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Dnr KS 2018/28

§ 10 Verksamhets- och budgetuppföljning
För perioden januari - april 2018 redovisar KLU 19 193 tkr i utfall. Budget för
samma period är
2 294 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse är lägre
kostnader för räddningstjänst, föreningsstöd och kommunledning än budgeterat.
Under perioden har 111 tkr erhållits som kompensation för sjuklönekostnader från
försäkringskassan, jämförelsestörande kostnader. Omföring av rivningskostnader,
avseende kostnader för rivningsplan, på 25 tkr kommer att genomföras under maj
månad. Kommuninterna fördelningar av städ- och lokalkostnader är numera
utfördelat. Däremot är försäkringskostnader ännu inte utfördelat. Årsbudgetramen
per 2018-04-30 för KLU är 74 609 tkr. Prognos för helår är ett resultat 536 tkr
bättre än budgeterat.
Förslag till åtgärder:
Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter
till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.
Beslut
Rapporten godkänns.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2018/224

§ 11 Beslut om bidrag till lokalhållande föreningar
I enlighet med (Dnr KS 2016/296) är Ekshärads Folkets Hus, Sunnemo Folkets
Hus, IOGT/NTO Råda och Gustavsfors Bygdegårdsförening berättigade
lokalbidrag såsom lokalhållande förening under åren 2016-2018. Bidragets storlek
beslutas inför varje nytt verksamhetsår, Hagfors kommun förbehåller sig rätten till
ändring av beslut om förutsättningarna för upplåtande av lokal ändras. I budget
för 2018 finns 130 000 kronor att fördela.
Handlingar i ärendet
Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse, 2018-0523
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidrag för 2018 fördelas med 37 500 kronor till
Ekshärads Folkets Hus, 37 500 kronor till Sunnemo Folkets Hus, 27 500 kronor
till IOGT/NTO Råda och 27 500 kronor till Gustavsfors Bygdegårdsförening som
belastar Utvecklingsenhetens konto 3243.
_____
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Ekshärads Folkets Hus
Sunnemo Folkets Hus
IOGT/NTO Råda
Gustavsfors Bygdegårdsförening
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Dnr KS 2018/225

§ 12 Ansökan om bevarandebidrag 2018
Ansökan om bevarandebidrag för 2018 har inkommit från fem
hembygdsföreningar, Hagfors hembygdsförening, Norra Råda hembygdsförening,
Gustavsfors hembygdsförening, Ekshärads hembygdsförening och Sunnemo
hembygdsförening.
- Hagfors hembygdsförening ansöker om 20 000 kronor.
- Norra Råda hembygdsförening ansöker om 25 000 kronor.
- Gustavsfors hembygdsförening ansöker om 20 000 kronor.
- Ekshärads hembygdsförening ansöker om 20 000 kronor
- Sunnemo hembygdsförening ansöker om 25 000 kronor
Då budget inom bevarandebidrag är oförändrad och innehåller 60 000 kronor
föreslås en fördelning enligt nedan:
Hagfors hembygdsförening 15 000 kronor
Norra Råda hembygdsförening 15 000 kronor
Gustavsfors hembygdsförening 10 000 kronor
Ekshärads hembygdsförening 10 000 kronor
Sunnemo hembygdsförening 10 000 kronor
Handlingar i ärendet
Ansökningshandlingar
Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Leo Larssons skrivelse, 2018-0523
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar föreslagen fördelning och att pengarna tas från
utvecklingsenhetens konto 32430.
_____
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Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Utvecklingsenheten
Hagfors hembygdsförening
Norra Råda hembygdsförening
Gustavsfors hembygdsförening
Ekshärads hembygdsförening
Sunnemo hembygdsförening
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Dnr KS 2018/226

§ 13 Anställning av elevcoach vid Älvstranden
Bildningscentrum
Mot bakgrund av den senaste tidens oroliga situation på ÄBC (Älvstrandens
Bildningscentrum) finns ett stort behov av att stärka upp arbetet runt trygghet,
studiero och trivsel för eleverna på skolan. Flera elever känner sig idag ensamma
och otrygga vilket gör att de exempelvis inte går till matsalen och äter skollunch.
Under håltimmar finns ingen annan personal tillgänglig för eleverna och under
dessa stunder sker mycket av det sociala spelet elever emellan. För att förbättra
den rådande situationen föreslås att anställa en elevcoach.
Elevcoachen kan jobba med eleverna under raster och ge enskilt stöd då elever har
håltimme, både stöd i studier och i det sociala samspelet. Flera elever behöver
någon vuxen att ha kontakt med under skoldagen och någon som kan hjälpa till
med att strukturera upp skolarbetet så att eleven vet vad som ska prioriteras.
Elevcoachen finns då som ett stöd för de elever som behöver det men kan också
vara med och styra och bryta situationer som är negativa för elevernas utveckling.
En stor uppgift för elevcoachen är att motivera eleverna till skolarbete och stötta i
det. Elevcoachen kan även gå in och vikariera då vi inte får tag i annan vikarie
vilket skulle medföra att färre lektioner blir inställda på gymnasiet.
Elevcoachen föreslås anställas tillsvidare och finansieras genom omfördelning av
medel inom gymnasiets totala budget och anställningen löpa från och med 1 juni
2018.
Handlingar i ärendet
Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2018-05-18
Förslag på sammanträdet
Hans Liljas (L) yrkar:
”Vi väntar med beslut i frågan till budgetprocessen är klar”
Beslutsgång
Kommunledningsutskottets ordförande Åsa Johansson ställer liggande förslag mot
Hans Liljas (L) ändringsyrkande och finner bifall för liggande förslag genom
acklamation.
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Beslut
Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna anställningen av en elevcoach
enligt förslag.
Reservationer
Hans Liljas (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, biträdande barn- och bildningschef
Carina Ek- Stenmark, rektor
Personalenheten
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§ 14 Information
Personalchef Richard Bjöörn informerade om verksamhetens frisktal. Överlag ser
det aningen sämre ut än för samma period i fjol. Hagfors kommun ligger dock
klart bättre än riket och har fem värmländska kommuner efter sig i den regionala
statistiken.
Antalet långtidsjukskrivna har inte ökat sedan förra året och 31 personer är
långtidssjukskrivna på heltid.
Richard Bjöörn informerade vidare om de åtgärder som görs för att hålla uppe
frisktalen. Att ge chefer bättre stöd och förutsättningar är ett väldigt viktigt arbete.
Dessutom görs punktinsatser, till exempel Hälsobingo och Sjögrändslopp. Varje
arbetsledare följer upp sina frisktal och varje ny chef får en tydlig information och
ska tillbringa minst två timmar med sin löneadministratör. I arbetet med att hålla
uppe frisktalen är det viktigt att det finns en tydlig organisation kring frågorna.
Kommunchef Jan Lilja informerade om att vård- och omsorgschef Åke Karlsson
har slutat på grund av ändrade familjeförhållanden.
_____
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