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Dnr KS 2016/180

§ 14 Budgetuppföljning januari-mars 2016
kommunledningsutskottet
För perioden januari - mars 2016 redovisar KLU 13 644 tkr i utfall. Budget för
samma period är 1 587 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse
är lägre kostnader för gemensamma verksamheter och servicefunktioner än
budgeterat samt jämförelsestörande kostnad avseende återvunnen mervärdesskatt.
Stora delar av avvikelserna är att härleda till periodiseringar som kommer att
jämnas ut under året. Omföring av rivningskostnader på 356 tkr kommer att
genomföras under april månad. Kommuninterna fördelningar avseende hyra,
måltid, städ samt kapitalkostnader finns nu med i redovisning och budget.
Årsbudgetramen per 2016-03-31 för KLU är 71 402 tkr. Prognos för helår är en
något lägre kostnad, 368tkr.
Förslag till åtgärder:
Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter
till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.

Handlingar i ärendet
Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2016-04-11
Förslag till beslut
Rapporten godkänns.
_____
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Ledningsgruppen
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Dnr KS 2015/210

§ 15 Mångfalds- och integrationsinitiativ
2015 infördes ett mångfalds- och integrationsinitiativ i kommunen för att
uppmuntra aktiviteter för individer och organisationer med syfte att gynna
integration och mångfald. Till projektet avsattes en engångssumma på 30 000
kronor.
Den politiska ledningen anser nu att projektet bör erhålla ytterligare 30 000
kronor för att vidare främja aktiviteter som gynnar integration och mångfald.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johanssons skrivelse, 2016-04-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avsätter ytterligare 30 000 kronor för mångfalds- och
integrationsinitiativ inom Hagfors kommun.
Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
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Dnr KS 2016/171

§ 16 Inrättande av tjänst som familjebehandlare
Barn- och ungdomsenheten (socialtjänst 0-21 år) handlägger ärenden enligt
socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) samt familjerätt. Enheten
består av enhetschef, åtta socialsekreterare, två familjebehandlare, 0,65
resursperson samt administratör. Med anledning av mottagandet av
ensamkommande barn finns behov av förstärkning av socialsekreterare men på
grund av svårigheterna att rekrytera socionomer har detta inte varit möjligt. Från
2016-04-01 görs ett försök att under resten av 2016 förstärka med administrativt
stöd för att avlasta socialsekreterarna med administrativa uppgifter.
Verksamheten har under flera år arbetat intensivt med att minska
placeringstiderna och därmed kostnaderna för placerade barn. Arbetet har gett bra
resultat och budgeten för placeringar har minskat. Viss del av
kostnadsminskningen har överförts till öppenvården och budgeten för öppenvård
har i först hand finansierat en visstidsanställning som familjebehandlare.
För att arbetet med lösningar på hemmaplan ska fortskrida finns fortsatt behov av
en familjebehandlare. Det finns dock stora problem med att rekrytera
familjebehandlare med rätt kompetens och tjänsten som visstidsanställd
familjebehandlare är för närvarande vakant. Familjebehandlarna bör vara
socionomer eller ha annan beteendevetenskaplig högskoleutbildning. Om tjänsten
som familjebehandlare inrättas tillsvidare ökar möjligheterna att klara
personalförsörjningen i en situation där konkurrensen om socionomer och likande
professioner är stor. Kostnaden ryms i budget för öppenvård.
Handlingar i ärendet
Annica Lövgrens skrivelse 2016-03-24
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att inrätta 1,0 tjänst som familjebehandlare vid
barn- och ungdomsenheten.
_____
Beslutet skickas till
Carina Stålhandske
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Dnr KS 2016/172

§ 17 Inrättande av tjänster i elevhälsan
Elevhälsan för grund- gymnasie- och särskolan i Hagfors kommun består av 3,25
skolsköterska, 2,75 kurator, 4,0 specialpedagog samt 2,0 studie och
yrkesvägledare. Fr.o.m. hösten 2015 förstärktes elevhälsan med 2,0
specialpedagog men därutöver har elevhälsan inte förstärkts med personal sedan
början 2000-talet. Elevhälsan arbetar i olika elevhälsoteam som leds av rektor.
Det innebär att flera av de medarbetare som ingår i elevhälsan deltar i flera
elevhälsoteam och arbetar under flera rektorer.
Sista året har Hagfors kommun tagit emot ett stort antal nyanlända barn och
ungdomar som i första hand bor i anläggningsboende eller i hvb-hem och
stödboende för ensamkommande barn. Trycket på skolan när det gäller
undervisningsplatser är stort och antalet förberedelseklasser har ökat. Lärare har
anställts, nya lokaler har tagits i anspråk och detta innebär även ett ökat behov av
elevhälsans resurser. Alla barn och unga ska hälsoundersökas, kartläggas
pedagogiskt och deras behov av socialt stöd är stort. Samverkan med
vårdcentralen, socialtjänsten och olika boenden tar också mycket tid i anspråk.
Rekrytering av skolsköterska visstid har genomförts men inga ansökningar inkom.
För att klara inströmningen av nyanlända finns inför läsåret 2016-2017 ett behov
av förstärkning av elevhälsans resurser gällande skolsköterska, kurator och
specialpedagog. Samtliga yrkesgrupper är professioner där konkurrensen om
arbetskraften är mycket stor. Att utannonsera tjänsterna som
tillsvidareanställningar kommer förmodligen öka möjligheterna att klara
personalförsörjningen. Kostnaden ryms inom budgetramen och täcks av
stadsbidraget för undervisning.
Handlingar i ärendet
Annica Lövgrens skrivelse 2016-03-24
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att inrätta 3,0 tjänst som skolsköterska, kurator
samt specialpedagog fr.o.m. läsåret 2016-2017.
_____
Beslutet skickas till
Annica Lövgren
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Dnr KS 2016/15

§ 18 Motion angående mångkulturellt bokslut för
Hagfors kommun
Sverigedemokraterna har genom Anders Skogfeldt, Jan Klarström, Mikael
Edvardsson och Karl Persson väckt en motion, 2016-02-15, gällande ett
mångkulturellt bokslut. De skriver i sin motion om de ökade kostnader som
invandringen har fört med sig och föreslår att kommunen upprättar ett dokument
som ska heta ”Mångkulturellt bokslut”. Detta dokument ska klarlägga
asylmottagandets och anhöriginvandringens konsekvenser och kostnader för
Hagfors kommun och dess invånare.
Handlingar i ärendet
Anders Skogfeldts (SD), Jan Klarströms (SD), Mikael Edvardssons (SD) och Karl
Perssons (SD) motion 2016-02-15.
Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande Åsa
Johansson i uppdrag att ge ett nekande svar på motionen att presentera på nästa
sammanträde för kommunstyrelsen.
Reservationer
SD genom Mikael Edvardsson reserverar sig mot ett nekande svar på motionen.
_____
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Dnr KS 2016/201

§ 19 Klarälvsloppet
Karlstad kommun har inkommit med en ansökan om medfinansiering av projektet
Klarälvsloppet från Hagfors kommun om 50 tkr för 2016 samt 50 tkr för 2017.
Projektet består dels av en förstudie och dels av ett pilotarrangemang och syftar
till att utveckla samt lansera världens största skidtävling på sommaren –
Klarälvsloppet.
Loppet är tänkt att bli ett rullskidlopp med start i Hagfors och målgång i Karlstad.
Sträckningen är planerad till Klarälvsbanan.
Ytterligare ett syfte är att det ska lägga grunden till en kraftfull förstärkning av
Värmlands turistprofil och konkurrenskraft som besöksregion.
Målet för projektet är att det ska resultera i en ansökan om ett treårigt projekt med
huvudfinansiering från EU:s regionalfond. Hagfors kommuns medfinansiering i
ett sådant projekt kan komma att uppgå till 50 tkr för år 2017 samt 100 tkr årligen
för åren 2018 samt 2019.
Handlingar i ärendet
Utvecklingschef Lars Nyborgs skrivelse, 2016-04-15
Ansökan inkl. kostnads- och finansieringsbudget samt medfinansieringsintyg.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medfinansiering av projektet Klarälvsloppet
med 50 tkr år 2016 samt 50 tkr 2017. Finansiering sker inom utvecklingsenhetens
budget för event.
_____
Beslutet skickas till
Utvecklingsenheten
Karlstad kommun, Ulf Nyqvist
Glenn Olsson, projektledare Klarälvsloppet
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§ 20 Information
Kommunchef Jan Lilja informerar om att Jenny Dahlin är verksamhetschef året ut
och att Daniel Sohl går in som tillförordnad rektor på Kyrkhedens skola från och
med 1 maj.
Processen med att anställa en ny barn- och bildningschef är igång och
rekryteringsföretaget Qtym har fått uppdraget.
_____
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