yrkar: ”Titeln bör vara enbart Skolchef”. 

Beslutsgång 

Kommunledningsutskottets ordförande ställer propositionsordning och finner 

bifall för liggande förslag genom acklamation. 

Beslut 

Kommunledningsutskottet beslutar att ändra nuvarande titel Barn- och 

bildningschef till titeln Skolchef tillika Barn- och bildningschef. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
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§ 32 Information 

Kommunchef Jan Lilja informerar informerade om utbildningsdagarna för 

politiker som ligger 22 november, 6 december och 13 december. 

Jan Lilja informerade vidare om att en av kommunikatörerna på 

utvecklingsenheten har fått ett annat jobb i Karlstad. 

Hagfors kommun har svårt att rekrytera gode män. För den som har intresse av att 

bli god man sker anmälan till Forshaga. 

Kommunledningsutskottets ordförande Åsa Johansson påminde om att plattorna 

ska samlas in efter kommunstyrelsens sammanträde 3 december.  

_____ 

 
 


