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Verksamhetsplan 2021- HR-chef 
Chef: HR-chef  

HR avdelning, IT-enheten, Kostenheten, Näringslivsenheten (Kommunfastigheter och 

Allmännyttan har separata redovisningar)  

 

Ekonomisk redovisning  Budget 

2020 

Prognos 

2020 
Budget 2021 

belopp tkr 

Summa intäkter -13 842 -10 239 -10 485 

Personalkostnader 12 228 12 496 13 063 

Övriga kostnader 15 456 12 804 11 684 

Summa kostnader 27 683 25 300 24 746 

NETTOKOSTNAD 13 842 15 061 14 261 

Avvikelse 2020 Budget/Prognos -1 219     

 

Verksamhet  
Verksamheten består av HR avdelning, IT-enheten, Kostenheten, Näringslivsenheten 

(Verksamhetsplaner för Kommunfastigheter och Allmännyttan lämnas separat) 

 

HR avdelningen arbetar med att vara ett expertstöd till chefer inom personalområdet: I arbetet 

ingår att arbeta för att säkerställa en enhetlig tillämpning av personalpolitiken. Målsättningen är att 

bidra till att organisationens ledare/chefer ska lyckas i sitt ledaruppdrag som 

arbetsgivarföreträdare. Detta genom att HR bidrar med verktyg och förutsättningar. Inom HR 

avdelningen arbetar HR chef, HR generalist samt en personalhandläggare, motsvarande 3,0 

årsarbetare.  

 

Separat verksamhetsplan lämnas av fastighetschef gällande Kommunfastigheter samt 

Allmännyttan. 

 

Kostenheten ansvarar för att tillaga leverera och servera mat till våra verksamheter, förskola, 

skola och äldreomsorg. Centralköket på Treskillingen, som är ett produktionskök, tillagar måltider 

till boendena Koppargården, Solgården samt Treskillingen. Matlådor levereras också till 

hemtjänsten. Det finns en restaurang på Treskillingen som är öppen för externa gäster. 

Centralköket tillagar också huvudmåltiden till förskolorna Garhyttan, Skogsgläntan samt 

Kyrkbacksskolan med tillhörande fritids. De tillbehör som behövs till måltiderna tillagas av 

kökspersonalen på enheternas mottagningskök. Åstugan i Ställdalen tillagar all mat till förskolan 

och är tillagningskök. Inom kosten arbetar 1,0 kostchef 1,0 arbetsledare totalt 13,31 årsarbetare. 

 

Näringslivsenheten arbetar med fokus på samarbete, utveckling och främjande av näringslivet 

inom kommunen. Efter årsskiftet kommer förutom en näringslivsutvecklare också en 

turismutvecklare/kommunikatör att ingå i Näringslivsenheten. 
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Totalt 2,0 årsarbetare från 1 januari 2021. 

 

IT avdelningen ger stöd och service till verksamheterna inom olika IT frågor. 

På IT arbetar 4,75 årsarbetare fördelat på systemtekniker, IT -tekniker och webbredaktör.  

 

Verksamhetsmål/indikatorer 
Verksamhetsmålen utgår från de övergripande politiskt beslutade målen i kommunfullmäktige. Sätts till 

internbudget 2021 i januari.  

Verksamhetsförändringar (kan ändras pga beslut i KS och Kf) 
Följande förändringar och anpassningar ses nödvändiga inom respektive verksamhet och 

genomförs med befintligt budgetförslag:  

 

Kostverksamheten 

Byta tunneldiskmaskin Garhyttans förskola 

Nedkylningsutrustning (nytt inköp)  

Utbyte av kåpa i kök och diskrum behövs i Kyrkbacksskolan. 

Vattenbad 2 separata brunnar. 
 

Näringsliv/IT 

Byte av lokal för IT-enheten 

Utbyte av datorer och nätverksutrustning. 

E-tjänstportal 

Ny hemsida med annan struktur – bl a mer lättillgänglig m m för besökande/medborgare, chefer 

och personal 

Ny backup lösning är i serverrum 

Nytt Wifi system 

Bussangöringsplats till skolan 

 

HR/personalavdelningen 

Lönekartläggningsverktyg införskaffas 

Kostnad för lagring av löneuppgifter /digital arkivering av uppgifter i Ljusnarsbergs arkiv kvarstår 

och kan inte reduceras på grund av arkivkrav.  
 
 

Konsekvensbeskrivning av ramar 2021-2023 

Kost 

 Tunneldiskmaskin: Nuvarande diskmaskin behöver ersättas, orsakar stora 

reparationskostnader. Tekniker hos serviceleverantören har meddelat att det inte är 

motiverat att göra stora reparationer på den befintliga. Ifall maskinen ej går att reparera vid 

nästa stopp innebär det en lång period utan diskmöjligheter. 

 

 Chill blaster-Nedkylningsutrustning: Den gamla maskinen dömdes ut av SBB och 

serviceleverantören. Denna maskin har skrotats. Enligt livsmedelslagen ska korrekt 

nedkylning av tillagad mat utföras av adekvat utrustning. Maskinen ger ökad möjlighet att 

ta tillvara på tillagad mat.  
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 Utbyte kåpa: I dagsläget är det ej tillräcklig ventilation och utsug som kan ta hand om 

ånga som bildas i kök och diskrum. Kåporna är inte heller i rätt dimension eller utformning 

för ändamålet utan kondens bildas och det vattnet lägger sig på rör och annat upp mot 

taket. Förutom dålig luft och varmt i kök som påverkar arbetsmiljön så finns stor risk för 

bl.a. mögelbildning. Utbyte av kåpa avser injustering, el-inkoppling armatur i nya kåpor 

samt anpassning undertak. 

 

 Vattenbad: En omdisponering i matsalen för att ge mer utrymme för serveringen av 

specialkost och anpassad kost. Plats för ytterligare vattenbad krävs, vilket innebär bättre 

serveringsmöjligheter. 

 

 Måltidsbiträde Skogsgläntans serveringskök: 

I dagsläget finns en 50% tjänst som det finns behov att utöka med 25%. När Skogsgläntan 

började verksamheten kunde tjänsten kombineras med pedagogiskt arbete på 25-30%. Den 

utökningen kommer till hösten 2020 inte att kunna erbjudas. Frukosthanteringen på 

förskolan kommer att då att skötas av förskolepedagoger. 
 
Näringsliv/IT 

 Byte av Lokal IT: Nuvarande lokal är dåligt anpassad för IT verksamhetens behov och 

medför ej tillfredställande arbetsmiljö. 

 

 Utbyte av datorer och nätverksutrustning: För att upprätthålla driftsäkerhet och 

standard krävs kontinuerligt utbyte av datorer och nätverksutrustning.  

Behovet av kontinuerligt utbyte/livslängden på datorerna medför mer att datorn idag ses/är 

en förbrukningsvara än investering. 

 

 E-tjänstportal. För att fortsätta arbetet med att digitalisera arbetsuppgifter och kunna 

erbjuda tjänster för medborgare behövs en E-tjänstportalen. 

 

 Kommunens hemsida: Är i ett stort behov av personell resurs som jobbar med att ta fram 

och strukturera upp en ny hemsida genom att driva arbetet med mycket verksamhetsdialog 

och processledning. Den resursen/kompetensen saknas idag. 

 

 Bussangöring: Statlig medfinansiering är beviljad för projektet. (50%) 

 

 Ny Wifi utrustning: Dagens Wifi lösning går “end of support” under sommaren 2021.  

 Back up lösning serverrum:  Nuvarande utrustning har passerat bäst datum och behöver även 

dimensioneras upp något. 

 

HR/personalavdelningen 

  

 Lönekartläggningsverktyg: Krävs för att efterleva lagkrav om lönekartläggning. 

 Lagring av uppgifter: Digitalt system krävs fortsättningsvis för lagring av 

personallöneinformation. 

 Rehabsystemet ADATO: På sikt krävs en säkerställd rehabiliteringsprocess, detta genom 

att digitalisera handläggningen för chefer. En pappershanterad rehabliteringsprocess 

medför en fördröjning i handläggningsprocessen, ett kortsiktigt mål med ett digitaliserat 
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system är att processen blir överskådlig och en långsiktigt är att en minskad sjukfrånvaro i 

en mer säkerställd process.  

Hållbar kommun 
I arbetet med att bidra till minskad resursförbrukning och i högre utsträckning bidra till en bättre 

miljö, görs genom följande åtgärder: 

 

Kostverksamheten 

Åtgärder för kortare ledtider, effektivisering av flöden och logistik  

 Bättre kvalitet och bättre resursanvändning med minskad elförbrukning, minskad transport, 

minskat serveringssvinn. 

 

Inköp närområde  

 Ökning/ minskning av livsmedel från leverantörer i närområdet. 

 Nya samarbeten med lokala eller regionala livsmedels- och matproducenter. 

 

Näringsliv/IT 

 Digitalisering av olika arbetsuppgifter/mötesformer bidrar till minskad 

resursförbrukning och belastning på miljön.  

 Ny skrivarlösning kommer att minska pappersförbrukning och toneråtgången. 

 

HR avdelningen 

 Distansmöten för att minska resandet och miljöpåverkan. 

 Digitala stödverktyg inom personalområdet minskar pappersförbrukning ( ex KIA) 

 Genom att utöka nyttjandet av nuvarande digitala arkiveringssystem, och då till att 

omfatta personalaktsinformation minskas behov av fysiska akter med tillhörande 

utrymme.  Även i förlängningen ett arbete för E- tjänster inom personalområdet, vilket 

resulterar i  minskar användandet av pappersblanketter (medför kortare ledtider m m) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


