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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
 
Årets resultat 
Det är med glädje jag konstaterar att Hagfors kommun även i år visar ett positivt resultat. Överskottet på  
16,9 miljoner kronor (Mkr) gör att vi når målet om 2 % överskott, som är vedertagen definition på god 
ekonomisk hushållning. Det positiva resultatet är en frukt av hårt arbete av all personal i vår verksamhet. 
Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb. 
 
Under många år har kommunen haft en minskande befolkning, att antal invånare minskar ger till följd att vi 
får lägre skatteintäkter. Där av måste vi utveckla och förändra för att kunna möta framtiden på bästa sätt, 
men samtidigt våga vara offensiva. 
 
 
Låneskuld 
Kommunen har under året tack vare ett gott resultat kunnat fortsätta amortera kraftigt, vi har under året 
amorterat 50 Mkr och låneskulden uppgår vid slutet av året till 205 Mkr. Detta är viktigt för att inte skjuta 
över skuldbördan på nästa generation. 

Föregående år amorterade kommunen 40 Mkr. Under de senaste tre åren har dryga 37 procent av låneskulden 
amorterats. Låneskulden per invånare 2014 är 17 197 kr. 
 
Viktiga händelser 
En fullstor idrottshall har färdigställts i anslutning till Älvstranden Bildningscenter i Hagfors och beslut har 
tagits om en tillbyggnad av sporthallen i Ekshärad.  En satsning som har stor betydelse både för skolan och 
föreningslivet i kommunen. 

Det har även byggts en ny, modern och tillgänglighetsanpassad bussterminal i Hagfors centrum för att 
underlätta det kollektiva resandet. 

Att från och med oktober månad haft förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande i Hagfors kommun 
känns spännande och utmanande. Jag ser både stora möjligheter och tuffa utmaningar framför oss de 
kommande fyra åren.  

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare och förtroendevalda för ett gott samarbete under året. 

 
 
Hagfors i februari 2015 
 
 
Åsa Johansson 
Kommunstyrelsens ordförande  
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FAKTA OM HAGFORS KOMMUN 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014

Antal invånare 31 december 12 480 12 282 12 170 12 071 11 921

Åldersgrupp 0-17 år 2 031 1 972 1 946 1 893 1 846
Åldersgrupp 18-64 år 7 047 6 895 6 838 6 778 6 679
Åldersgrupp 65-år 3 402 3 415 3 386 3 400 3 396

födelsenetto -112 -90 -136 -114 -113
flyttningsnetto -44 -108 24 15 -34

Kommunal skattesats 22:50 22:50 22:50 22:50 22:50
Landstingets skattesats 10:75 10:75 11:20 11:20 11:20

Årets resultat, Mkr 0,4 -16,6 3,6 31,2 16,9
Årets resultat, kr per invånare 32 -1 352 296 2 582 1 420

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Eget kapital, Mkr 192,3 172,4 176,0 207,2 224,1
Eget kapital, kr per invånare 15 409 14 038 14 461 17 162 18 798

Låneskuld, Mkr 334,5 323,5 295,0 255,0 205,0
Låneskuld, kr per invånare 26 803 26 339 24 240 21 125 17 197

Soliditet, % 26 24 25 30 34

Verksamhetens nettokostnad, Mkr 605,5 605,1 596,6 593,3 632,9
Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare 48 521 49 264 49 026 49 150 53 088

Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, Mkr 97,8 8,9 18,0 16,1 44,5
Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare 7 833 725 1 479 1 334 3 730

FEM ÅR I SAMMANDRAG

2007-10 2011-14 2015-18

Socialdemokraterna 21 18 18
Vänsterpartiet 6 4 3
Centerpartiet 5 4 4
Moderata samlingspartiet 4 3 2
Folkpartiet Liberalerna 3 3 2
Kristdemokraterna 1 - -
Sverigedemokraterna 1 * 2 5
Miljöpartiet de gröna - 1 1

Totalt 41 35 35
*Vakant

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE
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OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD  

Faktorer i omvärlden som påverkar Hagfors kommun är bland annat utvecklingen på arbetsmarknaden, 
demografiska förändringar, reformer som beslutas av riksdagen och andra statliga beslut, inflations- och 
löneutveckling samt ränteläget. 
 
SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING (Ekonomirapporten-December 2014, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)) 

Efter en stark avslutning på fjolåret (2013) har svensk ekonomi i år utvecklats förhållandevis svagt. Det 
främsta skälet är en fortsatt svag utveckling av svensk export. Svensk BNP beräknas i år växa med 1,9 
procent. Nästa år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden 
har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Den starka ökningen av 
arbetskraften har dock inneburit att arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. Den kommer nu successivt 
att minska ner till omkring 6,5 procent 2016. Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas 
växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över 2 procent nästa år och omkring 1,5 procent 
därefter. 
 
Det sammanlagda resultatet för kommunerna förväntas bli 5 miljarder kronor år 2014. Det är en försämring 
med 10 miljarder jämfört med 2013. Det beror till största del på återbetalningen från AFA 2013 på cirka 8 
miljarder. Verksamheter som enligt kommunerna förväntas dra iväg kostnadsmässigt 2015 är barnomsorg, 
grundskola och äldreomsorg. Ekonomiska framtidsbedömningar är förstås alltid förknippade med osäkerhet 
som följer av den ekonomiska utvecklingen i stort. Dessutom tillkommer osäkerheter som hänger samman 
med den politiska situationen. Riksdagens utskott bereder, i skrivande stund, detaljerna i statsbudgeten. För 
kommunerna finns i dagsläget en hel del oklarheter när det gäller statliga specialinriktade satsningar. 
 
För kommunerna i sammantaget har demografiska förändringar inneburit ökade resursbehov med ungefär 0,5 
procent per år de senaste tio åren. Under åren 2013-2014 har dessa växlats upp och förväntas de kommande 
fem åren att uppgå till 1,2-1,3 procent per år. 
 
 
KÄNSLIGHETSANALYS 
Kommunens ekonomiska utveckling påverkas av ett stort antal faktorer. En del faktorer kan påverkas av 
kommunen andra inte. I känslighetsanalysen redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser. 
 

 
 
 
 
 
 
 

HÄNDELSE / FÖRÄNDRING            RESULTATEFFEKT MKR 

Löneförändring 1 % inkl. PO 5,5

10 heltidstjänster 4,3

Prisförändring varor och tjänster 1% 3,0

Ändrade rörliga låneräntor 1% 0,6

Förändrad likviditet 10 miljoner kr 0,3

Ändrade taxor och avgifter 1% 0,6

– varav va och renhållning 0,5

Ökad utdebitering 10 öre 2,2

Ökat skatteunderlag 1% 4,8

Förändring skatter o bidrag per 100 invånare 5,3



ÅRSREDOVISNING 2014                                       HAGFORS KOMMUN 
 

Sida 7 av 81 
  

BEFOLKNINGSUTVECKLING 
Antalet invånare i Hagfors kommun minskade med 150 personer under året och vid utgången av 2014 hade 
Hagfors 11 921 invånare. Minskningen för 2013 var 99 personer. 
Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med 1 416 personer eller 10,6 procent. 
Under de senaste 20 åren är minskningen 3 486 personer eller 22,4 procent. Medelvärdet per år blir då -1,12 
procent. Efter de senaste två åren där minskningen har avtagit ökar återigen befolkningsminskningen. 
Utfallet för 2012 var -0,91 procent, för 2013 -0,81 procent och för 2014 -1,24%.  Befolkningsminskningen är 
procentuellt störst i åldersgruppen 0-17 år. Gruppen 65 år och äldre är högre i snitt än länet för övrigt. Från 
2013 sker en ökning av befolkningen 65-80 år samtidigt som gruppen 80 år och äldre minskar.  Andelen 
personer med hemtjänstinsatser i kommunen har ökat.  
 
 
SYSSELSÄTTNING 

 
 
Tabellen ovan visar hur många arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd som finns per 31 
december i andel av befolkning 16-64 år.  Antalet arbetslösa i Hagfors kommun minskar med 1,3 
procentenheter jämfört med föregående år och uppgår nu till 7,9 procent. För hela riket och för Värmlands 
län minskar arbetslösheten med 0,4 respektive 0,5 procentenheter. Vid en jämförelse med övriga 
värmländska kommuner hamnar Hagfors på plats 10 av 16 kommuner vilket är samma plats som föregående 
år. Framförallt har arbetslösheten bland ungdomar 18-24 år minskat kraftigt i och för sig från en hög nivå. 
Minskningen är störst i Hagfors vid en jämförelse bland länets kommuner och Hagfors gick från att vara den 
kommun med näst störst ungdomsarbetslöshet till att placera sig i mitten av länets kommuner.  

ARBETSLÖSHET

2010 2011 2012 2013 2014

Totalt Hagfors kommun 8,7% 8,3% 8,8% 9,2% 7,9%
Totalt Värmlands län 7,9% 7,4% 7,8% 7,7% 7,2%
Totalt Riket 6,8% 6,3% 6,9% 6,8% 6,4%
Kvinnor Hagfors kommun 8,9% 7,9% 7,6% 8,2% 6,6%
Män Hagfors kommun 8,9% 8,8% 9,9% 10,2% 8,9%
Ungdomar 18-24 år Hagfors kommun 19,5% 19,8% 21,8% 21,8% 13,7%
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VIKTIGA HÄNDELSER, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID 

VIKTIGA HÄNDELSER 
En mycket positiv händelse under 2014 är att kommunen fortsätter generera överskott minst i nivå 
med budget. Det ekonomiska utfallet med årets resultat på +16,9 Mkr innebär att ekonomin fortsätter 
konsolideras.  
 
Kommunkoncernen har tack vare fortsatt god likviditet kunnat amortera 65,0 mkr på räntebärande lån. 
Låneskulden minskar således med cirka 14 procent vilket förbättrar det ekonomiska utrymmet för 
verksamheterna under kommande år.       
 
I juni 2013 beslutade kommunstyrelsen i Hagfors att bygga en ny sporthall/allaktivitetshall i 
anslutning till den befintliga hallen vid Älvstranden Bildningscentrum.  I oktober 2013 togs det första 
spadtaget för sporthallen och invigningen gick av stapeln 23 augusti 2014. Anläggningen är 2100 
kvadratmeter och rymmer 500 sittplatser, 
 
Gjutarevägen med närmiljö har byggts om i två etapper under 2014. Den första etappen 
omfattade Gjutarevägen från Parkvägen till parkmiljön norr om Hagfors taxistation. Andra 
etappen omfattade resten av Gjutarevägen fram till Atterbergsvägen. Den nya vägen har fått 
en ny avsmalnad utformning och är numera sex meter bred med två körfält som är tre meter 
vardera. En upphöjd gång- och cykelbana har byggts vid sidan av ett av körfälten och 
förhöjda passager över Gjutarevägen ska öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter. 
 
Året avslutades med invigningen av den nya bussterminalen som har byggts om av Hagfors kommun i 
samarbete med Värmlandstrafik och Trafikverket. Bussterminalen kommer att göra det mer bekvämt 
för invånare och besökare att resa kollektivt till och från Hagfors kommun. Det har även byggts en ny 
hållplats vid Uvedsvägen som ska underlätta för busspendlare att ta sig till och från området kring 
Uddeholms AB.  
 
Inom verksamheten för barn och bildning har start skett av nytt HVB-hem (hem för vård och boende) 
med plats för 10-12 ensamkommande flyktingbarn upp till 21 år. Boendet är beläget i Ekshärad. 
 
Inom äldreomsorgens verksamhet har slutredovisning skett av omvårdnadslyftet vilket pågått sedan 
2011. 197 undersköterskor och vårdbiträden har fått möjlighet att delta i kurser avseende äldres hälsa, 
kost/måltid och munhälsa, specialpedagogik, friskvård och hälsa, demens, psykiatri och psykologi. 
Syftet med omvårdnadslyftet har varit att höja kvaliteten inom vård och omsorg. 
 
 
MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 
Under början av 2012 fattades ett politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort 
(målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa målkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat 
och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete 
samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. I denna årsredovisning redovisas 
måluppfyllelse för kommunens målkort för andra gången. Under respektive utskotts och nämnds 
verksamhetsberättelse redovisas de målkort som är klara. I detta stycke redovisas kommunens 
övergripande målkort.    
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FRAMTIDEN I HAGFORS KOMMUN 
Efter att de senaste åren, 2012-2013, avtagit ökar återigen befolkningsminskningen under 2014. 
Anledningen till detta är oklar men en förklaring kan vara att arbetslösheten är hög även i närliggande 
kommuner och framförallt i Karlstads kommun. All befolkningsminskning medför minskade intäkter 
från skatter och statsbidrag. Hagfors kommun har de senaste 10 åren tappat 10,6 procent av sin 
befolkning. Det tidigare påtalade sambandet mellan hög arbetslöshet och stor befolkningsminskning 
för specifikt ungdomar utgör ett stort problem. Under året minskade arbetslösheten framförallt bland 
unga, från i och för sig hög nivå, till en nivå motsvarande genomsnittet i Värmland.  
 
Från 2014 får Hagfors kommun en större intäkt beroende av den förändring som skett, från 1/1 2014, i 
den kommunalekonomiska utjämningen. Detta medför en kortsiktig förbättrad balans mellan intäkter 
och kostnader. Befolkningsminskningsproblemet består dock. Timlönerna för de anställda ökar och 
antalet brukare/kunder inom kommunens verksamheter stiger mer i procent än vad underliggande 
skatteunderlag generar i ökade intäkter. Detta medför att efter några år försämras åter igen 
förutsättningarna för en kommunal ekonomi i balans om effektiviseringar inte genomförs.   
Kommunledningen arbetar, trots den tillfälliga förbättringen i kommunens ekonomi, med högsta 
prioritet i att införa effektiviseringar i samtliga verksamheter. 
 
 

EKONOMISK ÖVERSIKT 

 
ÅRETS RESULTAT 
Årets resultat för kommunen uppgick till +16,9 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat +13,9 Mkr. 
Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med +3,0 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter 
november månads utfall var +16,3 Mkr. Största förklaringsposterna jämfört med budget är dels att 
verksamheterna totalt sett redovisar resultat i paritet med budgeterade nivåer, total avvikelse -0,4 Mkr. 
Enskilda verksamheter redovisar dock både över och underskott vilket redovisas nedan. Utöver detta 
har kommunen betydligt större skatteintäkter, +1,2 Mkr, betydligt större intäkter från generella bidrag, 
+1,5 Mkr, samt betydligt bättre finansnetto, +2,8 Mkr, än vad som budgeterats. Vid en historisk 
jämförelse från år 1987 till 2014 är årets resultat i löpande penningvärde det näst bästa och satt i 
relation till skatteintäkter och generella bidrag det tredje bästa resultatet.  
 
 

  

 

     
DRIFTSREDOVISNINGEN 
Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 631,2 Mkr. Det är 
en ökning från föregående år med 38,8 Mkr eller 6,5 procent. Motsvarande förändring 2013 var en 
minskning med 1,2 procent. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i 
verksamheterna. Avvikelsen mot budget 2014 uppgår till -0,4 Mkr. För 2013 var budgetavvikelsen 
+23,0 Mkr 
 
 
 

         ÅRETS RESULTAT  5 I TOPP *

1. År 2013 +31,2 Mkr
2. År 2014 +16,9 Mkr
3. År 2006 +16,3 Mkr
4. År 1994 +9,0 Mkr
5. År 2009 +7,4 Mkr

* Högsta Årets resultat i löpande 
penningvärde under 1987-2014

ÅRETS RESULTAT I % 5 I TOPP *     

1. År 2013 4,9%
2. År 2006 2,8%
3. År 2014 2,6%
4. År 1994 2,3%
5. År 1990 2,1%

* Högsta Årets resultat i % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag under 1987-2014
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Kommunledningsutskottet redovisar underskott för räkenskapsåret. Den största negativa avvikelsen 
beror av nedskrivning av värdet på andelar i kommanditbolag, -4,1 Mkr, samt räddningstjänsten, -1,4 
Mkr. Positiva avvikelser finns inom bland annat gemensamma verksamheter, +3,4 Mkr, samt 
föreningsstöd och övrigt stöd, +0,6 Mkr.  
Samhällsbyggnadsutskottet redovisar överskott om 2,3 Mkr. Orsaken är framförallt att här redovisas 
avskrivningar och internränta på investeringar som varit planerade men som av olika orsaker 
förskjutits í tid, +2,3 Mkr. Exkluderas dessa effekter redovisar utskottet ett underskott om cirka -0,5 
Mkr. Orsakerna är flera men de största negativa avvikelserna finns inom gemensam administration, -
1,1 Mkr, samt inom gatuverksamheten, -0,5 Mkr. Flertalet positiva avvikelser finns framförallt inom 
serviceenheten, +0,6 Mkr, samt flyget, +0,4 Mkr.  
Barn- och bildningsutskottets positiva avvikelse beror främst på att verksamheten för barn och 
ungdomsvård ger 2,3 Mkr i överskott. Dessutom lämnar grundskolan 1,8 Mkr i överskott pga 
överskott vad gäller interkommunal ersättning. Fler barn samt fler barn med behov av stöd inom 
skolbarnsomsorg genererar underskott, -1,1 Mkr, samt förändrade bidragsregler från första juli 2014 
gällande svenska för invandrare genererar underskott om -0,5 Mkr.  
Individ- och omsorgsutskottet redovisar en negativ avvikelse mot budget -4,3 Mkr. Detta beror i 
huvudsak större volymer än budgeterat och därmed högre kostnader framförallt inom Hemtjänsten, -
5,8 Mkr, Bostadsanpassning, -1,4 Mkr samt korttidsvård, -1,1 Mkr. Positiva avvikelser finns inom 
färdtjänst, +0,4 Mkr, och anhöriganställningar, +0,3 Mkr. Äldreomsorgen redovisar -7,6 Mkr. Sociala 
avdelningen inom samma utskott har dock en positiv avvikelse mot budget +3,3 Mkr. Detta beror på 
lägre kostnader inom bland annat ekonomiskt bistånd, +1,9 Mkr, arbetsmarknadsenhet, +1,5 Mkr, 
gemensamt soc + gemensamt Ifo, +0,9 Mkr. Högre kostnader än budgeterat finns inom bland annat 
flyktingmottagning, -0,5 Mkr, samt institutionsvård, -0,4 Mkr.  
 
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD  
Verksamheternas nettokostnad uppgår till 632,9 Mkr, vilket är 2,5 Mkr eller 0,4 procent högre än 
budget.  
I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 
2013 var 593,3 Mkr. Ökningen på 39,6 Mkr motsvarar 6,7 procent. 

BUDGETAVVIKELSER PER UTSKOTT / NÄMND (Mkr)

Kommunledningsutskottet -0,8
Samhällsbyggnadsutskottet +2,3
Barn- och bildningsutskottet +1,4
Miljö- och byggnämnden +0,8
Individ- och omsorgsutskottet -4,3
Valnämnden, överförmyndarnämnden
och hjälpmedelsnämnden +0,2

Summa budgetavvikelse bokslut 2014 -0,4
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Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare för 2014 blir 53 088 kr. Att jämföra med 49 150 kr 
per invånare för 2013. De 3 938 kr per invånare i ökade kostnader motsvarar 8,0 procent. Den stora 
ökningen relativt sett per invånare beror på att befolkningen minskar, -1,24%, samtidigt som totala 
nettokostnaden också ökar, +6,67%.   
 
NETTOKOSTNADER ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkter och generella 
statsbidrag som används för att finansiera den löpande verksamheten. 

  
2014 var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag 97,4 procent. Motsvarande andel för 2013 var 95,1 procent. Diagrammet ovan visar senaste 
tio åren. Efter några år med sjunkande trend bryts kurvan från historiskt sett mycket låg nivå.  
 
FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER 
Finansiella kostnader uppgår 2014 till 10,2 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld 
med 0,1 Mkr. Finansiella intäkter uppgår till 1,2 Mkr. Finansnetto blir således negativt med 8,9 Mkr 
vilket är +2,8 Mkr bättre än budget. För 2013 var finansnettot negativt med 11,7 Mkr. Således har 
utfallet av finansnettot förbättras med 2,7 Mkr.  
 
Ett viktigt nyckeltal är Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som 2014 
uppgår till -1,36 procent. Detta är ett av valda nyckeltal som tillhör det övergripande målkortet. 
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Kommunens mål är ett negativt finansnetto motsvarande max 1 procent. Mål således icke 
uppnått. Kommunen ska enligt beslutad finanspolicy minska risken för att förändringar i 
marknadsräntorna får negativa effekter på finansnettot och resultat. Detta görs genom att minimera 
rörliga banklåneräntor med bindningstider kortare än tre månader och istället använda 
derivatinstrument som räntederivat. Långsiktiga räntederivat som motverkar förändringar kan anses 
som effektiva men medför en viss kortsiktig tröghet avseende möjligheter att förbättra nämnda 
nyckeltal.    
 
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER 
Inga extraordinära kostnader eller intäkter finns att redovisa under 2014.    
 
SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER 
Kommunens skatteunderlag enligt 2014 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2013, 
ökade med 1,0 % till 1,99 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2013 ökade med 
3,3 %. Medelskattekraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är 190 264 kronor/invånare 
medan kommunens skattekraft är 164 990 kronor/invånare eller 86,7% (86,5 % föregående år) av 
rikets.  
 

 
Kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften genom inkomstutjämningssystemet. 
Skatteintäkterna år 2014 uppgår till 472,0 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2013 med -1,3 Mkr och 
prognos för slutavräkning år 2014 med 0,1 Mkr. Totala skatteintäkter 2014 är 1,2 Mkr högre än 
budget. 
 
 
GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING  
Systemet för beräkning av de generella bidragen förändrades fr.o.m. 2005, innebärande bl.a. att 
inkomstutjämningen, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidrag fördes samman till ett 
inkomstutjämningsbidrag, där kommunerna är garanterade 115 % av medelskattekraften. 
Kostnadsutjämningen förenklades och uppdaterades. Från 2014 infördes nytt utjämningssystem, enligt 
SOU 2011:39, där delmodellerna i kostnadsutjämningen förändrades. För Hagfors del innebar 
förändringen en klart större intäkt från kostnadsutjämningen. Samtidigt infördes ett 
införandebidrag/avgift vilken successivt fasas ut under perioden 2014-2017 innebärande att full effekt 
erhålls först 2017.  
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Den kommunala fastighetsavgiften uppgick 2014 till 20,9 Mkr. Övriga generella statsbidrag 2014 
summerar till 165,8 Mkr. Totalt 186,7 Mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med +1,5 Mkr.  
 
EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER 

 
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen 
före avdrag för regleringsavgift utgör 658,7 Mkr eller 76,4 procent av totalt 862,2 Mkr i externa 
inkomster. Avgifter och ersättningar uppgår 2014 till 112,4 Mkr eller 13,0 procent. De största posterna 
är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter. 
Övriga bidrag, som inte är generella statsbidrag, uppgår till totalt 90,0 Mkr eller 10,4 procent. 
Exempel på övriga bidrag är 36,3 Mkr ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter, 
26,6 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket och 7,6 Mkr olika former av 
anställningsstöd från AMS.  

Belopp i Mkr 2010 2011 2012 2013 2014

Inkomstutjämning 105,8 118,1 118,7 127,6 128,5
Kostnadsutjämning 11,1 3,8 0,6 -0,9 25,7
Strukturbidrag 3,3 8,4 8,0 7,2 4,4
LSS-utjämning 8,2 5,0 8,9 6,5 4,6
Regleringsavgift 5,8 12,8 6,1 5,6 2,6
Summa bidrag 134,2 148,1 142,2 146,0 165,8

Kommunal fastighetsavgift 20,9 21,1 21,3 21,6 20,9

GENERELLA STATSBIDRAG
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Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 539,7 Mkr eller 60,7% av 
totalt 889,5 Mkr i externa utgifter. Kommunen köper tjänster för 154,2 Mkr eller 22,0 %. Tjänsterna 
innefattar framförallt entreprenader, konsulttjänster, lokal- och markhyror, hyra och leasing av lös 
egendom samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier.  
 
INVESTERINGAR 
Årets nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier uppgår till 44,5 Mkr. Nettoinvestering per 
invånare är 3 690 kr.    

 
Exempel på större investeringar under 2014 är idrottshall i Hagfors 21,9 Mkr, resecentrum 4,9 Mkr, 
Gjutarevägen inkl gång- och cykelväg 2,8 Mkr, inflygningsutrustning till flygplatsen 2,4 Mkr, VA-
sanering i Uddeholm 1,6 Mkr samt ombyggnad sporthall i Ekshärad 1,5 Mkr. Budgeterade 
nettoinvesteringar 2014 var 70,4 Mkr. 
Ytterligare ett av valda nyckeltal som tillhör det övergripande målkortet är investeringars 
självfinansieringsgrad under en rullande femårsperiod. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur 
stor del av investeringarna som finansierats med de skatteintäkter som återstår när den löpande 
verksamheten betalats dvs. årets resultat + årets avskrivningar jämförs med årets investeringar. 
Nyckeltalet uttrycks i procent där över 100 är bra då det betyder att kommunen finansierat alla 
investeringar med skattepengar.  
Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av rullande femårsperiod. 
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Summering av åren 2010-2014 enligt ovanstående sammanställning visar att kommunen har 109 
procent i självfinansieringsgrad. Mål således uppnått för perioden. 
 
 
TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 578,9 Mkr vilket är en ökning med 1,4 Mkr jämfört 
med föregående år. Kortfristiga fordringar uppgår till 49,1 Mkr och har minskat med 14,7 Mkr. 
Långfristiga skulder uppgår till 270,5 Mkr vilket är en minskning med 47,6 Mkr jämfört med 
föregående år. 54,5 Mkr av långfristig skuld avser återstående leasingskuld för Bellmansgården. Under 
året har amorterats 1,1 Mkr på leasingskulden. 3,4 Mkr avser skuld till Torsby, Munkfors och 
Forshaga kommuner för deltagande i lån till Trafikverket för ombyggnation av riksväg 62. Kortfristiga 
skulder uppgår till 121,9 Mkr och har minskat med 0,9 Mkr mot föregående år.  
 
LÅNESKULD 
Den totala låneskulden per 31 december 2014 i kommunen uppgår till 205,0 Mkr varav hela beloppet 
redovisas som långfristig skuld. Under 2014 har kommunen amorterat 50,0 Mkr och ingen ny 
upplåning skett. Föregående år amorterade kommunen 40,0 Mkr och 2013 amorterade kommunen 
28,5 Mkr. Således har 36,6 procent av låneskulden amorterats under de senaste tre åren. Låneskulden 
per invånare 2014 är 17 197 kr. 
 
BORGENSÅTAGANDEN 
Genom sitt medlemskap i Kommuninvest har kommunen tillsammans med samtliga medlemmar 
solidariskt ingått i borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. 
Kommunens övriga borgensåtaganden uppgår till 198,3 Mkr, varav 100,9 Mkr avser Hagforshem AB 
samt 90,0 Mkr avser Hagfors Energi AB. Innebär en total minskning med 15,0 Mkr som 
koncernbolagen amorterat i lån under 2014.  
 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER  
Kommunen har beslutat att hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen utbetalas som 
individuell del, samt att försäkringslösning väljs vad gäller kompletterande ålderspension och 
efterlevandepensioner. 
Avsättningen i 2014 års bokslut uppgår till 4,6 Mkr och består av följande delposter: 
 

INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR

2010 2011 2012 2013 2014

Årets resultat, Mkr 0,4 -16,6 3,6 31,17 16,9

Avskrivningar, Mkr 28,2 44,6 29,6 29,6 42,8

Årets resultat + avskrivningar, Mkr 28,6 28,0 33,2 60,7 59,7

Investeringar, Mkr 97,8 16,8 18,0 16,1 44,5

Självfinansieringsgrad i % per år 29% 166% 184% 377% 134%

Självfinansieringsgrad i % summering av fem år 109%
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Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten. 
 
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser 
uppgår 2014 till 402,3 Mkr inkl. löneskatt. För 2013 var motsvarande förpliktelse 419,0 Mkr. 
 
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 
I 2014 års bokslut har 0,7 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen. 
Avsättningen uppgår nu totalt till 9,5 Mkr. Avsättningen för rivningskostnader för hyresbostäder 
uppgår per bokslutsdatum till 21,1 Mkr. Övriga avsättningar uppgår till 1,4 Mkr. 
 
EGET KAPITAL 
Årets resultat på 16,9 Mkr för kommunen innebär att eget kapitalet ökat motsvarande till 224,1 Mkr. 
Eget kapital per invånare 2014 är 18 798 kr vilket är lågt jämfört med övriga kommuner i Värmlands 
län.   
 
SOLIDITET  
Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som 
kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala 
tillgångar. Soliditeten i kommunen uppgår till 34,3 procent. Detta innebär en förbättring med 4,1 
procentenhet från föregående år. Jämfört med medelvärde för både riket och Värmlands län är Hagfors 
kommuns soliditet fortfarande låg. 
 

 

 
 
 

PENSIONER, BALANSPOSTER 

2013 2014

Särskild avtals/ålderspension, Mkr 1,3 1,2

Förmånsbestämd/kompl. pension, Mkr 0,1 0,1

Ålderspension, Mkr 1,9 1,7

Pension till efterlevande, Mkr 1,0 0,7

Pensionsbehållning, Mkr 0,1 0,1

Avsättning löneskatt, Mkr 1,0 0,9

Summa, Mkr 5,4 4,6

SOLIDITET
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KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA 
Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 25,2 Mkr i kommunen vilket är en minskning med 19,2 Mkr 
jämfört med föregående år. Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. 
Diagrammet nedan illustrerar kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Vid värdet 
100 procent räcker omsättningstillgångarna precis till att betala de kortfristiga skulderna. För 2014 är 
kommunens kvot 61,0 procent vilket är en minskning med 27,2 procentenheter mot föregående år. 
Orsaken till den minskade likviditeten samt något minskad betalningsberedskap är framförallt den 
fortsatt höga amorteringstakten. Under 2014 amorterades 50,0 Mkr med hjälp av egna medel. Fortsatt 
föreligger relativt god kortfristig betalningsförmåga i kommunen.  
 

 

 
     

 
KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV 
Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter ska överstiga kostnaderna. 
Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas 
i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Inte heller ska de kostnader för 
omstruktureringsåtgärder i syfte att få en mer anpassad verksamhet och framtida kostnadsminskningar 
räknas in i det justerade resultatet. Ett negativt justerat resultat ska återställas inom de kommande tre 
åren. 
 

 
 
 
 
 
 

BETALNINGSBEREDSKAP

BALANSKRAVET 2014 (Tkr)

Årets resultat 2014 16 929
- Reavinster som ingår i resultatet -73
+ Reaförluster som ingår i resultatet 350
+ Omställningskostnader 0

Justerat resultat 2014 17 206

Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav och har
inget underskott att täcka från föregående år.
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KOMMUNENS PERSONAL 

PERSONALSTRUKTUR 
Den första november 2014 fanns inom Hagfors kommun 1 009 (998) tillsvidareanställda och 109 (89) 
visstidsanställda med månadslön, totalt 1118 anställda. Totalt i Hagfors kommun var vi 934 kvinnor 
(83,5 procent) och 184 män (16,5 procent) anställda. 

 
 
 

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 
Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 50,06 procent (50,47 procent) av kvinnorna heltid. 82,67 
procent (84,21 procent) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 54,91 procent (55,61 procent) 
heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka, från 89,21 procent år 2013 till 
89,58 procent för 2014. 
 

KV MÄN TOTALT
KLU Visstid 2 4 6

Tillsvidare 30 18 48
Totalt 32 22 54

SBU Visstid 3 3 6
Tillsvidare 58 41 99
Totalt 61 44 105

Barn o Bildn Visstid 60 23 83
Tillsvidare 226 55 281
Totalt 286 78 364

Miljö o Bygg Visstid 0 0 0
Tillsvidare 2 3 5
Totalt 2 3 5

Sociala avd Visstid 8 3 11
Tillsvidare 140 22 162
Totalt 148 25 173

Äldreomsorg Visstid 2 1 3
Tillsvidare 403 11 414
Totalt 405 12 417
Sa kvinnor/män 934 184
Procent kvinnor/män 83,54 16,46

109
1 009
1 118

ANSTÄLLNINGSFORM

Summa visstid
Summa tillsvidare
Summa totalt
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KONVERTERINGAR 
Antalet konverterade är för kommunen totalt 26 personer (16). Skillnaden i årsarbetare utgör 7,75 
(2,36). 
 

 
 
 

Kvinnor Män Totalt
KLU Heltid 26 18 44

Deltid 4 0 4
Totalt 30 18 48

SBU Heltid 41 39 80
Deltid 17 2 19
Totalt 58 41 99

Barn o Bildn Heltid 205 50 255
Deltid 21 5 26
Totalt 226 55 281

Miljö & Bygg Heltid 2 3 5
Deltid 0 0 0
Totalt 2 3 5

Sociala avd Heltid 42 8 50
Deltid 98 14 112
Totalt 140 22 162

Äldreomsorg Heltid 114 6 120
Deltid 289 5 294
Totalt 403 11 414

Totalt antal personer som arbetar heltid 554
Antal kvinnor som arbetar heltid 430
Antal män som arbetar heltid 124

SYSSELSÄTTNINGSGRAD

2013 2014 2013 2014
KLU 0 0 0 0
SBU 1,50 0,75 2 1
Barn o Bildn 1,50 4 2 5
Miljö & Bygg 0 0 0 0
Sociala avd 0,75 5,25 1 7
Äldreomsorg 8,25 9,75 11 13
Totalt 12,00 19,75 16 26

Årsarbetare Antal personer
KONVERTERINGAR
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KÖNSFÖRDELNING 
Andelen kvinnor har ökat och kvinnorna innehar 83,54 procent (82,80 procent) av anställningarna. 
Andelen män har följaktligen minskat och männen innehar 16,46 procent (17,20 procent) av 
anställningarna. 
 
 
ANSTÄLLNINGSTID 
Den genomsnittliga anställningstiden för vår tillsvidareanställda personal var 19,51år (19,54). 
 
 
MEDELÅLDER 
Vår yngsta tillsvidareanställda medarbetare är 
22 år gammal och vår äldsta medarbetare är 66 
år gammal. Medarbetare i åldern upp till 30 år 
har ökat markant från 30 (2013) till 45 
personer av våra 1 009 tillsvidareanställda. 
Detta visar sig även på medelåldern, som 
fortsätter sjunka och nu är 49,87 år (50,33). 
Medelåldern bland kvinnor är 49,73 år (50,12) 
och bland män 50,66 år (51,56). 

 
 

 
PERSONALOMSÄTTNING 
Under 2014 var det av den tillsvidareanställda 
personalen 13 personer (20) som lämnade sin 
anställning på egen begäran. 
 

 

PENSIONSAVGÅNGAR 
Under 2014 avgick 36 (36) personer med 
ålderspension. Ingen medarbetare avgick med 
särskild avtalspension detta år. 
 
 

 
TIDSANVÄNDNING 
Den arbetade tiden uppgick till 2 119 828 
timmar (2 103 577) vilket innebär en ökning på 
16 251 timmar. Fyllnadstid och övertid 
tillsammans har ökat till 43 335 timmar        
(40 603). 
  

 
 

2013 2014
Män 51,56 50,66
Kvinnor 50,12 49,73
Total medelålder 50,33 49,87

MEDELÅLDER

2013 2014
KLU 3 3
SBU 3 1
Barn o Bildn 6 4
Miljö o Bygg 2 1
Sociala avd 3 1
Äldreomsorg 3 3
Totalt 20 13

PERSONALOMSÄTTNING

2014
KLU 2
SBU 5
Barn	  o	  Bildn 13
Miljö	  o	  Bygg 0
Sociala	  avd 2
Äldreomsorg 14
Totalt 36

PENSIONSAVGÅNGAR

2013 2014
Fyllnadstid 26 956 28 827
Övertid 13 647 14 508
Total 40 603 43 335

TIDSANVÄNDNING
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FÖRÄLDRALEDIGHET 
Under 2014 använde kvinnorna 3,10 procent (3,39) av sin arbetstid till föräldraledighet och männen 
1,03 procent (1,06). Av den totala föräldraledigheten utgör kvinnorna 92,50 procent (92,91) och 
männen 7,50 procent (7,09 procent). 
 
SJUKFRÅNVARO 
Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse till 2013. Långtidssjukfrånvaron har ökat i större 
utsträckning än korttidssjukfrånvaron. Kvinnorna ökar sin sjukfrånvaro medan männen minskar sin 
sjukfrånvaro. Våra yngsta medarbetare minskar sin sjukfrånvaro medan våra medarbetare i åldern från 
30 år och uppåt ökar sin sjukfrånvaro. De direkta kostnaderna för sjuklön uppgick till 8 284 tusental 
kronor (Tkr), (9 119 Tkr). 
 
  

 
 

 
 
 
AFA 
Våra anmälningar till AFA-försäkring fortsätter att öka i jämförelse med tidigare år. Till AGS-KL 
(sjukskrivning över 90 dagar) anmäldes 66 ärenden (57) och till TFA-KL (arbetsskada) anmäldes 24 
ärenden (25). 
  
LÖNER 
Lönerna har uppräknats med 2,78 (2,35) procent sedan 2013. Kvinnornas medellöner uppgick till 
90,05 procent (88,78) av männens. 
 
ARBETSSKADOR OCH TILLBUD 
Under 2014 anmäldes totalt 294 tillbud (239). Anmälda arbetsskador uppgick till 103st (90). Av de 
103 olycksfallen innebar 79 ingen frånvaro, 6st frånvaro 1-3 dagar, 8st 4-14 dagar och 10st längre 
frånvaro än 14 dagar. 
 
 

Indikator I förhållande till: 2013 2014
Total Summa ordinarie arbetstid 6,13 6,56
>60 dgr Total sjukfrånvaro 41,92 47,74
Kvinnor Summa ordinarie arbetstid 6,58 7,60
Män Summa ordinarie arbetstid 4,30 4,15
<29 år Summa ordinarie arbetstid <29 år 3,45 2,60
30-49 år Summa ordinarie arbetstid 30-49 år 5,44 6,64
<50 år Summa ordinarie arbetstid <50 år 7,05 7,34

SJUKFRÅNVARO

2013 2014
KLU 4,86 1,88
SBU 5,71 6,96
Barn o Bildn 4,20 4,27
Miljö & Bygg 3,29 8,09
Sociala avd 6,52 6,60
Äldreomsorg 7,96 9,17

SJUKFRÅNVARO PER AVDELNING
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ARBETSMILJÖ- HÄLSA- PERSONALUTVECKLING 
Den medarbetarundersökning som årligen genomförts (med start år 2012) har inneburit att respektive 
arbetsledare tillsammans med sina medarbetare gått igenom resultatet av undersökningen och gjort en 
handlingsplan för fortsatt utveckling av arbetsmiljön på respektive arbetsplats. 

En aktivitet i det övergripande målkort som finns för Hagfors kommun var att genomföra en 
värdegrundsutbildning. Utbildningen genomfördes med Hagfors kommun som huvudman tillsammans med 
Filipstad och Munkfors kommun samt Region Värmland. Utbildningen benämnd ”Värdegrund i nutid” 
påbörjades under år 2013 och avslutades under år 2014. Utbildningen har varvats med olika föreläsningar 
och workshops – där Hagfors kommuns arbetsledare deltagit. Utbildningens syfte har varit att skapa en 
gemensam värdegrund för hela Hagfors kommun och skapa en övergripande Etikpolicy för hela 
organisationen.  

Under år 2014 har en omfattande arbetsledarutbildning i ledarskap genomförts för samtliga arbetsledare. 
Utbildningen omfattade fem olika delmoment och pågick under större delen av år 2014. Denna 
ledarskapsutbildning har haft som syfte att ge våra arbetsgivarrepresentanter kunskap och ”verktyg” att 
arbeta med i sitt vardagliga ledarskap.  

Förutom ovanstående utbildningar har fyra arbetsledarträffar genomförts under året. Vid dessa tillfällen har 
olika ämnen behandlats, t ex policy och riktlinjer, löneöversynsförhandlingar, PA- och lönesystem, 
arbetsmiljö mm. 

Under året har en medarbetare inom personalenheten utbildats och certifierats att genomföra utbildningar 
inom arbetsmiljö. 

Personalrehabiliteringsverksamheten har under året genomfört arbetsplatsanalyser, kartlagt arbetsteknik, 
funktionsbedömningar, behandlingar och hjälpmedelsutprovningar för 25 medarbetare inom organisationen. 
Vidare har man kartlagt arbetsmiljön vid våra förskolor med beaktande av ergonomi. 
Friskvårdsprojekt har genomförts för arbetsplatsen Tranan. Inom ramen för projektet har föreläsning om 
friskvård, mat och sömn behandlats. Vidare har en aktivitetstävling anordnats där 49 av våra medarbetare 
deltog. 
I likhet med tidigare år har vissa friskvårdsaktiviteter anordnats som t ex vattengymnastik och stavgång. 
Totalt har drygt 50 medarbetare deltagit på dessa aktiviteter. 
Under 2014 genomfördes den återkommande motionsaktiviteten Sjögrändsloppet, där knappt 400 
medarbetare sprang, joggade eller promenerade en sträcka om drygt 6 km. 

Den friskvårdsförmån som arbetsgivaren erbjudit sina medarbetare genom sin friskvårdspolicy nyttjades 
enligt följande under år 2014: 

-‐ Träningskort på Styrkan eller Munkfors Training: 143 medarbetare (157, år 2013). 
-‐ Styrketräning, massage, bad mm: 194 medarbetare (153, år 2013) 
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DRIFTSREDOVISNING
Bokslut Bokslut 2014 Budget Avvikelse

2013 2014 mot
Belopp i Mkr Netto Kostnader Intäkter Netto Netto budget

Kommunledningsutskott, 
kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och revision -43,1 -72,0 8,1 -63,9 -63,1 -0,8

Samhällsbyggnadsutskottet, 
skattefinansierad verksamhet -33,9 -156,9 119,7 -37,1 -39,4 2,3

Samhällsbyggnadsutskottet, 
avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -51,4 51,4 0,0 0,0 0,0

Barn- och bildningsutskottet -236,9 -296,6 54,3 -242,3 -243,7 1,4

Miljö- och byggnämnden -1,4 -3,0 1,9 -1,2 -1,9 0,8

Individ- och omsorgsutskottet -276,0 -347,5 61,9 -285,6 -281,3 -4,3

Valnämnden 0,0 -0,5 0,4 -0,1 -0,3 0,2

Överförmyndaren -0,9 -1,2 0,3 -0,9 -0,9 0,0

Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0

S:a utskott, nämnd och styrelse -592,4 -929,3 298,1 -631,2 -630,7 -0,4

Pensioner m m -41,7 -42,8 -42,8 -42,0 -0,9

Internt PO-pålägg pensioner 24,1 25,2 25,2 24,7 0,4

Återföring kapitalkostnader 46,2 58,8 58,8 49,3 9,5

Övriga interna poster 0,0 -100,8 100,8 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -29,6 -42,8 -42,8 -31,7 -11,1

VERKSAMHETENS    
KOSTNADER / INTÄKTER -593,3 -1 031,8 399,0 -632,9 -630,3 -2,5

INVESTERINGSREDOVISNING (Mkr)

2013 2014 Budget Avvikelse
Utskott/nämnd/styrelse netto netto Netto budget

Kommunledningsutskottet 0,8 0,7 9,1 8,4

Samhällsbyggnadsutskottet 14,9 43,4 60,8 17,4

- skattefinansierad verksamhet 14,3 40,5 53,4 13,0

- avgiftsfinansierad verksamhet 0,6 3,0 7,4 4,4

Barn- och bildningsutskottet 0,0 0,3 0,4 0,1

 Miljö- och byggnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0

Individ- och omsorgsutskottet 0,4 0,1 0,1 0,0

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 16,1 44,5 70,4 25,9
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Bokslut Bokslut Budget
Belopp i miljoner kronor Not 2014 2013 2014

Verksamhetens intäkter 1 197,3 205,6 187,2 10,1
Verksamhetens kostnader 2 -787,3 -769,3 -785,8 -1,6
Avskrivningar 3 -42,8 -29,6 -31,7 -11,1

Verksamhetens nettokostnad -632,9 -593,3 -630,3 -2,5

Skatteintäkter 4 472,0 468,5 470,8 1,2
Generella bidrag 4 165,8 146,0 164,3 1,5
Kommunal fastighetsavgift 20,9 21,6 20,9 0,0
Finansiella intäkter 5 1,2 1,6 1,3 0,0
Finansiella kostnader 5 -10,2 -13,3 -13,0 2,8

Resultat före extraordinära poster 16,9 31,2 13,9 3,0
Extraordinära kostnader/intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 16,9 31,2 13,9 3,0

Avvikelse
mot budget

           RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor Not 2014 2013
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 11 564,2 558,5
Finansiella anläggningstillgångar 12 14,8 19,0
Summa anläggningstillgångar 578,9 577,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar 13 49,1 63,8
Kassa och bank 14 25,2 44,5
Summa omsättningstillgångar 74,3 108,3
SUMMA TILLGÅNGAR 653,2 685,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 15 224,1 207,2
därav årets resultat 16,9 31,2

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner 16 4,6 5,4
Andra avsättningar 17 32,1 32,3
Summa avsättningar 36,7 37,7

SKULDER
Långfristiga skulder 18 270,5 318,2
Kortfristiga skulder 19 121,9 122,8
Summa skulder 392,5 441,0

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 653,2 685,8

POSTER INOM LINJEN
Borgensåtaganden 20 198,3 213,4
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 21 402,3 419,0
Leasingavtal 22 2,3 2,7

             BALANSRÄKNING
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Belopp i miljoner kronor Not 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 16,9 31,2
Justering för av- och nedskrivningar 42,8 29,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 6 -10,8 -2,1
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 49,0 58,6
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 14,7 14,1
Ökning(-)/minskning(+) förråd 0,0 0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 0,9 0,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 64,6 73,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 7 -44,5 -16,1
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 8 0,1 0,9
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 7 3,9 0,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -40,4 -15,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Leasingavtal 9 0,0 0,0
Nya lån 9 0,0 0,0
Ökning/minskning långfristiga skulder 9 0,0 0,0
Amortering av skuld 9 -51,3 -41,2
Ökning/minskning kortfristig del 9 0,0 0,0
Ökning/minskning av långfristiga fordringar 10 4,2 0,0
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag 18 3,7 0,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -43,4 -40,4

ÅRETS KASSAFLÖDE -19,2 17,7
Likvida medel vid årets början 44,5 26,8
Likvida medel vid årets slut 25,2 44,5

KASSAFLÖDESANALYS 
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1. Verksamhetens intäkter 2014 2013 6. Just. för ej likviditetspåverk. poster
Nämndrelaterade intäkter 298,1 310,4 Förändring pensionsavsättning -0,7 0,0
Avgår interna intäkter -100,8 -104,9 Förändring sanktionsavgifter särsk boende -0,1
Jämförelsestörande poster: Avsatt till återställande av soptipp 0,7 0,7
Realisationsvinst vid försäljning poolbil 0,1 Avsättning rivningskostnader -0,8 -2,9
Återbetalning AFA försäkring 0,0 13,8 Realisationsvinster -0,4 0,2
Realisationsvinst vid försäljning lastbil 0,0 0,1 Realisationsförluster 0,1 -0,1
S:a verksamhetens intäkter 197,3 205,6 Försäljnkostnader ingår i reavinst/förlust -0,1

Avsättning projekt balanserade styrkort -0,6 -0,4
2. Verksamhetens kostnader Avsättning osäkra kundfordringar -0,5
Nämndrelaterade kostnader -929,3 -902,8 Avsättning övrigt 0,5 0,9
Avgår interna kostnader 100,8 104,9 Nedskrivning fd vattenverk -9,4
Avgår kapitalkostnader 58,7 45,9 S:a justering -10,8 -2,1
Finansiella kostnader verksamheten 0,1 0,4
Pensionsutbetalningar -43,6 -42,1 7. Investeringar
Förändrad pensionsavsättning 0,8 0,4 Investeringsutgifter, fastigheter 41,9 12,8
Avgår internt PO-pålägg pensioner 25,2 24,1 "                                 , inventarier 2,2 3,4
Jämförelsestörande poster: "                                 , fin at -3,9 -0,2
Realisationsförlust vid försäljning fastigh 0,0 -0,2 S:a investeringar netto 40,3 16,0
Rivningskostnader -1,3 -0,4
Löneskatt sänkning diskkonteringsränta 0,0 -0,1 8. Försäljning av anläggningstillgångar
Upphörande av anställning/AGF-KL 0,0 Poolbil CGB 311 0,1
Infriat borgensåtagande 0,0 0,1 Lastbil tillhörande SBU 0,5
Sanktionsavgifter 0,1 Fastighet Vällarevägen 15, Hagfors 0,4
Nedskrivningar av anläggningstillgångar -4,1 S:a försäljn anläggningstillgångar 0,1 0,9
S:a verksamhetens kostnader -787,3 -769,3

9. Förändring av låneskuld
3. Avskrivningar Årets amorteringar på anläggnslån -50,0 -20,0
Avskrivning byggnader o anläggn. 24,9 26,0 Årets amortering på leasingskuld -1,3 -1,2
Avskrivning maskiner o inventarier 4,4 3,5 Nytt lån
Nedskrivning 13,5 0,0 Ökn/minskn övriga långfristiga skulder
S:a avskrivningar 42,8 29,6 Kortfristig upplåning

Lösen av kortfristig låneskuld -20,0
4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Förändring av kortfristig del
Kommunalskatteintäk ter Förändring av låneskuld -51,3 -41,2
Preliminära skatteintäkter 473,3 471,2
Slutavräkning föreg år -1,3 0,3 10. Förändring av långfristiga fordringar
Preliminär slutavräkning innev år 0,1 -3,0 Hyttgården, värmekulvert 0,0 0,0
S:a kommunalskatteintäkter 472,0 468,5 Gustavagården, rest köpeskilling 0,0
Generella statsbidrag och utjämning Vägverket
Inkomstutjämning 128,5 127,6 Förändring långfristiga fordringar 4,2
Strukturbidrag 4,4 7,2 Förändr av långfristiga fordringar 4,2 0,1
Kostnadsutjämning 25,7 -0,9
LSS-utjämning 4,6 6,5
Nivåjustering/Regleringsbidrag 2,6 5,6
S:a generella bidrag och utjämning 165,8 146,0
S:a skatteintäkter och 
generella statsbidrag 637,8 614,5

5. Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäk ter
Ränteintäkter 1,2 1,6
S:a finansiella intäkter 1,2 1,6
Finansiella kostnader
Räntor och bankkostnader -10,1 -12,8
Ränta på pensionsskuld -0,1 -0,4
S:a finansiella kostnader -10,2 -13,3
S:a finansiella intäkter o kostnader -8,9 -11,7

NOTER (miljoner kronor)
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11. Mark, byggnader o anläggningar 2014 2013 Maskiner och inventarier 2014 2013
Markreserv Ingående bokfört värde 26,0 27,7
Ingående bokfört värde 6,7 6,8 Uppskrivning/reavinst 0,1 0,1
Nettoinvestering 0,0 0,0 Försäljningar -0,1 -0,5
Nettoinvestering, tomtförsäljningar 0,0 0,0 Nettoinvestering 2,2 3,4
Försäljningar 0,0 -0,1 Avskrivningar -4,4 -4,6
Avskrivningar 0,0 0,0 Nedskrivning 0,0 0,0
Uppskrivning/reavinst 0,0 0,0 Utgående bokfört värde 23,8 26,0
Nedskrivning 0,0 0,0
Utgående bokfört värde 6,7 6,7 S:a materiella

anläggningstillgångar 564,2 558,5

Verksamhetsfastigheter
Ingående bokfört värde 385,5 391,9 12. Finansiella anläggningstillgångar

Nettoinvestering 25,6 10,0 Aktier och andelar
Försäljningar 0,0 -0,4
Avskrivningar -16,1 -15,9 Hagforshem AB 5,0 5,0
Nedskrivning/reaförlust 0,0 -0,2 Värdereglering aktier i Hagforshem -19,6 -19,6
Uppskrivning/reavinst 0,0 0,0 Aktieägartillskott Hagforshem AB 19,6 19,6
Nedskrivning 0,0 0,0 Andelar Hantverkarn 12 KB 0,3 4,5
Utgående bokfört värde 395,0 385,5 Värmlandstrafik AB 0,9 0,9

Kommuninvest 0,7 0,7
Fastigheter för affärsverksamhet Hagfors Energi AB 0,1 0,1
Ingående bokfört värde 82,5 86,6 Övriga 0,2 0,2
Nettoinvestering 3,5 0,6 S:a aktier och andelar 7,1 11,4
Nedskrivningar -9,4 0,0
Avskrivningar -4,6 -4,8 Långfristiga fordringar
Utgående bokfört värde 71,9 82,5 Vägverket 5,0 5,0

Gustavagården 0,0 0,0
Publika fastigheter Hyttgården 0,0 0,0
Ingående bokfört värde 45,7 47,1 Förlagsbevis 2,6 2,6
Nettoinvestering 10,7 1,9 S:a långfristiga fordringar 7,6 7,6
Nedskrivningar 0,0 0,0
Avskrivningar -3,3 -3,3
Utgående bokfört värde 53,1 45,7 S:a finansiella anläggningstillg 14,8 19,0

Fastigheter för annan verksamhet 13. Kortfristiga fordringar
Ingående bokfört värde 11,6 12,2 Kundfordringar 8,7 9,6
Nettoinvestering 2,5 0,3 Interimsfordringar 18,4 26,2

Försäljningar 0,0 0,0 Andra fordringar 22,0 28,0
Avskrivningar -0,9 -0,9 S:a kortfristiga fordringar 49,1 63,8
Nedskrivning/reaförlust 0,0 0,0
Nedskrivningar 0,0 0,0 14. Kassa och bank
Utgående bokfört värde 13,3 11,6 Handkassa 0,0 0,0

Plusgiro 0,0 0,1
Övriga fastigheter Bank 25,2 44,4
Ingående bokfört värde 0,5 0,6 S:a kassa och bank 25,2 44,5
Försäljningar 0,0 0,0
Nettoinvestering 0,0 0,0
Uppskrivning/reavinst 0,0 0,0 15. Eget kapital
Nedskrivningar 0,0 0,0 Ingående eget kapital 207,2 176,0
Avskrivningar -0,1 -0,1 Årets resultat 16,9 31,2
Utgående bokfört värde 0,4 0,5 S:a eget kapital 224,1 207,2

Pågående arbeten
Ingående bokfört värde 0,0 0,0
Nettoinvestering 0,0 0,0
Färdigställda pågående arbeten 0,0 0,0
Utgående bokfört värde 0,0 0,0

NOTER (miljoner kronor)
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2014 2013 2014 2013
16. Avsatt till pensioner Övriga kortfristiga skulder:
Särskild avtals/ålderspension 1,2 1,3 Leverantörsskulder 19,9 25,9
Pensionsbehållning 0,1 0,1 Interimsskulder 93,2 88,1
Förmånsbestämd/kompl pension 0,1 0,1  varav villk b idrag & specdest/rikt statsb idrag 6,6 2,6
Ålderspension 1,7 1,9 Mervärdesskatt, punktskatt 0,7 0,9
Pension till efterlevande 0,7 1,0 Personalens källskatt och löneavdragskonton 7,8 7,6
Avsättning löneskatt 0,9 1,0 Diverse kortfristiga skulder 0,4 0,3
S:a avsatt till pensioner 4,6 5,4 S:a övriga kortfristiga skulder 121,9 122,8

S:a kortfristiga skulder 121,9 122,8
Aktualiseringsgrad 97% 97%
Överskottsfond 0,0 0,0 Övriga borgensåtaganden 2014 2013

- Föräldrakooperativ för barnomsorg 1,2 1,2
17. Övriga avsättningar 2014 2013 - Äldrekooperativet Hyttgården 6,1 6,1
Avsättning rivningskostnader 21,1 21,9
Avsatt till återställande av deponi 9,5 8,9 - Hagfors Energi AB 90,0 105,0
Avsatt till sanktionsavgifter särsk boende 0,0 0,1 - Hagforshem AB 100,9 100,9
Övrig avsättning 1,4 1,5 - Egnahemslån, 40 % av låneskulden 0,1 0,1
Avsatt osäkra kundfordringar 0,0 0,0 S:a övriga borgensåtaganden 198,3 213,4
S:a övriga avsättningar 32,1 32,3

18. Långfristiga skulder 2014 2013
Lån i banker och kreditinstitut 205,0 255,0 21. Pensionsförpliktelser
Långfristig leasingskuld 55,2 56,5 Ingående ansvarsförbindelse 337,2 318,7
Anslutningsavgifter 1,2 1,2 Aktualisering 0,1 0,1
återstående antal år: 38,7 år Ränteuppräkning 2,8 3,3
Investeringsbidrag 5,7 2,0 Basbeloppsuppräkning 0,5 6,7
Övrig långfristig del 3,4 3,4 Sänkning av diskonteringsränta 0,0 25,0
Långfristiga skulder 270,5 318,2 Övrig post 0,5 -1,5

Årets utbetalningar -15,5 -15,1
19. Kortfristiga skulder 2014 2013 Bromsen -1,8 0,0

Löneskatt 78,6 81,8
Kortfristiga låneskulder: S:a pensionsförpliktelser 402,3 419,0
Kortfristigt lån 0,0 0,0
Kortfristig del av långfristig skuld 0,0 0,0 22. Leasingavtal
S:a kortfristiga låneskulder 0,0 0,0 Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Årets leasingkostnad:
Personbilar 0,0 0,0

20. Borgensåtaganden Kontorsmaskiner och ADB-utrustning 1,0 1,2
Kommuninvest AB Televäxel 0,4 0,4
Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk Energianläggning Älvstranden 0,1 0,3
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige Övriga inventarier 0,8 0,8
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga S:a 2,3 2,7
280 kommuner som per 2014-12-31 var medlemmar i Pga ändrad redovisning av leasing på personbilar under 2010
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande redovisas inte personbilar.
borgensförbindelser. Finansiell leasing

Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m. 2006-10-02
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som 
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar för- tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld.
delningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-
förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels
i förhållande till storleken på medlemskommunernas 
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2014-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:S totala förpliktelser till 299 065 476 978 kronor och 
totala tillgångar till 290 729 650 160 kronor. Kommunens
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 454 823 109
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
442 666 798 kronor.

NOTER (miljoner kronor)
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KONCERNEN HAGFORS KOMMUN 

 
I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen även Hagforshem AB, Hagfors Energi AB samt 
Hantverkaren 12 KB. 
 
HAGFORSHEM AB 
Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. De flesta bostäderna ligger i centrala Hagfors men 
företaget äger även fastigheter i Ekshärad och Råda. Vid verksamhetsårets utgång hade Hagforshem 726 
lägenheter och 32 lokaler. Antalet tomma lägenheter var 19 stycken. 40 lägenheter var uthyrda till 
Migrationsverket. För 2014 har utvecklingsplanen fortsatt för att förbättra möjligheterna för bolaget att 
generera positiva resultat. Vakansgraden är fortsatt cirka 2-3% vilket ger bolaget möjlighet att generera vinst 
och samtidigt öka underhållet på de fastigheter som bedöms långsiktigt finnas kvar i bolaget under 
överskådlig tid. Under våren 2014 genomfördes en organisationsförändring innebärande att personal för 
fjärrvärmeproduktion (Hagfors Energi AB) togs över från kommunen och anställdes i Hagforshem. 
Hagforshem säljer därefter tjänster till systerbolaget Hagfors Energi AB.  
 
HAGFORS ENERGI AB 
Hagfors Energi AB har till ändamål att främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och ska producera, 
köpa, distribuera samt försälja värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget 
levererar värme till cirka 300 kunder. Bolaget har inga egna anställda utan alla personella tjänster köps sedan 
våren 2014 av Hagforshem AB. Fjärrvärme är en viktig del i Sveriges klimatanpassning. Mer än hälften av 
bostäderna i Sverige värms med fjärrvärme. Hagfors Energi förser nästan alla av koncernens 
fastighetsbestånd med fjärrvärme i Hagfors och Ekshärad. I Ekshärad värms 80 % av alla fastigheter med 
fjärrvärme. I Hagfors värms alla större flerfamiljshus idag med fjärrvärme och de flesta industrilokaler.  
 
HANTVERKAREN 12 KB 
I januari 2011 förvärvade kommunen Hantverkaren 12 HB. Bolagets enda syfte är att äga fastigheten 
Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. Fastigheten Hantverkaren 12 är gamla ”Primusfastigheten” vilken 
tidigare ägdes av extern part från vilken kommunen hyrde fastigheten. Bolaget är sedan 2011 ombildat till ett 
kommanditbolag i vilket Hagfors kommun är komplementär och Hagforshem AB är kommanditdelägare. 
Under året har värdering skett av bolagets tillgångar till bedömt marknadsvärde. 
 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING  

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens totala ekonomiska 
åtagande oavsett val av verksamhetsform. 
 
I stiftelser och aktiebolag anses kommunen kunna utöva ett väsentligt inflytande vid en ägarandel på minst 
20 %. I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen Hagforshem AB och Hagfors Energi AB som 
alla ägs till 100 % av kommunen, samt Hantverkaren 12 KB i vilken kommunen är komplementär och 
därmed är fullt ut ansvarig för bolagets verksamhet. 
 
Kommunen har därutöver mindre ägarandelar i följande företag: 

- HSB ek för, Hagfors 
- OK Värmland 
- Värmlands Skogsägare 
- Kommentus Samverkan AB 
- Värmlandstrafik AB 
- Värmlands Kreditgarantiförening 
- Värmlands Metanol AB 
- Kommuninvest ekonomisk förening 

 
Utgångspunkten för den sammanställda redovisningen är resultat- och balansräkningarna för kommunen och 
dotterbolagen. Interna mellanhavanden mellan de ingående enheterna i koncernen elimineras. Att sedan sätta 
samman kommunens och dotterföretagens räkenskaper kallas konsolidering. 
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Redovisningen har skett med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att det av kommunen 
vid förvärvstillfället förvärvade kapitalet har eliminerats. Därefter intjänat eget kapital har räknats in i 
koncernens egna kapital. Med proportionell konsolidering menas att dotterföretag som inte är helägda tas 
med endast till ägd andel. Interna transaktioner mellan enheterna i koncernen har eliminerats i allt väsentligt.  
 
Ur koncernens synpunkt anses dotterföretagens obeskattade reserver helt och hållet utgöra eget kapital. 
Följaktligen har inte ökningar och minskningar av obeskattade reserver (bokslutsdispositioner) till någon del 
räknats som kostnader eller intäkter i koncernresultaträkningen. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

KONCERNENS ENHETER

Årets
Belopp i miljoner kronor resultat Tillgångar Eget kapital Avsättningar Skulder

Hagfors kommun 16,9 653,3 224,1 36,7 392,5
org nr 212000-1884

Hagforshem AB 3,2 124,6 10,1 1,8 112,8
org nr 556535-7604

Hantverkaren 12 KB -4,1 0,3 0,0 0,0 0,3
org nr 916624-2215

Hagfors Energi AB -3,1 126,1 26,2 0,0 99,8
org nr 556733-5814

Totalt 13,0 904,2 260,4 38,5 605,3

Respektive företags resultaträkning och balansräkning före eliminering av interna transaktioner

 

Koncern Koncern Kommun Kommun
Belopp i miljoner kronor Not 2014 2013 2014 2013

Verksamhetens intäkter 1 255,9 265,6 197,3 205,6
Verksamhetens kostnader 1 -822,0 -806,1 -787,3 -769,3
Avskrivningar -61,0 -39,6 -42,8 -29,6

Verksamhetens nettokostnad -627,1 -580,1 -632,9 -593,3
Skatteintäkter 472,0 468,5 472,0 468,5
Generella statsbidrag 186,7 167,6 186,7 167,6
Finansiella intäkter 2 1,3 1,7 1,2 1,6
Finansiella kostnader 3 -15,9 -19,3 -10,2 -13,3

Resultat före extraordinära poster 17,0 38,3 16,9 31,2
Extraordinära kostnader 0,0 0,0
Extraordinära intäkter 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 17,0 38,3 16,9 31,2

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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Koncern Koncern Kommun Kommun
Belopp i miljoner kronor Not 2014 2013 2014 2013

Mark, byggnader, anläggningar 4 720,1 721,0 540,3 532,4
Maskiner och inventarier 5 61,4 85,0 23,8 26,0
Finansiella anläggningstillgångar 13,7 9,6 14,8 19,0
Summa anläggningstillgångar 795,2 815,5 578,9 577,5
Förråd 2,6 4,2 0,0 0,0
Fordringar 58,4 63,1 49,1 63,8
Kassa och bank 31,9 54,9 25,2 44,5
Summa omsättningstillgångar 93,0 122,2 74,3 108,3

TILLGÅNGAR 888,2 937,8 653,3 685,8

Eget kapital 6 255,3 238,2 224,1 207,2
varav årets resultat 17,0 38,3 16,9 31,2

Avsättningar för pensioner 6,4 7,3 4,6 5,4
Andra avsättningar 32,1 32,3 32,1 32,3
Summa avsättningar  38,5 39,6 36,7 37,7

Långfristiga skulder 451,5 524,1 270,5 318,2
Kortfristiga skulder 142,9 135,9 121,9 122,8
Summa skulder 594,4 660,0 392,5 441,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 888,2 937,8 653,3 685,8

Ansvarsförbindelser 7,4 7,4 198,3 213,4
Leasingavtal 2,3 2,7 2,3 2,7
Pensionsåtagande 402,3 419,0 402,3 419,0

KONCERNENS BALANSRÄKNING

                                         KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Koncern Koncern Kommun Kommun

Belopp i miljoner kronor Not 2014 2013 2014 2013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 17,0 38,3 16,9 31,2
Justering för av- och nedskrivningar 61,0 39,6 42,8 29,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 7 0,4 -2,1 -10,8 -2,1
Medel från verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 78,4 75,9 49,0 58,6
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 8,2 30,2 14,7 14,1
Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager 1,6 -1,0 0,0 0,0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 1,1 -19,8 0,9 0,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,4 85,3 64,6 73,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -50,2 -18,1 -44,5 -16,1
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,2 3,9 0,2
Avyttrade materiella anläggningstillgångar 6,1 3,1 0,1 0,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -44,0 -14,8 -40,5 -15,1

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nya lån 0,0 0,0 0,0
Omföring till kortfristig skuld -10,0 0,0 0,0 0,0
Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 0,0
Amortering av skuld -66,3 -51,7 -51,3 -41,2
Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar 7,9 0,8 7,9 0,8
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -68,4 -50,9 -43,4 -40,4

ÅRETS KASSAFLÖDE -23,0 19,5 -19,2 17,7
Likvida medel vid årets början 54,9 35,4 44,5 26,8
Likvida medel vid årets slut 31,9 54,9 25,2 44,5
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Vid jämförelse med andra kommunkoncerner är värdena för soliditet och skuldsättningsgrad fortfarande 
mindre goda. Balanslikviditeten, som mäter den kortfristiga betalningsförmågan, har försämrats under året 
beroende av den relativt kraftiga amorteringstakten i koncernen.  
 
 
 
 

.   

 
Ovanstående diagram visar koncernens låneskuld under senaste tio åren. Under åren 2008-2010 påverkar 
kommunens stora investering i Älvstrandens bildningscentrum hela koncernens låneskuld negativt. Aktuell 
skuld uppgående till 395,9 Mkr är, trots de fyra senaste årens amorteringar, fortfarande hög. 
 
 

2010 2011 2012 2013 2014
Soliditet (eget kapital/totala tillgångar) 19% 19% 21% 25% 29%
Balanslikviditet (omsättningstillg./kortfrist. skulder) 50% 48% 69% 90% 65%
Skuldsättningsgrad (skulder/totala tillgångar) 80% 79% 75% 70% 67%
Eget kapital, Mkr 202 189 200 238 255
Lån i banker och kreditinstitut, Mkr 600 579 511,4 461 396

KONCERNENS NYCKELTAL

LÅNESKULD KONCERN MKR
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader
I angivna belopp har koncerninterna poster eliminerats med utgångspunkt från företagens 
bokslut och separata uppgifter från respektive företag.

Not 2 Finansiella intäkter 2014 2013 2014 2013
Räntor på likvida medel 0,5 0,2 0,3 0,0
Övriga finansiella intäkter 0,8 1,5 0,9 1,6
Finansiella intäkter 1,3 1,7 1,2 1,6

Not 3 Finansiella kostnader 2014 2013 2014 2013
Räntor på lån och krediter -13,8 -16,4 -8,1 -10,4
Räntedel finansiell leasing -2,0 -2,2 -2,0 -2,2
Ränta på pensionsskuld -0,1 -0,4 -0,1 -0,4
Övriga finansiella kostnader -0,1 -0,2 -0,1 -0,2
Finansiella kostnader -15,9 -19,3 -10,2 -13,3

Not 4 Mark, byggnader, anläggningar 2014 2013 2014 2013
Ingående balans, bokfört värde 719,7 738,3 532,4 545,2
Nettoinvestering 47,8 13,4 42,2 12,9
Omklassificering 0,1 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivning -29,3 -29,6 -24,9 -25,0
Försäljningar/utrangering -2,7 -2,2 0,0 -0,4
Årets nedskrivning/reaförlust -15,6 -0,2 -9,4 -0,2
Årets uppskrivning/reavinst 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokfört värde, utgående balans 720,1 719,7 540,3 532,4

Not 5 Maskiner och inventarier 2014 2013 2014 2013
Ingående balans, bokfört värde 85,0 92,0 26,0 27,7
Nettoinvestering 2,5 3,5 2,2 3,4
Omklassificering -7,9 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivning -8,6 -10,0 -4,4 -4,6
Försäljningar/utrangering -0,1 -0,5 -0,1 -0,5
Årets nedskrivning/reaförlust -9,5 0,0 0,0 0,0
Årets uppskrivning/reavinst 0,1 0,1 0,1 0,1
Bokfört värde, utgående balans 61,4 85,0 23,8 26,0

Not 6 Eget kapital 2014 2013 2014 2013
Belopp vid årets ingång 238,2 199,8 207,2 176,0
Årets resultat 17,0 38,4 16,9 31,2
Belopp vid årets utgång 255,3 238,2 224,1 207,2

Not 7 Justering för ej likviditets-
påverkande poster 2014 2013 2014 2013
Förändring pensionsavsättning -0,8 0,3 -0,7 0,0
Avsättning rivningskostnader 0,0 -2,9 -0,8 -2,9
Förändring övriga avsättningar 1,5 0,6 0,6 0,6
Realisationsvinster 0,1 -0,7 -0,4 -0,1
Realisationsförluster -0,4 0,2 -9,4 0,2
Summa justering 0,4 -2,5 -10,8 -2,1

Koncernen Kommunen

NOTHÄNVISNING
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KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, KOMMUNSTYRELSEN, 
KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH REVISION   

Ordförande:  Åsa Johansson (s) 
Antal ledamöter: 13 
Antal sammanträden: Klu 11, Ks 12 
 
VERKSAMHET 
Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i nämnder och bolag. 
Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltning direkt under kommunstyrelsen. 
Förvaltningen leds av kommunchefen som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från 
sociala avdelningen, äldreomsorgen, skola och barnomsorg, samhällsbyggnads samt stabsfunktioner. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 
Under början av 2012 fattades ett officiellt politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort 
(målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa balanserat styrkort som styrmetod är att få ett mer 
fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt 
arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. Arbetet med att införa balanserat styrkort 
är klart för samtliga enheter inom utskottet förutom för räddningstjänsten. 
 
Utvecklingsenheten 

• Det finns nya befattningshavare på utvecklingsenheten: en ny utvecklingschef, ny 
näringslivsutvecklare samt ny förenings- och evenemangsansvarig. 

• En kommunikationsstrategi har arbetats fram för att förbättra den interna och externa 
kommunikationen.  

• Nyhetsbrevet för alla anställda inom Hagfors kommun är en av de första stegen för att förbättra 
den interna kommunikationen inom verksamheten.  Brevet skickas till alla medarbetare en gång i 
månaden med undantag för juli. Det första nyhetsbrevet kom ut i juni 2014. 

• Implementering av e-tjänsterna har börjat och åtta e-tjänster finns på hemsidan 31/12 2014. 
• Hagfors och Torsby kommuner (genom Visit Hagfors och Visit Torsby) har ett projekt för 

marknadsföring av flyglinjen till Arlanda. 
• Arbetet med design och struktur på den nya webbplatsen har påbörjats. 
• Byggnationen av den nya aktivitetshallen har fotodokumenterats. Dokumentationen har 

publicerats löpande på hagfors.se. Invigning av hallen hölls av utvecklingsenheten. 
• Green Planet Week genomfördes 20-24 oktober i norra Värmland och fokus på Hagfors var den 

22-23 oktober med en konferens och en workshop. 
• Rallyvykort delades ut till besökaren som de kunde posta gratis via turistbyråns personal. Totalt 

skickades 116 vykort till hela världen med en hälsning från Hagforsområdet och Rally Sweden 
2014. 

• Samarbete med TURID (visitvarmland.se) och inför skyltsöndagen den 30 november lanserade 
turistbyrån sin facebooksida (visithagfors.se). 

• Vandringsbroschyr för sommarsäsongen med de kvalitetssäkrade vandringsleder i kommunen 
som säljs på turistinformationen. Vandring är den mest efterfrågade aktiviteten. 

• Ny uppdaterad karta över Klarälvsbanan och Klarälvsleden tillsammans med övriga fem 
klarälvskommuner som delas ut på samtliga turistbyråer i Värmland.  

• Under sommaren har Ekshärads turistbyrå varit öppen. 
• Ung Kultur möts. UKM är en årligen återkommande kulturfestival för ungdomar genom 

samarbete mellan Hagfors och Munkfors kommuner. Resultatet var ett stort intresse och en bra 
fördelning av flickor och pojkar. 

• Utvecklingsenheten är mentor för UF-företag. 
• Hagfors Järnvägsmuseum har varit öppet under sommaren med bra antal besökare. 
• BIO Världssjäl. Ett samarbete mellan BIO Hagfors och Projektet Världssjäl med cirka 70 

deltagare. 
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• Alla verksamheter har skickat en uppdaterad version av det externa tjänsteutbud som de erbjuder 
och arbetet för att ta fram tjänstekatalogen har påbörjats. 

• Medborgarundersökning 2014 utfördes. Resultatet redovisades hösten 2014. 
• Framtidsdagen och Framtidsgalan för årets stipendiater av Framtidsarvet genomfördes. 
• Afterwork där 30-50 företagsrepresentanter har deltagit vid varje tillfälle. 

 
Personalenheten 

• Personalenheten har under 2014 samordnat och genomfört en relativt omfattande utbildning för 
samtliga arbetsledare inom koncernen.  

• Ett omfattande arbete har lagts ner på den årliga medarbetarundersökningen. Under 2014 
sammanställdes resultaten för 2013. 

 
Ekonomienheten 

• Ett målkort har arbetats fram för ekonomienheten och godkänts att gälla från och med 2015-01-01. 
Målkortet underlättar den strategiska planeringen för enheten med riktning mot den av 
kommunfullmäktige antagna visionen för Hagfors kommun. Uppföljning kommer att ske första 
gången efter utgången av första tertialet 2015.  

• Antal leverantörsfakturor fördelade på filfakturor och scanning var under 2014 
65 procent filfakturor och 35 procent scannade. Filfakturor har därmed ökat med 14 procentenheter 
jämfört med 2013, vilket medför en effektivare hantering. Fler åtgärder sker under 2015. 

 
Administrativa enheten 

• Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter och ersättare har i slutet av 2014 anslutits till 
mötesportalen för digitala utskick av kallelse och möteshandlingar med stöd av läsplattor. 

• Administrativa enheten har haft en personalomsättning under våren 2014 i form av en 
nämndsekreterare som erhållit en annan tjänst inom kommunen och ersatts av en nyrekryterad 
kommunsekreterare.  

• Samtliga konton och datorer för pedagogisk personal har under 2014 flyttats över till en ny teknisk 
plattform, Microsoft AD. Arbetet med att flytta elevkonton och datorer har påbörjats under 2014 och 
ska slutföras under vårterminen 2015. 

• Administrativa enheten har under 2014 ansvarat för administration och planering av val till EU, 
kommun, landsting samt riksdag.  
 

 
Räddningstjänst  
Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan: 
Ekshärad 1 (brandförman) + 3 (brandmän), Hagfors 1+4, C75 Chefs jour 1 
 
På stationen i Hagfors är bemanningen dagtid 3st på räddningstjänsten.  
Antalet utryckningar under året 2014 uppgick till 170 stycken. Under motsvarande period år 2013 var antalet 
180 stycken. Antalet IVPA larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 147 under 2014 mot 136 larm 2013. 
Under året har förberedande arbete gjorts för bl a framtagande av beredskapsplan vid dammbrott i Klarälven 
samt för framtagande av risk- och sårberhetsanalys för mandatperioden 2015-2018.    
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BUDGETUTFALL 
Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt underskott jämfört med budget motsvarande -0,8 Mkr. 
De största förklaringsposterna mot budget är överskott för gemensamma verksamheter +3,4 Mkr samt 
överskott föreningsstöd och övrigt stöd +0,6 Mkr samt överskott rivningskostnader +0,6 Mkr. 
Räddningstjänsten överskrider sin budget med -1,4 Mkr. Omvärdering av andelarnas värde i Hantverkaren 
12 KB ger ett underskott -4,1 Mkr samt överskott av rivningskostnader +0,6 Mkr vilket redovisas under 
jämförelsestörande poster redovisade under Kommunledningsutskottet. Exkluderas jämförelsestörande 
poster redovisar utskottet ett resultat som är +2,6 Mkr i förhållande till budget.  
  
 

 
  

Belopp i Mkr Redovisning Avvikelse 
budget

2012 2013 2014 2013

Intäkter 21,8 21,1 8,1 1,9
Löner inkl. PO -29,5 -28,0 -31,7 -0,8
Övriga kostnader -34,0 -32,9 -31,9 1,2
Interna lokalkostnader -1,5 -1,5 -2,5 0,0
Kapitalkostnader -2,2 -1,8 -5,8 -3,1

Nettokostnad -45,4 -43,1 -63,9 -0,8

Nettoinvestering 1,0 0,8 0,7 8,4

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET,                   
EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Verksamhet 2013 2014 2014 2014 2014 Avvikelse
Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse -2 382 -2 332 3 -2 329 -2 408 79
Kommunalt partistöd -371 -371 0 -371 -371 0
Revision -425 -446 0 -446 -427 -19
Kommunledning o gemensam adm -19 577 -21 762 2 356 -19 406 -19 567 162
Gemensamma verksamheter -6 635 -10 435 2 362 -8 073 -11 445 3 372
Föreningsstöd och övrigt stöd -2 842 -2 923 0 -2 922 -3 491 568
Information och marknadsföring -1 784 -2 666 271 -2 395 -2 141 -254
Kommunförbundet med intresseförening -647 -661 0 -661 -665 4
Näringslivsutveckling inkl EU-projekt -2 587 -2 317 0 -2 317 -2 445 128
Räddningstjänst, beredskapsplanering -8 911 -10 992 1 503 -9 489 -8 118 -1 371
Stöd till kollektivtrafik -8 380 -8 991 0 -8 991 -9 068 77
Kulturverksamhet -1 482 -2 671 1 517 -1 154 -1 003 -151

Jämförelsestörande poster
Rivningskostnader 0 -1 000 0 -1 000 -1 615 615
Infriat borgensåtagande 60 -13 0 -13 0 -13
AGF-KL -44 0 0 0 0 0
Sänkning diskonteringsränta -368 0 0 0 0 0
Värdeförändring KB-andelar 0 -4 052 0 -4 052 0 -4 052
Återbetalning AGS 2005-2006 13 827 0 0 0 0 0
Realisationsvinster/förluster -532 -350 73 -277 -300 23

Summa -43 081 -71 984 8 086 -63 897 -63 062 -835

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE 
DRIFTREDOVISNING (Tkr)
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NYCKELTAL 

Ekonomienheten  2011 2012 2013 2014  
Antal betalda leverantörsfakturor 32 793 33 162 36 401 34 180 
Antal utsända fakturor  40 574 40 797 40 674 41 433 
 
 
Föreningsstöd  2011 2012 2013 2014  
Antal föreningar med stöd  94 94 84 68 
Antal sammankomster, 
ungdomsverksamhet  8 034 7 340 7 168 6 791 
 
 
Nämndsekretariat  2011 2012 2013 2014  
Antal producerade kopior (tusental), ca 933 750 385 384 

- varav färgkopior 147 182 103   87 
Portokostnad ca, tkr  485 465 426 434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Projekt 2013 2014 2014 Avvikelse
Netto Netto Budget budget

Kläder räddningstjänst 0 198 200 2
Ny webbplattform 0 104 400 296
Samlingsanslag LG 0 0 28 28
Rakel 37 0 33 33
Bredband i kommunen 2 0 5 998 5 998
Digital utlarmning 285 0 0 0
Släckbil Räddningstjänst 0 0 1 400 1 400
Markinköp 0 0 675 675
IT-program och hårdvara 497 400 400 0
Hjärtstartare 11 0 0 0

Summa 832 702 9 134 8 432

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, 
INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)
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SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

Ordförande:                Göran Eriksson (s) 
Antal ledamöter:         5 
Antal sammanträden: 10 
 

VERKSAMHET 
Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för frågor som berör kommunens mark och byggnader, vägar och gator, 
parker och skogar, vatten och avlopp, trafiksäkerhet, gatubelysning, bad- och lekplatser, avfallshantering, 
flygplats, kost- och städverksamhet, kartförsörjning och mätningsverksamhet samt fritidsverksamhet via 
anläggningarna Höökborgen, Hagforsvallen, Valhall, Vågbacken och Älvstrandsbadet. Utskottet ansvarar 
även för verkställandet av de mål och åtgärder som finns formulerade i Hagfors kommuns energiplan 
gällande effektivisering, energirådgivning och hållbar utveckling.  
 
EKONOMI  
Utskottet redovisar ett överskott för 2014 på 2,3 Mkr. Rensat för engångseffekter och effekter avseende ej 
påverkbara kostnader visar driften ett överskott om 0,5 Mkr. Händelser som påverkar resultatet och har 
exkluderats, för att ta fram driftresultatet +0,5 Mkr, avser överskott av kapitalkostnader, dvs kostnader som 
beräknats för färdigställda investeringsprojekt under året vilkas färdigställande förskjutits i tid i förhållande 
till budget, -2,8 Mkr, samt kostnad avseende ombyggnad vilken avser tidigare år, +1,0 Mkr. Det fokus på 
ekonomistyrning som startades halvårsskiftet 2011 har starkt bidragit till att resultaten efter detta varit goda. 
Då infördes en projektrutin som har till avsikt att det inte ska startas någon verksamhet som inte var 
finansierad. Personalen har på ett mycket bra sätt respekterat det nya arbetssättet och med de goda resultaten 
som följd. Utveckling av köp av tjänst kommer att ytterligare bättra på resultatet framöver då vi kan fånga 
arbetstoppar på ett bättre sätt. 
 
PERSONAL 
Medarbetarbarometern 

 
Samhällsbyggnadsavdelningen var tillsammans med barn- och bildning de avdelningar som hade 
högst svarsfrekvens i medarbetarundersökningen som genomfördes hösten 2013 och redovisades våren 
2014. Totalt svarade 94 % av avdelningens 105 medarbetare med fast anställning på enkäten. 
Samhällsbyggnad var även i år den avdelning som uppnådde de lägsta värdena inom undersökningens 
samtliga index. Målet inför nästa års undersökning är att värdena ska öka i samband med att 
målkortsarbetet har påbörjats i avdelningens samtliga verksamheter.  

 
Ett viktigt steg i processen med målkort är att gå igenom resultatet från medarbetarundersökningen 
med respektive verksamhet och låta medarbetarna utvärdera svaren för att kunna bedöma vilka frågor 
som de vill prioritera och arbeta vidare med i målkortet. Målet är att medarbetarna via målkortet ska få 
en ökad förståelse för hur de aktivt kan jobba med resultaten för att påverka sin arbetssituation samt 
hur de själva kan bidra till förbättrade resultat. 
 
Kompetensutveckling 

 
Den 3 december fick alla medarbetare inom samhällsbyggnadsavdelningen möjlighet att lyssna på en 
inspirerande föreläsning av golfproffset Caroline Larsson om hur vi kan nå våra mål och drömmar, både i 
privatlivet och i yrkeslivet. Aktiviteten var direkt kopplad till avdelningens övergripande målkort där 
kompetensutveckling är en av aktiviteterna som finns formulerad i medarbetarperspektivet. Medarbetare från 
andra avdelningar var också välkomna att ta del av föreläsningen kostnadsfritt.  
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

• Hagfors kommun har byggt en ny sporthall/allaktivitetshall i anslutning till den befintliga 
Älvstrandshallen. Anläggingen är cirka 2100 kvadratmeter och rymmer 500 sittplatser varav 
320 är med fällbara stolar. Hallen är utformad på ett sätt som ska generera låg 
energiförbrukning och låga driftkostnader. 
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• Ett omfattande projekt för att åtgärda VA-ledningar och gatorna Tutemovägen, 
Tranebergsvägen, Föskeforsvägen, Lovisebergsvägen och Enlunds väg i bostadsområdet 
Gärdet har påbörjats under 2014.  

• Gjutarevägen med närmiljö har byggts om i två etapper under 2014. Den första etappen 
omfattade Gjutarevägen från Parkvägen till parkmiljön norr om Hagfors taxistation. Andra 
etappen omfattade resten av Gjutarevägen fram till Atterbergsvägen. Den nya vägen har fått 
en ny avsmalnad utformning och är numera sex meter bred med två körfält som är tre meter 
vardera. En upphöjd gång- och cykelbana har byggts vid sidan av ett av körfälten och förhöjda 
passager över Gjutarevägen ska öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter. Byte av 
VA-ledningar startade i 2013. 

• Året avslutades med invigningen av den nya bussterminalen som har byggts om av Hagfors 
kommun i samarbete med Värmlandstrafik och Trafikverket. Bussterminalen kommer att göra 
det mer bekvämt för invånare och besökare att resa kollektivt till och från Hagfors kommun. 
Det har även byggts en ny hållplats vid Uvedsvägen som ska underlätta för busspendlare att ta 
sig till och från området kring Uddeholms AB.  

• Det har genomförts eller påbörjats cirka 165 projekt under 2014 varav 65 är 
investeringsprojekt. 

 
HAGFORS FLYGPLATS 

Hagfors flygplats har tillsammans med Torsby flygplats startat ett marknadsföringsprojekt vars syfte 
är att öka antalet resenärer på flyglinjen Torsby-Hagfors-Arlanda. Två flygpaket har tagits fram för 
respektive kommun i samarbete med Visit Hagfors och Visit Torsby. Aktiviteter och boende har 
slagits ihop till ett paket för privatpersoner och ett konferenspaket med målet att fler ska ta flyget för 
att besöka Hagfors, Torsby och Värmland. Projektet pågår fram till 2017 och samfinansieras av 
Hagfors kommun, Torsby kommun och Region Värmland.  

 
Flygplatsen har ökat sina intäkter under 2014. En bidragande orsak är att Svenska flygvapnet har 
använt flygplatsen för övning i större utsträckning än tidigare år. Under 2014 installerade flygplatsen 
ny LLZ (Localizer) och DME (Distance Measuring System) som därmed ersatte äldre teknik i vår ILS 
(Instrument Landing System). Flygplatsens underhållsplan har följts och flygfältet är i gott skick. 
 
FASTIGHET 
Lekplatsutveckling 

 

Ett mycket uppskattat projekt som har pågått hela 2014 och som kommer att pågå några år framöver är 
fastighetsenhetens arbete med att utveckla lekplatser inom förskola och skola. Projektet har gått så bra 
att åtgärder har kunnat tidigareläggas ett helt år. Totalt har enheten satsat 475 000 kronor på 
uppfräschning och utveckling av lekplatser inom skolor och förskolor. I 2015 års budget har 400 000 
kronor avsatts för fortsatt utveckling av lekmiljöer inom förskolor samt 200 000 kronor för utveckling 
av Kyrkhedens skolgård i Ekshärad. Från och med år 2016 kommer fastighet- och parkenheten 
tillsammans att ha en årlig pott på 300 000 kronor under tre år som är öronmärkta för 
lekplatsutveckling.  

 
Installation av brandlarmsanläggningar  

 

Inom ramen för investeringsbudget 2014 beviljades medel motsvarande 150 000 kronor per år under 
tre års tid för uppgradering och nyinstallationer av brandlarmsanläggningar. Syftet var att stärka 
Hagfors kommuns skadeförebyggande arbete och att förbättra rutinerna kring brandskyddsarbetet. 
Fastighetsenheten har under 2014 uppdaterat brandlarmsanläggningarna i förskolorna Milan, 
Prästkragen, Grå Villan, Asylskola Asplund och dagbarnvårdarlokal Asplund. Ett nytt automatiskt 
brandlarm har inom ramen för investeringsprojektet installerats i Hagfors Stadshus samtidigt som hela 
brandlarmsanläggningen har bytts ut vid Treklövern.  
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Installation av tagglås 
 

Inom ramen för investeringsbudget 2014 beviljades fastighetsenheten 150 000 kronor per år under tre års tid 
för att ersätta traditionella nyckelsystem med digitala låssystem. Alla medarbetare i Hagfors kommun har 
under året fått en personlig tagg med tillhörande kod för att kunna ta sig in i de byggnader där digitala 
låssystem har installerats. Samma tagg ska användas till skrivare och fordon som kommunen ansvarar för. 
 
Drift och underhåll 

 

Höökborgen drivs sedan maj 2014 av föreningen Ekshärads bollklubb (EBK). Drifttiden för Asplundshallen 
har förlängts till och med juni 2015. Det gamla varmbadhuset inom Forsskolans område togs ur drift efter att 
höga halter av radon påträffades i samband med en radonmätning. Försäljning av kommunförrådet i 
Ekshärad har skett under året med tillträde i 2015. 
 
Den utökade underhållsbudgeten har börjat ge resultat för våra fastigheter. Planeringen av medlen har 
fungerat bra under året. 

 
SERVICEENHETEN 
Anpassning av personalbehovet har fortsatt under året och serviceenheten har gjort ett mycket bra resultat 
under 2014. En ökad merförsäljning har kunnat genomföras med befintlig personalgrupp vilket har bidragit 
till det goda resultatet.  
 
Serviceenheten fortsätter arbetet med att laga mat från grunden med råvaror av hög kvalité. Enhetens 
ambition är att öka inköpen av ekologiska och MSC-märkta livsmedel (miljömärkta fiskprodukter) inom 
befintlig budget. År 2014 var den ekologiska andelen av kommunens totala livsmedelsinköp 20,7 % medan 
84.75 % av allt kött som köptes in kom från Sverige.  

 
Hagfors kommun har gjort en ny upphandling av städningen i kommunens lokaler. Det nya avtalet om 
lokalvård gäller från och med 1 januari 2015 och består av 5000 m2   lokalyta. Sex anbud kom in och ISS 
Facility Services AB var det företag som gav lägst anbud. Avtalet gäller till och med 31 december 2016 och 
kommunen har då möjlighet att förlänga avtalet med max 24 månader. Det har också handlats upp ny 
entreprenör av fönsterputs som startade 2015. 

 

 
PARKENHETEN 

Det har skapats en utegrupp som är gemensam med fastighet och gata/park. Den består av tre personer som 
bland annat ska sköta uteområden kring kommunens fastigheter.  

 
GATUENHETEN 

I samband med ombyggnationen av bussterminalen  ingick även nybyggnation av en parkering och 
återvinningsstation bakom ICA i Hagfors samt en busshållplats med väntkur vid Uvedsvägen. 
Busslinje 300 från Hagfors till Karlstad går numera via Bågen-Uddeholmsvägen-Uvedsvägen. Linjen 
påbörjas och avslutas med Storgatan-Parkvägen-Dalavägen.   

 
Ytsanering har påbörjats på Lindvägen och arbetet med att återställa Bellmansbacken har påbörjats.  
 
Asfaltering har skett i Råda, Uddeholm, Ekshärad och Hagfors. I samband med detta har den 
asfalterade bredden setts över för att bli mer tidsenlig. 
 
Kostnaderna för vinterväghållning 2014 har varit höga i förhållande till budget. Upphandling av 
vinterväghållning för 2015 och framåt har skett. Kostnadsökningen är cirka 25 % efter upphandlingen. 
 
PLANLÄGGNINGSVERKSAMHETEN 

Ett av målen för planläggningsverksamheten under året har varit att skapa en planberedskap så att det finns 
planlagd mark för olika ändamål när behov aktualiseras. Detaljplanebeståndet förnyas succesivt med 
aktuella, strategiska planer som är inriktade på framtiden. Det är viktigt att fokusera på de behov som 
Hagfors bedöms att ha just nu men också vad som kan förväntas i framtiden. Planeringen ska därmed 
möjliggöra att en långsiktig samhällsutveckling kan ske i kommunen. En detaljplan har antagits under 2014. 
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Därutöver pågår ett detaljplanearbete för att upprätta fem detaljplaneförslag i mindre och tätortsövergripande 
omfattning.  

 
Arbetet med centrumplaneringen kommer att fortsätta under 2015. Planläggningsverksamheten har arbetat 
fram ett förslag för hur Torget och Storgatan med närmiljöer kan komma att se ut. Nästa steg i processen 
med att utveckla centrala Hagfors är att diskutera med finansiärer och fastighetsägare om hur de kan bidra till 
upprustningen.  

 
En första kontakt har tagits med Tekniska högskolan i Jönköping (JTH) för att undersöka möjligheten att 
samverka vid utvecklingen av ljusdesign (ljussättning av platser, broar och konstnärliga utsmyckningar) i 
Hagfors. Nya idéförslag har arbetats fram, bland annat för konstnärliga utsmyckningar inom Gärdets park- 
och bebyggelsemiljö.  

 
GATUBELYSNING 

Arbetet med att ta fram riktlinjer för väg- och gatubelysning i Hagfors kommun har påbörjats under 
2014. Flertalet kvicksilverarmaturer i kommunens gatubelysningsnät har bytts ut mot moderna, 
energieffektiva armaturer såsom LED, metallhalogen och högtrycksnatrium. 
 
ENERGIEFFEKTIVISERING 

Samhällsbyggnadsavdelningen har arbetat aktivt med en rad mål och åtgärder för att effektivisera 
kommunens transporter. Hösten 2014 installerades digitala körjournaler i kommunens samtliga fordon 
som registrerar resor automatiskt via en personlig tagg som läggs på enheten vid resans start. 
Installationen kommer enligt avdelningens beräkningar att innebära en effektivisering på cirka 10 % 
över en treårsperiod.  

 
Den totala energiförbrukningen för kommunens ägda lokaler har minskat med cirka 26 % sedan 2010. 
Målet är ökat från 20 % till 30 % då det första målet som sattes redan har uppnåtts. 
 
Arbete för hållbar utveckling 

 

Hagfors kommun var under 2014 medarrangör till Green Planet Week, en klimatvecka i norra 
Värmland som är fylld av inspirerande föreläsningar och seminarier om energi, miljö- och 
klimatfrågor. I Hagfors arrangerades konferensen ”BRÄND 2024- hur utvecklar vi framtidens 
energi?” där bland annat Tone Bekkestad, meterolog var en av föreläsarna.  

 
MÅLUPPFYLLELSE 

Kommunfullmäktiges mål 
* Samhällsbyggnadsutskottet ska utveckla och förvalta medborgarnas anläggningstillgångar med inriktning 
på långsiktigt hållbara systemlösningar, till en kostnad i nivå med rikets nyckeltal. 
* Samhällsbyggnadsutskottet ska utveckla sin verksamhet i samverkan med andra. 
 
I en hållbar teknisk verksamhet används medel till underhåll för att förhindra förfall av byggnader och 
infrastrukturen. Av de medel (14,7 miljoner) som avsatts till underhållsprojekt har 10 miljoner (69 %), varav 
fastighet står för 96 %, flygplatsen 85 % gator och vägar 82 % och VA och avfall 45 %, upparbetats. För 
fastighet har det utförts mer underhåll än vad planen var. Några utgick men det tillkom andra. För gata har 
det gjorts mer ytsanering än tidigare år. Gatubelysningen har utfört underhåll som planerat. Arbetet med en 
långsiktig belysningsplan pågår. 
Arbetet med omvandling av lokalbeståndet är en viktig del i arbetet med att få en hållbar infrastruktur. Flera 
förtätningar har under 2014 genomförts och arbetet med förtätningen i kommunkoncernens egna lokaler 
kommer att fortgå. Genom att arbeta med lokalresursplanen och vara tydlig med de rutiner som finns för 
lokalsamordning har arbetet med att dels tillgodose verksamheters lokalbehov dels arbeta utifrån målsättning 
om minskat lokalbehov förbättrats. 
 
Serviceenheten har en hög grad av måluppfyllelse, och fortsätter med effektiviseringsarbetet på ett 
föredömligt sätt. 
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Alla verksamheter styrs genom mål- och verksamhetsplaner, som är samstämmiga med föregående års 
planer i avvaktan på färdigställande av nya målkort som ska bli den nya styrmodellen. Arbetet med målkort 
har pågått hela året. Kortet för samhällsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp är klar. 
 
EKONOMISKT RESULTAT 

Samhällsbyggnadsutskottets resultat för 2014 visar ett överskott mot budget på 2,3 miljoner kronor. 
I överskottet ingår en post för ej utfördelade kapitalkostnader på drygt 2,7 miljoner kronor. 
Verksamheterna inom utskottet kan inte påverka denna post. Exkluderas denna blir det justerade 
resultatet inom samhällsbyggnadsutskottet drygt -0,5 miljoner kronor. 

 

 
 
FRAMTIDEN 

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar varje dag med att se till att vardagen för Hagfors 
kommunsinvånare fungerar som den ska. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan av våra tjänster då vi hanterar 
frågor som står högt på medborgarnas och medias agendor. Samhällsbyggnadsavdelningen ska sträva efter 
att ge alla en likvärdig service och ett bra bemötande. Budgeten för 2015 kräver en effektiv organisation då 
det ekonomiska utrymmet minskar. Samhällsbyggnadsavdelningens mål för 2015 och framåt är att:  

 
•  att vår energieffektivisering fortsätter 
•  att vi fortsätter utreda och genomföra förtätningar inom våra lokaler 
•  att vi gör bättre upphandlingsvinster 
•  att vi gör rätt saker och i rätt tid 
•  att våra medarbetare ser sig som en serviceorganisation, med en hög flexibilitet 
•  att vi bemöter våra ”kunder” på ett positivt sätt 
•  att näringslivet upplever att de får den service som de har rätt att få 
•  att kärnverksamheterna ser nyttan i vårt arbete och att vi utvecklas positivt 
•  att våra kommuninvånare ska vara nöjda med vårt arbete 
• att vi startar arbetet med en ny översiktsplan (ÖP) 
• att arbetet med detaljplan för Hagfors tätort genomförs 
• att vi kompletterar våra verksamheter med köpta tjänster 
• att vi skapar trivsamma centrummiljöer 
• att vi förbättrar statusen på våra gator 
• att vi får en bra belysningsstrategi 

 
 

Den 25 oktober 2015 och två år framåt kommer det danska företaget FlexFlight ApS att ta över flygturerna 
på sträckan Torsby-Hagfors-Arlanda efter det estniska flygbolaget Avies.  
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AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VA

VA-VERKSAMHET 
VA-verksamheten ska med hög kvalitet och tillgänglighet förse våra abonnenter med ett gott dricksvatten. 
Utsläpp av avloppsvatten ska ske med en sådan kvalitet att omgivningen inte påverkas på ett negativt sätt. 
Restprodukter, slam och energi, ska komma in i kretsloppet. 

VIKTIGA HÄNDELSER 
En undersökning av ovidkommande vatten (inläckade grund och regnvatten) i spillvattennätet samt 
felkopplade fastigheter har gjorts under 2014. Arbetet kommer att fortsätta under 2015 med syfte att 
förhindra källaröversvämningar, bräddning ut i sjöar och vattendrag samt dyra energikostnader i 
kommunens reningsverk och pumpstationer.  

 
I år har flera vattenläckor inträffat i Hagfors kommun varav den mest omfattande påträffades i Höje, 
natten till den 14 november. En ledning på Klarälvens botten hade brustit vilket medförde att ett 40- 
tal abonnenter i Västra Skymnäs inte hade tillgång till vatten. Att läckan fanns på botten av älven kom 
därmed att försvåra reparationsarbetet som tog en månad. En tillfällig ledning installerades för att alla 
abonnenter skulle ha tillgång till vatten i väntan på en ny, permanent ledning. Denna var på plats inom 
en vecka. 

 
Arbetet med att ta fram underlag för upprustningen av Ekshärads avlopps- och reningsverk har 
påbörjats under 2014. Joniseringsaggregat har installerats i pumpstationerna vid Hagälven och 
Älvstranden Bildningscentrum samt i Lappkärrs reningsverk.  

 
En ny dagvattenledning har anlagts vid Atterbergsvägen för anslutning till Gjutarevägen/ nya 
bussterminalen. VA-sanering på Bergsvägen och Dantobacken har gjorts i Uddeholm (etapp ett blev 
klar 2014 och etapp två startade 2014 och fortsätter 2015). Dagvattenledning har lagts i Tutemovägen 
på Gärdet. Nya ledningar har också lagts i Gjutarevägen. Det har bytts ett antal ventiler i vårt VA-nät. 
 
Avskrivning av tre gamla vattenverk med cirka 9,5 miljoner har gjort i årets resultat. Detta har 
möjliggjorts då det har genomförts ett litet underhåll detta år.  
 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
Se ovan måluppfyllelse för samhällsbyggnadsutskottet totalt. 
 
 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
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AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET AVFALL 
 

 
RENHÅLLNINGSVERKSAMHET 
Verksamheten ska omhänderta avfall från regionen på miljömässigt bästa sätt. Mål och verksamhet styrs av 
den övergripande avfallsplanen för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors, beslutad av respektive kommun-
fullmäktige år 2010. Holkesmossen ska drivas i enlighet med av myndigheter uppställda krav. 

VIKTIGA HÄNDELSER 
Återvinningsstationen vid gamla busstationen har flyttats och ligger nu intill parkeringen bakom ICA i 
Hagfors. Det är en obemannad station som är öppen dygnet runt. Här kan hushåll lämna förpackningar 
av papper, plast, metall, glas och tidningar. Det finns även holkar för glödlampor och småbatterier. 
Nya terminaler som scannar av chaufförernas ID-kort har installerats vid Holkesmossen.   
Ombyggnationen av återvinningscentralen i Ekshärad har påbörjats. Sluttäckning av Otterheden 
(gamla deponin i Ekshärad) har genomförts under 2014. Sluttäckningen av deponin vid Holkesmossen 
fortsatte under 2014 enligt plan.  
 
MÅLUPPFYLLELSE 
Se ovan måluppfyllelse för samhällsbyggnadsutskottet totalt. 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
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BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET  
 
Ordförande:  Anna-Greta Johansson (s) 
Antal ledamöter: 5 
Antal sammanträden: 16 
 
VERKSAMHET 
Barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde består av barnomsorg, skola, särskola, vuxenutbildning, 
SFI (Svenska för invandrare) samt resurscentrum. I verksamhet skola ingår även ansvaret för bibliotek och 
kulturskola. I verksamhet resurscentrum ingår, förutom elevhälsan, även ansvaret för individ och 
familjeomsorg t.o.m. 20 år, fritidsgårdar och mottagande av ensamkommande flyktingbarn genom HVB-
hemmen Briggen och Heden. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

• Start av nytt HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, Heden i Ekshärad.  
• Beslut om permanentande av mottagningen Visit. 
• Ny organisation av Barn och bildning med start i augusti 2014. 
• Nytt bibliotekssystem infört. 
• Inspektionen för vård och omsorg har genomfört tillsyn av barn- och ungdomsenheten.  
• Skolinspektionen har genomfört allmän inspektion samt inspektion riktad mot skolans 

asylmottagande. 
• Musikskolan har övergått i Kulturskola när dansundervisningen infördes hösten 2014. 
• Ledningsgrupper på rektorsnivå har inrättats efter anställning av 1:e-lärare hösten 2014.  

 
EKONOMISKT RESULTAT 

 
 
BUDGETUTFALL 
Resultatet för 2014 hamnar på ett överskott för utskottets samlade verksamheter på 1 402 tkr. En negativ 
avvikelse från senast givna prognos med cirka. 900 tkr uppstod i samband med värdering av 
semesterlöneskuld. Det positiva resultatet till trots så finns det enskilda verksamheter som visar ett negativt 
resultat. Utbildningsverksamheten totalt visar inget överskott och de åtgärder som vidtagits, vad gäller 
nyckeltal, inom gymnasieskolan har haft avsedd effekt. De underskott som finns i verksamheten balanseras 
främst av ett stort överskott inom barn- och ungdomsvård där färre barn behövt institutionsvård än tidigare. 
Överskottet här är 2 679 tkr. Grundskolan lämnar 1 810 tkr i överskott främst beroende på fler elever som 
kommer från andra kommuner. För första gången visar mottagandet av flyktingar ett underskott. Detta 
förklaras av kostnader för uppstarten av ett nytt HVB-hem för ensamkommande ungdomar, Heden, och att 
avtalet för ersättning för Sfi-undervisningen försämrats. Överenstämmelse mellan prognos och utfall har 
varit bättre under 2014 men fortfarande kvarstår osäkerhet kring resultatet av tjänster som köps och säljs, 
samt vad som i slutändan betalas ut av sökta medel hos Migrationsverket. Under 2014 har gymnasieskolan 
fått fler betalande elever från andra kommuner som studerar specialidrotterna innebandy och ishockey. 
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Investeringar har gjorts enligt plan, med undantag av införandet av säkerhetssystemet Portwise som skjutits 
till 2015.  

 
 
 

 
 
 
 
NYCKELTAL 
Antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan: 2014:5,4 2013:6,3. Jämförelse med kommungruppen 
2014:5,4 och rikssnittet 5,3. (Källa: Skolverket)  
Antal elever per heltidslärare i grundskolan: 2014:12,7 2013: 12,3. Jämförelse med kommungruppen 
2014:11,3 och rikssnittet 12,1. (Källa: Skolverket)  
Antal elever per heltidslärare i gymnasieskolan: 2014:10,4 2013: 9,5. Jämförelse med kommungruppen 
2014:10,2  och rikssnittet:11,7. (Källa: Skolverket)  
Andel elever i den egna gymnasieskolan: Ht-14 74,3%,  Ht-13 68,9%, ht-12 68,9%. (Källa: Skolverket och 
Antagningssystemet) 
Inom elevhälsan redovisas ett nyckeltal för skolsköterskor med ett ansvar för 466 elever/heltidstjänst. 
Riktvärdet är 400 elever/ heltidstjänst.    
 

MÅLUPPFYLLELSE 
I början av 2014 godkändes barn- och bildnings målkort av kommunchefen. Nedan redovisas resultaten med 
kommentarer utifrån det nya målkortet. 

Verksamhet 2013 2 014 2014 Avvik.
Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Barn- och bildningsutskott -248 -233 0 -233 -315 83
Gemensam verksamhet -6 904 -10 348 2 390 -7 958 -7 232 -726
Fritidsgårdar och dagkoloni -1 892 -2 013 59 -1 954 -2 055 101
Bibliotek/kultur -6 374 -6 236 103 -6 132 -6 059 -73
Kulturskola -2 137 -2 412 272 -2 139 -2 131 -8
Barn- och ungdomsvård -20 643 -19 930 789 -19 141 -21 819 2 679
Skolledning/expeditioner -11 467 -12 834 51 -12 783 -12 120 -663
Barnomsorg -44 464 -51 443 6 025 -45 419 -45 651 233
Skolbarnsomsorg -6 743 -9 054 1 371 -7 683 -6 569 -1 113
Förskoleklass -4 917 -5 059 162 -4 897 -4 865 -31
Grundskola -85 711 -90 603 3 897 -86 706 -88 516 1 810
Gymnasieskola -46 209 -56 109 13 063 -43 046 -43 203 156
Vuxenutbildning -1 701 -6 466 2 992 -3 475 -2 934 -541
Undervisning för asylsökande, grundskola 399 -6 569 5 811 -759 -434 -325
Ensamkommande barn/asyl resurscentrum 2 381 -16 753 17 352 599 769 -170
Arbetsmarknadsåtgärder -295 -573 0 -573 -564 -9

Summa -236 925 -296 633 54 338 -242 296 -243 698 1 402

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET, DRIFTREDOVISNING (Tkr)
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FRAMTIDEN 
Arbetet med mål och systematisk kvalitetsuppföljning kommer att fortsätta. Ett webbaserat verktyg (Incito) 
är nu på plats, och med hjälp av detta har verksamheterna kunnat göra de första mätningarna av hur vi klarar 
våra mål och hur värdegrunden uppfattas. Det finns nu basvärden i form av enkätsvar och nyckeltal att utgå 
ifrån i det vidare kvalitetsarbetet som hela tiden ska leda till nya åtgärder och målsättningar. Tydliga och 
mätbara mål kommer att göra vår organisation, och utskott, säkrare i att följa resultaten i verksamheterna och 
att styra i en gemensam riktning.  Arbetet med mål, mätningar och analyser är en förutsättning för att barn- 
och bildnings hela verksamhet når de höga resultat som barn och ungdomar i Hagfors kommun kan kräva. 
Målsättningen är formulerad i vårt övergripande målkort som ”I Hagfors kommun ska vi ge barn och 
ungdomar de bästa förutsättningarna att utvecklas”.    
 
För att stärka gymnasieskolan, och fortsatt hålla ett brett utbud som möjligt av gymnasieprogram, är det 
önskvärt att fler av våra ungdomar väljer att genomföra sin gymnasieutbildning här i Hagfors, och att 
intresset från elever från andra kommuner för innebandy och ishockey ligger kvar på den höga nivå vi nu 
har.  Marknadsföringen, främst för att få våra egna ungdomar att välja kommunens egen gymnasieskola, 
behöver stärkas. Beslut behövs för hur många program som vi utifrån budget kan erbjuda i Hagfors. 
 
Den kapacitet som idag finns inom förskolan beräknas täcka behovet av platser de närmaste 3-4 åren. Behov 
av barnomsorg på obekväma tider, s.k. ”Kvällis”, har resulterat i att ”Kvällis” på Milan permanentats. En 
utökad framtida verksamhet kan innebära barnomsorg även nattetid och på andra orter i kommunen. 
 
Den framgångsrika verksamhet som vi bedriver i samverkan, Visit, ungdomsmottagningen och 
familjecentralen Kärnhuset, fortsätter att utvecklas och arbetet med tidig upptäckt och insattser för barn och 
elever i behov av stöd fortsätter. Visit-projektet har permanentats 2015 och ett samarbete med närliggande 
kommuner planeras. Arbetet med att utveckla kvalificerade behandlingsinsatser på hemmaplan för barn och 
unga fortsätter och kostnaden för placerade barn har de senaste åren sjunkit från 19 miljoner till 11 miljoner 
2014. 
 
Avtalen för kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn förändras kontinuerligt och kravet på 
att ta emot fler barn ökar. Ytterligare ett HVB-hem behöver öppnas om trenden håller i sig.  
 
Under 2015 kommer den nya organisationen från augusti 2014 att utvärderas, och så här långt är 
erfarenheterna positiva. 
 
Biblioteket fortsätter att utveckla sitt samarbete med skolan och övrigt kulturliv i kommunen.  
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 
 
Ordförande: Ingemar Tönnberg (s) 
Antal ledamöter: 7 
Antal sammanträden: 9 
 
 

VERKSAMHET 
Nämndens övergripande målsättning är att aktivt arbeta för en god miljö med attraktiv bebyggelse, säkra 
livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande skogar och sjöar. Kunderna ska ges ett bra bemötande, 
handläggningen ska ske inom rimlig tid och alla kunder ska behandlas lika. 
 
Nämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning och omfattar främst prövning, tillsyn, 
information och rådgivning inom lagområdena; miljöbalken, livsmedelslagen, och plan- och bygglagen. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 
 
Administration/allmänt: 
 
• Nämnden har konverterat en tjänst som bygginspektör till en miljö- och hälsoskyddsinspektör. 

Konverteringen har skett för att tillgodose behovet inom respektive lagstiftning.  
 
Miljö- och hälsoskydd 
 
• Riksdagen har antagit miljömål för att säkerställa att radonhalten i bostäder understiger 200 Bq/m3 luft 

år 2020. Hagfors kommun har förlängt avtalet med MRM konsult för radonmätningar för att underlätta 
för fastighetsägare till en- och tvåfamiljshus och flerbostadshus att utföra mätningarna under 2014/2015. 
49 fastighetsägare av flerbostadshus har genom brevutskick fått påminnelse att planera och utföra 
mätningar och 14 fastighetsägare har fått föreläggande. Miljö- och byggnämnden kommer att följa upp 
föreläggandena med vite för de fastighetsägare som inte kommer in med mätresultat innan 2015-05-31.   

Livsmedel: 
 
• Komunfullmäktige beslutade att anta en ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet. Taxan 

gäller från och med 2015-01-01.  
 
Plan- och bygg: 
 
• Året har liksom förra året varit mycket fokuserat på att upprätta rutiner och vägledningar för att få en 

smidig och effektiv hantering av plan- och byggfrågorna.  
• Mycket arbete har lagts ner på att arbeta ikapp med ansökningar och rensa upp gamla ofullständiga 

bygglovansökningar. 
• En översyn av äldre planer pågår och kommer att genomföras av samhällsbyggnadsavdelningen. En 

åtgärd som välkomnas eftersom bygglovprövningen är styrd utifrån planbestämmelser. Många av dagens 
planer är gamla och otidsenliga vilket hämmar byggande och utveckling. 
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MÅLUPPFYLLELSE 

Miljö- och byggnämnden kan konstatera att inspektions- och kontrollverksamheten har liksom tidigare år, 
minskat inom miljöskydd och livsmedel. 
 
EKONOMISKT RESULTAT 

 
 

BUDGETUTFALL 

Bokslutet visar ett överskott på cirka 781 Tkr. Summan utgörs i huvudsak av lägre lönekostnader och lägre 
förbrukning av övriga kostnader än budgeterat. Det har naturligtvis skett på bekostnad av mindre utförda 
arbetsinsatser enligt verksamhetsplan. 
 
FRAMTIDEN 

Eftersläpande kontroller inom livsmedel bör minska i hög grad. Den administrativa hanteringen av nämndens 
dokumentation, kundfrågor, rådgivning och ärendehantering ökar påtagligt från år till år. Det innebär att tid 
för inspektions- och kontrollverksamhet ute hos verksamhetsutövare blir mindre för varje år som går. Det här 
är en ständigt återkommande kommentar sedan år 2005.  
 
NYCKELTAL 

Miljö/Bygg: Dataregistrerade händelser och inspektionsstatistik: 
Händelser: Ex: samråd, skrivelser, telefonkontakter, genomgång av årsrapporter, provtagning, inspektioner,  
årsdebiteringar handläggning och diverse kommunikation. Information och rådgivning till kunderna och 
andra myndigheter är inte inkluderade i registrerade händelser. 

 
 

Belopp i Mkr Avvikelse 
budget

2013 2014 2014
Intäkter 1,4 1,9 1,9 0,0
Löner inkl PO -2,8 -2,8 -2,3 0,8
Övriga kostnader -0,3 -0,4 -0,6 0,0
Interna lokalkostn. -0,1 -0,1 -0,1 0,0
Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Nettokostnad -1,8 -1,4 -1,1 0,8

Nettoinvestering 0,0 0,0 0,0 0,0

  MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN,                              
EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

Redovisning

2012

Registrerade händelser 2 011 2 012 2013 2014

Miljöskydd 539 582 672 525
Hälsoskydd 199 180 209 281
Livsmedel 377 268 334 367
Bygg 1 091 1156 1265 1 147
Totalt: 2 206 2 186 2 480 2 320
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För bygglovfrågor m.m. används ärende-hanteringssystemet BYGG-R. För miljö- och livsmedelsfrågor 
används ärendehanterings-systemet ECOS. 
 
Miljö- och byggnämnden 
 
Nämnden har haft 9 sammanträden och beslutat i 48 ärenden under året. Delegationsbeslut har tagits enligt 
följande: miljö 148, bygg 309. 

Inspektions/kontroll/plan- och bygg-statistik:
Miljö:
Inspektioner 2011 2012 2013 2014
Miljöskydd 135 109 74 38
Hälsoskydd 22 35 56 16
Livsmedel 101 26 35 59
Totalt: 258 170 165 113

Plan- och bygg:
Handläggning 2011 2012 2013 2014
Bygglov 136 91 82 88
Rivningslov 9 1 5 10
Marklov 2 1 2 2
Anmälan, bygg 99 112 74 82
OVK-kontroller 56 165 122 85
Strandskydd 6 2 5 6
Inspektioner 158 92 95 108
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Avvikelse
VERKSAMHET 2013 2014 2014 mot

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Miljö- och byggnämnd -94 -159 0 -159 -135 -24

Miljö- och byggkontor -1 072 -1 375 0 -1 375 -1 589 214

Fysisk och teknisk planering, bygglov 52 -720 860 140 -200 340
Miljöskydd, livsmedel 
och luftkvalitetsmätningar -296 -787 1 027 240 -11 251

SUMMA -1 410 -3 041 1 887 -1 154 -1 935 781

Avvikelse
PROJEKT 2013 2014 Budget mot

Netto Netto Netto budget

0 0 0 0

SUMMA 0 0 0 0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)
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INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET 
 
Ordförande:      Åsa Johansson  
Antal ledamöter:         5    
Antal sammanträden: 13 
 
VERKSAMHET 
 
Individ- och omsorgsutskottets verksamhet är indelad i två avdelningar; sociala avdelningen och 
äldreomsorg/ rehabilitering. Verksamheten regleras till största delen av lagstiftning, främst Socialtjänstlagen, 
LSS samt Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen 
får det stöd och den hjälp som de behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt. 
 
Sociala avdelningen omfattar individ- och familjeomsorg för vuxna, flyktingmottagande, 
budget/skuldrådgivning och missbrukarvård, alkoholtillstånd och tillsyn, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, 
samt arbetsmarknadsenhet. 

Äldreomsorgen ansvarar för att tillgodose kommunens äldre- och funktionshindrades behov av stödinsatser, 
omvårdnad, rehabilitering och sjukvård. Verksamheten omfattar hemtjänst, särskilt boende (äldreboende/ 
demensboende), trygghetsboende, korttidsboende, rehabilitering, bostadsanpassning, hjälpmedelsverksamhet 
samt dagverksamheter med inriktning demens, social aktivering samt rehabilitering. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Sociala avdelningen 
• Antal hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd har minskat under året från 410 hushåll 2013 

till 366 (preliminära uppgifter). Dock har många ett långvarigt behov av försörjningsstöd. 58 % av 
alla hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har gjort det under 13 månader eller längre. 

• Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd är den lägsta på fem år.  
• Boendefrågor är fortsatt stort inom socialtjänsten och under året har individ- och omsorgsutskottet 

tecknat 14 andrahandskontrakt med Hagforshem. Sammantaget finns 61 bostadssociala kontrakt i 
verksamheten. 

• 66 personer har mottagits som kommunplacerade varav sex ensamkommande flyktingbarn. En 
person av de mottagna har anvisats av Arbetsförmedlingens bosättningsenhet, som enligt avtal har 
rätt till 20 anvisningar under ett år.   

• Ett resursfördelningssystem har införts inom socialpsykiatrin och en översyn har genomförts av 
insatsernas omfattning vid verkställighet.  

• Tre beslut enligt 9 § LSS har inte kunnat verkställas inom tre månader, varav ett beslut avser 
ledsagarservice och två beslut avser kontaktperson.  

• Hagfors kommun har fått full tilldelning av statens prioriterade insatser riktade till stöd för personer 
med psykisk funktionsnedsättning. För sociala avdelningen innebär det 233 tkr.  

• Arbetet med målkort fortgår inom avdelningen. Det övergripande målkortet har implementerats 
under året och arbete har nu påbörjats med målkort för verksamheter och enheter inom avdelningen.  

• Servicedeklarationer har upprättats för de vanligaste insatserna (9 stycken) inom avdelningen. Syftet 
är att tydliggöra innehållet i vårt tjänsteutbud och vad man kan förvänta sig av insatserna, för att på 
så sätt uppnå nöjdare brukare.  

• Avdelningens sjuktal har ökat något jämfört med föregående år, från 6,52 till 6,60.  
• Kommunstyrelsen beslutade 2014-12-08 § 219, godkänna ny organisation för sociala avdelningen 

under 2015, med en förstärkning av 1,0 tjänst som LSS-handläggare.    
 
Äldreomsorg 

• Avvikelse strukturårsjusterad standardkostnad, andel (%) har minskat för äldreomsorg till  
– 2,4 % (2013), + 5,0 % (2012), + 8,7 % (2011) 
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• En försämring av resultatet för Nöjd Medborgarindex(NMI) 2014:49 (2012:54)( 2008:37). 
• Enligt kvalitetsundersökning är 90 % av vård och omsorgstagarna nöjda med äldreomsorgens 

insatser. 
• Det genomsnittliga resultatet för äldreomsorgen vid medarbetarundersökningen 2013, sammanfattas 

i MotiveradMedarbetarindex (MMI) till 3,7 (2012:3,7). 
• Beslut om successivt införande av heltid som norm fr.o.m. 2015-01-01 (KF2014-06-23). 
• Beslut om flytt av korttidsboende (KF 2014-06-23). 
• Beslut om avveckling av poolgruppen (KF 2014-06-23). 
• Fortsatt ökad ärendemängd i ordinärt boende. 
• Analys av processer och insatser i ordinärt boende har genomförts.  
• Påbörjat införande av flexibla scheman inom särskilt boende.  
• Höjd sysselsättningsgrad till lägst 80 % inom hemtjänsten. 
• Sjukfrånvaron har ökat inom äldreomsorgen under 2014: 9,2 % i förhållande till 2013: 7,9 %  

(2012: 8,9 %). 
• Arbete påbörjat med att förbättra internkommunikation 
• Utvecklat egenkontroll 
• Äldreomsorgen har under 2014 rapporterat 11 ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §. 
• Studiecirklar om värdighetsgarantin har genomförts inom hela verksamheten. 
• Fortsatt arbete med utveckling av e-tjänster inom socialtjänsten och där tillhörande hälso- och 

sjukvård. Hagfors kommun har anslutit sig till Nationell Patientöversikt (NPÖ). 
• Fortsatt arbete med Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, enligt 

överenskommelse. 
• Implementering av målkort pågår inom hela verksamheten. 
• Slutredovisning av omvårdnadslyftet som pågått sedan 2011. 197 undersköterskor och vårdbiträden 

har genomfört utbildningsinsats, i syfte att höja kvalitet inom vård och omsorg. Personalen har haft 
möjlighet att delta i följande kurser; äldres hälsa, kost/måltid och munhälsa, specialpedagogik, 
friskvård och hälsa, demens, psykiatri och psykologi.  

 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
 

 
 
 
 
 
 
 

Belopp i Mkr Redovisning Avvikelse 
budget

2012 2013 2014 2014

Intäkter 62,2 63,0 61,9 0,6

Löner inkl. PO -259,4 -261,8 -270,3 -7,3

Övriga kostnader -62,3 -64,3 -64,6 2,4

Interna lokalkostnader -12,5 -12,5 -12,1 0,0

Kapital- kostnader -0,4 -0,4 -0,5 0,0

Nettokostnad -272,4 -276,0 -285,6 -4,3

Netto- investering 0,1 0,4 0,1 0,0

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET,  
EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)
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BUDGETUTFALL 
 
Sociala avdelningen 
Sociala avdelningen redovisar ett plusresultat i förhållande till fastställd budgetram med + 3 303 tkr, varav 
40 tkr av överskottet härrör från utskottets redovisning.  
 
Arbetsmarknadsenheten redovisar den största avvikelsen i förhållande till budget, med +1 560 tkr. Enheten 
har under året i nära samverkan med Arbetsförmedlingen prioriterat unga för bidragsanställningar. 
Arbetsgivaravgiften är lägre vid anställning av unga och högre ersättningar från Arbetsförmedlingen än 
beräknat är den största förklaringen till överskottet. 37 bidragsanställningar har finansierats under året. 200 
personer har deltagit i sysselsättningsverksamhet inom enheten. 141 personer har avslutat sin period under 
året, varav 107 personer övergått i annan försörjning, några med stöd av kompletterande försörjningsstöd.    
 
LSS och socialpsykiatri har ett negativt resultat i förhållande till budget, - 378 tkr. Fortsatt stort 
omvårdnadsbehov föreligger inom boenden LSS och SoL även i år, med extra personal och utökad 
nattbemanning. Boenden överskrider budget med 2 196 tkr, då ingår även socialpsykiatrin i utfallet. Inom 
personlig assistans beviljat av Försäkringskassan där kommunen är utförare har antalet ärenden minskat med 
två.  Ett nattärende har tillkommit och två ärenden har övergått från journatt till vaken natt. Inom gruppen 
finns en stor ökning av omvårdnadsbehov, vilket är personalkrävande och kostnadsdrivande. Personalstaten 
inom assistansen har ökat med 9,72 årsarbetare under året och kostnaderna inom denna del överskrider 
budget med 1 108 tkr. Bland övriga insatser LSS som gått bättre än budget utmärker sig avlösarservice + 401 
tkr, elevhem + 1 615 tkr och korttidsvistelse + 365 tkr.    
 
Vuxen-IFO tillsammans med centrala medel inom avdelningen bidrar med ett positivt resultat i förhållande 
till budgeten med + 2 082 tkr. Lägre kostnader för ekonomiskt bistånd ger ett överskott med 1 944 tkr i 
förhållande till budget. Försörjningsstöd till flyktingar överskrider dock budget med 265 tkr, även kostnader 
för god man och SFI överskrider budget med 108 tkr. Sammantaget är kostnaderna för flyktingmottagandet 
för första gången högre än avdelningens intäkter för verksamheten. Kostnaderna för missbrukarvården 
fortsätter vara höga, och under del av året har vi haft två LVM-insatser. Sammantaget överskrider 
kostnaderna budget med 352 tkr och nettokostnaden för externa vårdplatser är 970 tkr högre än föregående 
år.   
 
Äldreomsorg 
Äldreomsorgen redovisar ett minusresultat i förhållande till fastställd budgetram: – 7 600 tkr.  
Lönekostnaderna avviker negativt inom avdelningen i förhållande till budget med – 7 800 tkr. 
Semesterlöneskulden kunde inte förutses i prognos men påverkar äldreomsorgens resultat negativt med 1 000 
tkr. Sjukfrånvaron har varit högre 2014: 9,2 % jämfört med 2013: 7,9 % och visar ett negativt resultat i 
förhållande till budget: – 1 200 tkr 
 
Ökad ärendemängd och sjukfrånvaro har medfört ett ökat behov av vikarier och svårighet att rekrytera 
tillräckligt med personal framförallt under semesterperioden. Nämnda situation har medfört högre kostnader 
i förhållande till budget för obekväm arbetstid, övertid, fyllnadstid/mertid. Hemtjänsten redovisar en negativ 
avvikelse i förhållande till budget: - 5 800 tkr. Den beviljade tiden har i jämförelse med 2013 ökat med 11 % 
2014, vilket motsvarar cirka 985 fler beviljade timmar/månad. I syfte att effektivisera och kvalitetssäkra 
hemtjänsten har ett stort arbete lagts på att analysera och följa upp verksamheten. Kostnaden/beviljad timme 
är lägre jämfört med 2013. I hemtjänstens negativa resultat ingår nattpatrullen. Resursfördelning för 
nattpatrullen har införts i syfte att kunna följa upp och planera bemanning efter verksamhetens behov.  
 
Särskilt boende redovisar en negativ avvikelse: - 100 tkr. Inom särskilt boende pågår införande av 
resursfördelnings-system och flexibla scheman. Flexibla scheman införs i syfte att bättre kunna möta vård- 
och omsorgsbehovet samt till viss del kunna höja sysselsättningsgrader enligt politiskt beslut, inom befintlig 
ram. Korttidsboenden redovisar – 1 100 tkr. Avvikelsen kan i huvudsak härledas till extra personal på grund 
av hög arbetsbelastning. Kontot för poolen redovisar: - 120 tkr. Poolen avvecklas fr.o.m. 2015. 
 
Sjuksköterskeorganisationen redovisar en negativ avvikelse: - 580 tkr. Även sjuksköterskorna har haft högre 
kostnader för bemanning p.g.a. sjukfrånvaro och hög belastning. Antalet HSL-ärenden har minskat under 
hösten jämfört med 2013. 2014 var 1 071 patienter inregistrerade. (2013: 1206, 2012: 1005, 2011: 818)  
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Äldreomsorgens administration redovisar en positiv avvikelse: + 1 500 tkr. I äldreomsorgens administration 
ingår gemensam administration, anhöriganställning, färdtjänst, trygghetslarm och utskrivningsklara patienter.  
 
Kontot för bostadsanpassning redovisar en negativ avvikelse i förhållande till budget: - 1 400 tkr. Behovet av 
mer omfattande bostadsanpassningar har ökat de senaste åren. Individ- och omsorgsutskottet fattade i 
december beslut i två bostadsanpassningsärenden om beviljat bidrag på 800 tkr, vilket bidrog till sämre 
resultat än prognos. 
 

 
 

 
 
 
FRAMTIDEN 
 
Sociala avdelningen 
Sociala avdelningen kommer fortsatt att prioritera arbetet med kvalitet, målstyrning och ekonomi inom 
verksamheterna. Kontroll och uppföljning av sjukfrånvaro i verksamheterna är en fortsatt viktig del i detta 
arbete. Genom den organisationsförstärkning som beslutats inför 2015 står vi bättre rustade både gällande 
ledning och uppföljning av biståndsbedömda insatser inom avdelningens största verksamhet LSS och 
socialpsykiatri. Med stöd av stimulansmedel kommer en öppen verksamhet att startas för personer med 
psykisk funktionsnedsättning under 2015, vilket är viktigt för att uppnå gällande lagkrav inom området. Med 
en åldrande målgrupp och i huvudsak trapphusboenden inom LSS-verksamheten kommer de närmaste åren 
att innebära fortsatt höga kostnader för personalbemanning. Det totala antalet boendeplatser i dagsläget, 
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bedöms motsvara verksamhetens behov. För att klara kommande behov behövs en översyn av boendenas 
utformning. Sociala avdelningens samverkan med andra aktörer är fortsatt priorierat och viktigt. Arbete med 
öppenvård och samverkan med Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och Landstinget är viktiga 
delar för effektiv resursanvändning och för ett gott stöd till den enskilde.   
 
 
Äldreomsorg 
Äldreomsorgen har from 2015 ett nytt beslutat övergripande målkort. Äldreomsorgen kommer fortsätta 
arbetet med att utveckla och effektivisera verksamheten med målet att ha en verksamhet med god kvalitet 
som arbetar mot beslutade mål och med ambition att förbättra frisknärvaro, delaktighet och information. 
Äldreomsorgen kommer under 2015 arbeta intensivt med att få in kvalitets- och ledningssystemets processer, 
riktlinjer och rutiner i ett datastöd. (SOSFS 2011:3), 
Fortsatt arbete med att anpassa arbetssätt och schema på särskilt boende, för att bättre kunna möta förhöjda 
sysselsättningsgrader samt de nya föreskrifter om bemanning på särskilt boende, som enligt plan träder i 
kraft 2015-03-31. Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Syftet 
med den nya författningen är att uppnå en mer enhetlig och väl strukturerad dokumentation som bland annat 
kan stödja uppföljning, styrning och förbättringsarbete. Under året kommer personal inom äldreomsorgen 
utbildas i att dokumentera enligt modellen Äldres behov i centrum (ÄBIC). Ny patientlag gäller from 1 
januari 2015, målet med den nya lagstiftningen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Äldreomsorgen kommer även fortsätta 
arbetet med att utveckla kvalitet inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården efter överenskommelse 
mellan SKL och regeringen. I arbetet ingår att utveckla eHälsa. Välfärdsteknologi och e-hälsa, kommuner 
och landstinget står inför likartade utmaningar såsom ökade kostnader för vård och omsorg, en åldrande 
befolkning samt ökad risk för kroniska sjukdomar. Genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och 
nya tekniska tillämpningar kan vi åstadkomma kvalitetsförbättringar samtidigt som befintliga resurser 
används mer effektivt. Med ändamålsenliga e-tjänster kan vi öka människors delaktighet, självständighet och 
trygghet. Därutöver kan eHälsa och välfärdsteknologi bidra till bättre arbetsförhållanden för personal i vård 
och omsorg bl.a. genom att se till att personal får tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. 
Äldreomsorgen ser över möjligheten att successivt införa mobil dokumentation. Förslag finns på ny standard 
för svensk äldreomsorg. Syftet med den nya standarden är att skapa kravdokument som anger vilka 
kvalitetskrav som bör råda inom svensk äldreomsorg och äldrevård och som kan säkerställa en god kvalitet 
med utgångspunkt i äldres behov. 
 
 
NYCKELTAL 
 
Sociala avdelningen 
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Äldreomsorg 

 
Källa: www.kolada.se 
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VALNÄMNDEN 
 
I gällande redovisningsreglemente stadgas att årsredovisningen ska innehålla en beskrivning av 
verksamhetens utfall och att varje nämnd ska utarbeta en sådan för sin verksamhet.  
 
VERKSAMHET 
Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på kommunen. 
Det gäller dels genomförandet av val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, dels val till Europeiska 
Unionens parlament. Dessutom genomför valnämnden de folkomröstningar riksdagen beslutar om. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 
Uppdraget år 2014 som var ett så kallat ”supervalår” vilket innebar att två val genomfördes. Den 24 maj  
genomfördes ett val till Europeiska Unionens parlament samt den 14 september ett val till riksdag, landsting 
och kommunfullmäktige. Förtidsröstning påbörjades 3 veckor innan respektive valdag. Med förberedelsetid 
och slutredovisning pågick arbetet från den 1 mars t o m den 30 september. Valen genomfördes som 
planerat, i god ordning utan anmärkningar från Valmyndigheten eller Länsstyrelsen. 
 
BUDGETUTFALL 
Valnämndens förbrukning utgörs till största delen av kostnader för valmaterial, valsedelräknare, ADB-stöd 
och tidskriftsprenumerationer.  
 
FRAMTIDEN 
Behövliga justeringar av enskilda väljares valdistriktstillhörighet fortsätter i samarbete med länsstyrelsen 
under perioden fram till nästa val. 
 
Det kan enligt kommunallagen hända att extra val till kommunfullmäktige ska genomföras – om fullmäktige 
beslutar om det. Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av ledamöterna röstar för det. 
Valadministrationen ska enligt valmyndigheten hålla god beredskap för att snabbt kunna genomföra ett extra 
val. Detta innebär för kommande verksamhetsår att ett fortsatt arbete med bland annat:  

• en uppdaterad förteckning över det valmaterial kommunen har i lager och vad som måste 
kompletteras, 

• underhåll av de register på lokaler och personal som behövs för att ordna röstmottagning,  
• underhåll av registret på röstmottagare, samt 
• bedöma valkonsekvenser av förändringar i kommunen, t.ex. posthantering, arkiveringsmöjligheter 

eller andra tjänster som behövs vid val. 
 
NYCKELTAL 

Antal röstanden i de sju senast genomförda valen/omröstningarna  
 

Antal röstande 2003 2004 2006 2009 2010 2014-
riksdag 2014-EU 

Hagfors kommun 9 232 3 225 8 245 3 397 8 305 8 051 3 894 

  
 
 

 

Verksamhet 2013 2014 2014 Avvikelse
Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Valnämnd -2 -541 9 -532 -50 -482
Valförrättning -7 0 446 446 -270 716

Summa -9 -541 455 -86 -320 234

VALNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (Tkr)
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GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  
 

Överförmyndarkontoret handlägger cirka 740 ärenden. Överförmyndarnämndens budget finansieras av 
medlemskommunerna enligt befolkning samt ärendeantal. I syfte att reglera fördelning av kostnaderna bland 
medlemskommunerna tas hänsyn till det genomsnittliga (icke det reella) antal ärenden. 

De ärendeslag som nämnden handlägger är varaktig godmanskap för vuxna (enligt föräldrabalken 11:4§), 
tillfälliga godmanskap för både vuxna och barn (enligt föräldrabalken 11:1-3§), förvaltarskap (enligt 
föräldrabalken 11:7§) samt förmyndarskap och godmanskap enligt lag (2005:249) om god man för 
ensamkommande barn. 

Ärendefördelning bland medlemskommunerna ser ut på följande sätt: 
 

KOMMUN/ÅR  
 

GENOMSNITT 2013 
 

GENOMSNITT 2014  
Forshaga  172,0 182,0 
Grums 156,5 167,0 
Hagfors 177,5 167,0 
Kil  146,5 148,0 
Munkfors  68,5 73,0 
Total  721,0 737,0 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 
2014 har varit det fjärde verksamhetsåret för Överförmyndarnämnd i samverkan. Händelserna under året 
kännetecknas av att vidareutveckla arbetssätt och rutiner. Granskning av årsräkningar, utbetalning av 
arvoden och uppföljning av redovisningshandlingar som kommer till myndigheten med försening, har 
fungerat i enlighet med lagstiftningen. Handläggning av godmanskap för ensamkommande barn är 
skyndsamt i enlighet med lagkravet av att ärenden som omfattar särskilt utsatta barn ska prioriteras. 
Utbildningsinsatser har löpt enligt planen och ställföreträdarnas deltagande fortsätter att vara bra. 
 
Överförmyndarnämnden har i slutet av året reviderat delegeringsordningen, dokumentet som styr fördelning 
av arbetsuppgifter mellan nämndens politiker och kontorets tjänstemän. Delegeringsordningen har anpassats 
till de olika yrkesroller som finns inom kontoret. 

EKONOMISKT UTFALL 
Överförmyndarnämndens bokslut visar att överförmyndarkontoret i Forshaga har hållit sig inom den angivna 
budgetramen. Ett mindre överskott registreras vilket har fördelats bland medlemskommunerna i samband 
med faktura för godemansarvoden 2014. Arvodeskostnader har ökat för samtliga kommuner under 2014 och 
uppgår till 2 274 Tkr varav Hagfors kommun har belastas med 322 Tkr.  För Hagfors kommuns 
driftsredovisning uppvisar ett överskott mot budget med +49 Tkr. 

 
 
 
 
  

Bokslut Bokslut 2014 Budget Avvikelse
2013 2014 mot

Verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto Netto budget

Överförmyndarverksamhet -876 -874 0 -874 -925 51

Överförmyndarverksamhet Briggen -4 -229 253 24 0 24

Överförmyndarverksamhet ensamkommande barn -4 -113 87 -26 0 -26

Summa -884 -1 216 339 -876 -925 49

ÖVERFÖRMYNDAREN, DRIFTSREDOVISNING (Tkr)
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GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 
 
VERKSAMHET 
Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i en gemensam nämnd – Hjälpmedelsnämnden i 
Värmland. Nämnden ska verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. I 
december 2005 fastställdes policyn för hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelsnämnden beslutar vidare ge 
uppdrag till nätverket för hjälpmedelsansvariga att ta fram riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom 
hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Den gemensamma nämnden har haft 4 planerade sammanträden under 
2014. 
 

VIKTIGA HÄNDELSER 
Verksamheten har under perioden jan – dec bland annat tagit beslut om: 

• Revisionsrapport för hjälpmedelsnämndens verksamhet 2013 
• Revisionsrapport för hjälpmedelsnämndens verksamhet 2013 
• Att ingen ekonomisk reglering görs utan 2013 års utfalltas i beaktande i samband med 2014 års 

redovisning. 
• Fastställt ny riktlinje 123106 vridplattor (vändskivor) enligt förslag 
• Information om att ny databas ersätter Hinfo 
• Information om hjälpmedel som finns upphandlat i ska finnas tillgänglig på1177 
• Information om regerings proposition 2013/14:67. Ändring Hälso- och sjukvårdslagen §§3b,18b 
• Gett riktlinjegruppen uppdrag att se över policy, styrdokument och riktlinjer av hjälpmedel 

 
 

 
 
 

EKONOMISKT UTFALL 
Budgetutfall helår +8,0 Tkr. 
 
Kostnader som kommer varje månad och är framräknade centralt från hjälpmedelsnämnden. Inför 2015 
beräknas troligen en uppräkning av kostnader för hjälpmedelsnämnd samt sekretariat, procentsats är ej 
klarlagd i dagsläget. 
Budgeten är periodiserad 1/12. I budgeten ingår administration av hjälpmedelsnämnd/sekretariat. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med den kommunala 
redovisningslagen. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningstiderna följer SKL:s rekommendationer. Avskrivningarna påbörjas när 
anläggningen tas i bruk. 

Borgensåtaganden redovisas inom linjen och omfattar även kommunens ansvarsåtaganden för 
egnahemslån. 

Finansiell leasing: Äldreboendet Bellmansgården, som innehas enligt finansiellt leasingavtal, redovisas som 
anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som 
skuld i balansräkningen. 

Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod för beräkning av kapitalkostnader (avskrivningar och 
intern ränta). Avskrivningar görs på anskaffningsvärdet och ränta beräknas på oavskrivet restvärde.  

Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret men förfallna till betalning efter redovisningsåret har 
skuldbokförts. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak skuld- 
bokförts och belastat årets redovisning. 

Löner intjänade under redovisningsåret men utbetalda i januari månad året efter har skuldförts och belastat 
årets redovisning.  
 
Pensionsåtaganden: Skuld avseende pensioner intjänade fr.o.m. 1998 redovisas som avsättning i balans-
räkningen. Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.  
 
Den avgiftsbestämda ålderspensionen avsätts i sin helhet till individuell del och utbetalas årligen till de 
försäkringsbolag som arbetstagaren valt. För den kompletterande ålderspensionen (avser lönedelar över 
ATP-taket) har tecknats försäkring med KPA.  

Semesterlöneskuld m m: De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och 
okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Intjänad semester belastar respektive verksamhet 
månadsvis under året. 

Skatteintäkter: Den preliminära slutavräkningen baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell personal omkostnadspålägg i samband med löne-
redovisningen. Skulden för december månad har belastat aktuellt redovisningsår. 

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har fordringsbokförts och tillgodogjorts verksamheterna. 

Särskild löneskatt på pensionskostnader periodiseras enligt rekommendation från Rådet för kommunal 
redovisning. Löneskatten för pensionsskulden har bokförts som avsättning medan löneskatten för den 
avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som kortfristig skuld.  

Utställda fakturor efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall fordringsbokförts 
och tillgodogjorts årets redovisning. 
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ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
Sambandet mellan redovisningens olika delar kan beskrivas på följande sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anläggningstillgångar: Tillgångar som är avsedda att innehas under flera år, till exempel fastigheter, 
anläggningar, inventarier, aktier och långfristiga fordringar. 

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd, 
exempelvis avsättningar till pensioner. 

Driftredovisning: Beskriver redovisade kostnader och intäkter för löpande verksamheter samt skillnaden 
mellan budgeterade och verkliga kostnader, s.k. budgetavvikelser. 

Eget kapital är skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och skulder enligt balansräkningen, det vill 
säga kommunens nettoförmögenhet. 
 
Investeringsredovisningen visar kommunens investeringar i t ex fastigheter och inventarier samt skillnaden 
mellan budgeterade och verkliga investeringar. 

Kapitalkostnader: Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för nedlagt kapital i nyttjade 
anläggningar, består av intern ränta och avskrivningar. 

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år. 

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter räkenskapsårets utgång. 

Omsättningstillgångar är lös egendom som inte är anläggningstillgång, t ex kontanter, pengar på banken, 
statsbidragsfordringar och förråd. 
 
 

 Bruttoinvesteringar 
- Investeringsbidrag 
= Nettoinvestering 

  
   

 

 Verksamhetens intäkter 
- Verksamhetens kostnader 
= Verksamhetens nettokostnad 
  
   

 
 Intäkter 
- Kostnader 
= Årets resultat 

  
   

 

Eget kapital 
Avsättningar 

Skulder 
   

  
   

 

Anläggningstillgångar 
Omsättningstillgångar 

  
   

 

BALANSRÄKNING 

FINANSIERINGSANALYS RESULTATRÄKNING 

INVESTERINGSREDOVISNING DRIFTREDOVISNING 

 Inbetalningar 
- Utbetalningar 
= Förändring av kassa och bank 












