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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 
 

Ett starkt resultat 

 

Att granska årets bokslut ger tillfredsställande svar över vår kommuns ekonomiska framsteg. 

Utifrån underbalanserad budget på 3,1 Mkr visar resultatet på ett överskott på 3,6 Mkr, 

resultatförbättring mot budget med hela 6,7 Mkr. Kommunen och våra dotterbolag har en god 

kontroll över driften.  

Hela koncernens egna kapital ligger på 205 miljoner kronor före interna elimineringar. Det bästa 

värdet sedan 2003. Det som balanserar ner våra goda tal är kommunens totala låneskuld. Det 

kommer krävas disciplin att kunna följa vår tänkta amorteringsplan för de kommande åren. Tack 

vare god likviditet, har under året amorterats av 67,8 mkr på lånen. 

Tack vara de starka siffrorna har hela kostnaden för Hagforshems planerade avvecklingsprogram 

bokförts under 2012 resultat, totalt 15,5 mkr. En stor intäkt var återbetalning av premie från AFA 

som gav 14,5 mkr.    

Den negativa avvikelsen står äldreomsorgens verksamhet för. Där har vårdtyngden ökat, speciellt 

inom hemtjänsten. Vilket har medfört högre personalkostnader än budgeterat. 

 

 

Viktiga händelser 

 

En ny politisk organisation trädde i kraft 1 januari 2012. Organisationsformen kallas för BUF-

organisation (Beredning Utan Facknämnder) vilket innebär att under kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse endast finns utskott. Utom miljö-och byggnämnden som är kvar som egen 

förvaltning då de bl.a. ansvarar för myndighetsfrågor.  

Kommunen har också infört balanserade styrkort en styrmodell för att få ett mer fokuserat och 

strukturerar arbetssätt i hela organisationen. Vi kommer kunna följa upp verksamheten på ett bättre 

sätt. Utifrån vår nya vision och övergripande mål kommer hela verksamheten genomsyras av 

öppenhet, dialog och delaktighet. Vårt viktigaste mål är att öka förtroendet för vår kommun.   

Äldreomsorgen har fått nya lokaler för korttidsboende på Lillåsen, invigdes i slutet av 2012. Inom 

barn- och bildnings ansvarsområde har Myrans förskola flyttat in i Kyrkhedens skola. Vidare sker 

en påbörjad utbyggnad av platser inom förskola. Först ut var en ny avdelning på förskolan Milan. 

Glädjande att det behövs platser inom barnomsorgen. Även AME har flyttat in i nya lokaler på 

Primus.   

Ett glädjande genombrott i vårt näringspolitiska arbete var etableringen av en husfabrik. 

Förhoppningsvis kommer fler etableringar att följa ute vid flygplats området.   

 

Jag vill avslutningsvis tacka alla våra medarbetare och förtroendevalda för ett mycket gott 

samarbete under året. 

 

Hagfors i februari 2013 

 

 

Mikael Dahlqvist 

Kommunstyrelsens ordförande  
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FAKTA OM HAGFORS KOMMUN 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012

Antal invånare 31 december 12 804 12 636 12 480 12 282 12 170

Åldersgrupp 0-17 år 2 191 2 120 2 031 1 972 1 946

Åldersgrupp 18-64 år 7 225 7 126 7 047 6 895 6 838

Åldersgrupp 65-år 3 388 3 390 3 402 3 415 3 386

födelsenetto -115 -120 -112 -90 -136

flyttningsnetto -74 -48 -44 -108 24

Kommunal skattesats 22:30 22:50 22:50 22:50 22:50

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

Årets resultat, mkr -8,3 7,4 0,4 -16,6 3,6
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Eget kapital, mkr 184,5 191,9 192,3 172,4 176,0

Eget kapital, kr per invånare 14 409 15 189 15 409 14 038 14 461

Låneskuld, mkr 187,0 262,0 334,5 323,5 295,0

Låneskuld, kr per invånare 14 603 20 371 26 803 26 339 24 240

Soliditet, % 33 28 26 24 25

Verksamhetens nettokostnad, mkr 607,1 601,7 605,5 605,1 596,6

Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare 47 411 47 620 48 521 49 264 49 026

Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, mkr 98,1 114,5 97,8 8,9 18,0

Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare 7 659 9 061 7 833 725 1 479

FEM ÅR I SAMMANDRAG

2003-06 2007-10 2011-14

Socialdemokraterna 23 21 18

Vänsterpartiet 6 6 4

Centerpartiet 5 5 4

Moderata samlingspartiet 3 4 3

Folkpartiet Liberalerna 2 3 3

Kristdemokraterna 2 1 -

Sverigedemokraterna - 1 * 2

Miljöpartiet de gröna - - 1

Totalt 41 41 35

*Vakant

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE
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ORGANISATION HAGFORS KOMMUN 
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OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD  

Faktorer i omvärlden som påverkar Hagfors kommun är bland andra utvecklingen på arbetsmarknaden, 

demografiska förändringar, reformer som beslutas av riksdagen och andra statliga beslut, inflations- och 

löneutveckling samt ränteläget. 

 
SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING 

Utsikterna för världsekonomin har försvagats under hösten. Detta beror i huvudsak på en svag utveckling i 

euroområdet, som nu är i recession (negativ tillväxt under minst två av varandra följande kvartal), och på 

osäkerheten kring hur USA:s offentliga finanser kommer att påverka världsekonomin. En försämrad 

utveckling i omvärlden slår mot den svenska exportindustrin. Detta har lett till ett ökat antal varsel under 

hösten. Större osäkerhet kring jobben har i sin tur gjort de svenska hushållen mer försiktiga, vilket inneburit 

att konsumtionen dämpats. Finansdepartementet bedömer nu att utvecklingen 2013 blir svagare jämfört med 

prognosen i höstbudgeten i september, men att tillväxten gradvis normaliseras under 2014. 

Den snabbt vikande efterfrågan under hösten har överraskat företagen och antalet varsel har stigit markant 

under oktober och november. Indikatorer tyder också på en tydlig försämring på arbetsmarknaden under 

slutet av 2012 och inledningen av 2013. Arbetslösheten under 2013 och 2014 blir därmed högre än vad som 

tidigare förutsågs. Mot slutet av 2014 förväntas situationen på arbetsmarknaden gradvis förbättras. 

Minskad aktivitet i ekonomin innebär att skatteintäkterna sjunker och att utgifterna för till exempel 

arbetslöshetsersättning stiger, vilket gör att underskottet ökar. Sverige kommer även fortsättningsvis att ha 

bland de starkaste offentliga finanserna i Europa och säkerhetsmarginaler för att möta en sämre utveckling. 

De offentliga finanserna ska komma tillbaka till överskott, men återgången kommer att ske i en långsammare 

takt för att inte motverka återhämtningen i ekonomin. 

 

Fortsatt negativa signaler från omvärlden gör att SKL (Sveriges kommuner och landsting) skruvar ner 

bedömningen för svensk ekonomi. SKL räknar nu med att BNP ökar enbart 1,2 procent 2013, dvs. samma 

tillväxt som i år. Den fortsatt svaga tillväxten innebär att arbetsmarknaden försvagas. Under 2013 når 

arbetslösheten upp i 8,3 procent vilket är 0,6 procentenheter högre än i år. Trots vikande sysselsättning 

beräknas skatteunderlaget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer växer skatteunderlaget med 1,2 procent 

2013. En starkt bidragande orsak är ökade pensioner. 

 
 
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 4,9

10 heltidstjänster 4,1

Prisförändring varor och tjänster 1% 3,3

Ändrade rörliga låneräntor 1% 0,7

Förändrad likviditet 10 miljoner kr 0,4

Ändrade taxor och avgifter 1% 0,6

– varav va och renhållning 0,5

Ökad utdebitering 10 öre 2,0

Ökat skatteunderlag 1% 4,4

Förändring skatter o bidrag per 100 invånare 5,5
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BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Antalet invånare i Hagfors kommun minskade med 112 personer under året och vid utgången av 2012 hade 

Hagfors 12 170 invånare. Minskningen för 2011 var 198 personer. 

Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med 1627 personer eller 11,8%. 

Befolkningsminskningen är procentuellt störst i åldersgruppen 0-17 år. Gruppen 65 år och äldre har ökat 

under flera år förutom 2012 då gruppen minskade något.  

 
 
SYSSELSÄTTNING 
 

 
Antalet arbetslösa i Hagfors kommun fortsätter att ligga över både rikets- och länet Värmlands siffror. 

Glädjande är att andelen arbetslösa kvinnor minskat under 2012. 

Arbetslösa och i program med aktivitetsstöd per 31 december i andel av befolkning 16-64 år 

2008 2009 2010 2011 2012

Totalt Hagfors kommun 7,0% 9,9% 8,7% 8,3% 8,8%

Totalt Värmlands län 5,5% 8,6% 7,9% 7,4% 7,8%

Totalt Riket 4,6% 7,1% 6,8% 6,3% 6,9%

Kvinnor Hagfors kommun 6,1% 8,3% 8,9% 7,9% 7,6%

Män Hagfors kommun 7,9% 11,3% 8,9% 8,8% 9,9%

Ungdomar 18-24 år Hagfors kommun 19,1% 23,7% 19,5% 19,8% 21,8%
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VIKTIGA HÄNDELSER, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID 

VIKTIGA HÄNDELSER 

En ny politisk organisation trädde i kraft 1 januari 2012. Det är en så kallad BUF-organisation (Beredning 

Utan Facknämnder) vilket innebär att barn- och bildningsnämnden och socialnämnden upphörde som 

facknämnder. Räddningsutskottet upphörde som eget utskott och räddningstjänsten ligger nu under 

kommunledningsutskottet.  

 
Under början av 2012 fattades ett 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. De anställda 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 fortsätter under 

2013. 

 

En mycket positiv händelse under 2012 är att kommunkoncernen, tack vare god likviditet, amorterat 67,8 

mkr på räntebärande lån. Låneskulden minskar således med knappt 12 % vilket förbättrar det ekonomiska 

utrymmet för verksamheterna under kommande år.       

 

Enligt beslut från Kommunfullmäktige har Hagforshem AB:s styrelse bemyndigande att under perioden 

2013-2017 riva ett antal hyresbostäder. Detta för att på längre sikt balansera utbudet av hyreslägenheter med 

den framtida bedömda efterfrågan. Rivningarnas nettokostnad som påverkar kommunen uppgår till 15,5 Mkr 

och är bokförd som en extraordinär post i december 2012.    

 

Näringslivsarbetets höjdpunkt under året var etableringen av ny husfabrik i Råda där ett flertal arbetstillfällen 

skapas. Utvecklingsenheten rekryterade under året en kulturutvecklare som påbörjade arbetet med ett 

långsiktigt strategiskt arbete kring kultur. Personalenheten har under 2012 arbetat intensivt med införandet 

av ett nytt PA- och lönesystem. Sunne kommun ansvarar för driften av systemet där även Torsby kommun 

ingår i samarbetet. 

 

Inom barn och bildning har start av nytt ishockeygymnasium skett, flytt av Myrans förskola in i Kyrkhedens 

skola samt start av ny avdelning på förskolan Milan. 

 

Äldreomsorgens nya lokaler för korttidsboende på Lillåsen invigdes under slutet av 2012. Projektet har hållit 

budget. Kommunen har tidigare hyrt lokaler av Värmlands Läns Landsting för korttidsboendet Svalan.  

 

Antal hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd minskar för andra året i rad. Minskar från 431 till 388 

hushåll under 2012. 

 

Sociala avdelningen har startat ett nytt boende för personer med psykiskt funktionshinder i Hagfors vilket 

medför att dyra externa inköp minskar.  

 

Arbetsmarknadsenheten (AME) flyttade i juni 2012 in i anpassade lokaler på Primus.  

 

Utbyggnad av kanalisation för bredband från Lakheden till Lidsbron. Omfattande arbete med att göra 

samtliga gator släta för att undvika skador på fordon har skett under året.  

 

KLIMP-projektet som pågått mellan 2008-2012 avslutades under våren. Projektet har gett stora energi-

besparingar och flera projekt med fokus på klimatet har genomförts. Kommunen erhöll bidrag på 4,6 Mkr. 

Arbetet med fortsatt utbyte till energisnålare gatubelysning har skett och arbetet med intrimning och 

effektivisering av kommunens alla anläggningar fortsätter. 
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MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 

Kommunfullmäktige fastställde i november 2006 Vision & mål för Hagfors kommun. De övergripande mål 

som har störst betydelse för en god ekonomisk hushållning syftar till att ha en långsiktigt hållbar ekonomi i 

balans. Inför kommande år medför det pågående införandet av styrmodellen balanserat styrkort i Hagfors 

kommun ett mer fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen.  

 

Mål: Årets resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Årets resultat är +3,6 Mkr vilket motsvarar ett överskott på 0,6 % i 

andel av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

  

Mål: Varje års investeringar ska finansieras med egna medel upp till minst 20 miljoner kronor. 

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Investeringar för 18,0 miljoner har genomförts samtidigt som inga nya lån 

tagits upp. 

 

Mål: Metoder för resursfördelning med hjälp av nyckeltal ska utarbetas. Inom tre år ska verksamheternas 

kostnader ligga i nivå med jämförbara kommuners nyckeltal. 

Måluppfyllelse: Målet är delvis uppnått. Vissa verksamheter ligger i paritet eller bättre med jämförbara 

kommuners nyckeltal. Äldreomsorgen inom Individ- och omsorgsutskottet uppvisar dock negativt avvikande 

nyckeltal. 

 

Mål: Som en övergripande förutsättning anges att verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar även om 

detta medför att utskottens och nämndernas verksamhetsmål inte kan uppnås.  

Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Samtliga verksamheter har klarat av att hålla nettokostnaderna inom givna 

ramar förutom Äldreomsorgen inom Individ- och omsorgsutskottet. Ur utskotts perspektiv kompenseras 

dock Äldreomsorgens underskott av Sociala avdelningens överskott vilket sammantaget gör att Individ- och 

omsorgsutskottet även de uppfyller målet.   

  

Kommunfullmäktiges övergripande mål för nämndernas verksamheter kommenteras i utskotternas och 

nämndernas verksamhetsberättelser. 

 
FRAMTIDEN I HAGFORS KOMMUN 

Trots att man kan konstatera att befolkningsminskning 2012 var lägre än tidigare år kvarstår problematiken. 

All befolkningsminskning medför minskade intäkter från skatter och statsbidrag. Hagfors kommun har de 

senaste 10 åren tappat 11,8 % av sin befolkning. 

 

För att kommunallagens krav på ekonomi i balans skall uppfyllas skall en anpassning av verksamheternas 

kostnader till aktuell intäkt kontinuerligt ske. Kommunledningen arbetar med högsta prioritet i att införa 

effektiviseringar i samtliga verksamheter. 

 

Finansdepartementets promemoria ”förslag till ändringar i inkomstutjämning för kommuner och landsting”, 

daterad 2012-12-19, skulle innebära att Hagfors kommun ökar sina intäkter. Ändringarna föreslås träda i 

kraft den 1 januari 2014. Detta medför en kortsiktig förbättrad balans mellan intäkter och kostnader. 

Befolkningsminskningsproblemet består dock och medför att efter några år försämras åter igen 

förutsättningarna för en kommunal ekonomi i balans om effektiviseringar inte genomförs.       

 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) skruvar ner bedömningen för svensk ekonomi och räknar nu med 

att BNP ökar enbart 1,2 procent 2013, dvs. samma tillväxt som 2012. Den fortsatt svaga tillväxten innebär att 

arbetsmarknaden försvagas. Under 2013 når arbetslösheten upp i 8,3 procent vilket är 0,6 procentenheter 

högre än i år. Trots vikande sysselsättning beräknas skatteunderlaget utvecklas fortsatt positivt. I reala termer 

växer skatteunderlaget med 1,2 procent 2013. En starkt bidragande orsak är ökade pensioner.
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EKONOMISK ÖVERSIKT 

 
ÅRETS RESULTAT 

Kommunen uppvisar ett resultat för 2012 på 3,6 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat – 3,1 Mkr. Innebär 

en positiv avvikelse mot budget med +6,7 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter november månads utfall 

var +6,1 Mkr. Största förklaringsposterna jämfört med budget är dels återbetalning av premier från AFA 

Försäkring +14,5 Mkr samt dels extraordinära kostnader i form av rivningskostnader för kommunens 

dotterbolag Hagforshem AB motsvarande 15,5 Mkr.  

 
DRIFTSREDOVISNINGEN 

Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 600,1 Mkr. Det är en 

minskning från föregående år med 21,0 Mkr eller 3,4 %. Motsvarande förändring 2011 var en minskning om 

0,2 %.  

En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i verksamheterna. Avvikelsen mot budget 

2012 uppgår till +23,9 Mkr. 

 

 
 

Kommunledningsutskottet positiva avvikelse förklaras av att nämnda återbetalning av premier från AFA 

Försäkring på +14,5 Mkr redovisas här. Vidare ej genomförda realisationsförluster motsvarande +6,0 mkr.  

Samhällsbyggnadsutskottet redovisar överskott beroende på framförallt serviceenheten. 

Barn- och bildningsutskottet redovisar överskott vilket beror i huvudsak på lägre kostnad för skolskjutsar till 

grundskolan. 

Individ- och omsorgsutskottets budgetöverskott beror i huvudsak på lägre efterfrågan och kostnader 

avseende lagstadgade insatser inom Sociala avdelningen. Äldreomsorgen inom samma utskott redovisar 

dock en klar negativ avvikelse mot budget beroende på högre personalkostnader pga. ökat vårdbehov och 

fler ärenden inom framförallt hemtjänsten. 

 

 
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD 

Verksamheternas nettokostnad uppgår till 596,6 Mkr, vilket är 19,4 Mkr eller 3,1 % lägre än budget.  

I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 2011 

var 605,1 Mkr. Minskningen på 8,5 Mkr motsvarar 1,4 %. 

       Budgetavvikelse utskott / nämnder 

Kommunledningsutskottet +18,1 Mkr

Samhällsbyggnadsutskottet +0,8 Mkr

Barn- och bildningsutskottet +2,5 Mkr

Miljö- och byggnämnden   0,0 Mkr

Individ- och omsorgsutskottet +2,5 Mkr

Valnämnden, överförmyndaren

och hjälpmedelsnämnden   0,0 Mkr

Summa budgetavvikelse bokslut 2012 +23,9 Mkr



ÅRSREDOVISNING 2012                                       HAGFORS KOMMUN 

 

SIDA 12 AV 62 

 

 
Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare blir 49 026 kr. Att jämföra med 49 264 kr per invånare för 

2011. Minskningen motsvarar 0,5 %.   

 
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. 

 
2012 var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i % av skatteintäkter och generella statsbidrag 97,0 %. 

Motsvarande andel för 2011 var 98,7 %. Sett över de tio senaste åren uppvisar endast 2006 ett liknande 

positivt värde med 97,3 %.  

 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

Finansiella kostnader uppgår 2012 till 14,7 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld med 0,2 

Mkr. Finansiella intäkter uppgår till 2,4 Mkr. Finansnetto blir således negativt med 12,3 Mkr. Kommunen 

skall 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 ränteswap.   

 
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Enligt beslut från Kommunfullmäktige har Hagforshem AB:s styrelse bemyndigande att under perioden 

2013-2017 riva ett antal hyresbostäder. Detta för att på längre sikt balansera utbudet av hyreslägenheter med 

den framtida bedömda efterfrågan. Rivningarnas nettokostnad som påverkar kommunen uppgår till 15,5 Mkr 

och är bokförd som en extraordinär post i december 2012.    
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SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER 

Kommunens skatteunderlag enligt 2012 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2011, ökade 

marginellt med 0,14 % till 1,93 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2011 ökade med 

2,99 %. Medelskattekraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är 180 028 kronor/invånare medan 

kommunens skattekraft är 157 344 kronor/invånare eller 87,4% (87,8 % föregående år) av rikets.  

 

 
Kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften genom inkomstutjämningssystemet. Skillnaden 

mellan 115 % och den egna skattekraften erhåller kommunen med en länsvis fastställd skattesats (20:45). 

Skatteintäkterna år 2012 uppgår till 464,5 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2011 med 0,1 Mkr och prognos 

för slutavräkning år 2012 med 5,6 Mkr. Sammanlagt har skatteintäkterna blivit 3,0 Mkr större än budgeterat. 

 
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 statsbidraget och vissa riktade statsbidrag 

fördes samman till ett inkomstutjämningsbidrag, där kommunerna är garanterade 115 % av 

medelskattekraften. Kostnadsutjämningen förenklades och uppdaterades. 

 

 
 

Den kommunala fastighetsavgiften ersatte den statliga fastighetsskatten fr.o.m. 2008. Alla kommuner erhöll 

samma belopp i kronor per invånare (1 315kr) år 2008. Från och med 2009 har den årliga 

intäktsförändringen tillförts respektive kommun. Effekten av införandet har neutraliserats genom att statens 

anslag för ”Kommunalekonomisk utjämning” via regleringsavgiften, minskats med samma belopp som 

tillförs kommunernas fastighetsavgift. 

 

GENERELLA STATSBIDRAG

Belopp i Mkr 2008 2009 2010 2011 2012

Inkomstutjämning 106,3 114,5 105,8 118,1 118,7

Kostnadsutjämning 13,8 8,1 11,1 3,8 0,6

Strukturbidrag 8,4 8,3 3,3 8,4 8,0

LSS-utjämning 6,1 6,4 8,2 5,0 8,9

Regleringsavgift -6,0 -5,8 5,8 12,8 6,1

Summa bidrag 128,6 131,5 134,2 148,1 142,2

Komunal fastighetsavgift 17,1 19,9 20,9 21,1 21,3
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EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER 

 
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen före 

avdrag för regleringsavgift utgör 628,0 Mkr eller 77,1% av totalt 814,4 Mkr i externa inkomster.  

Av bidrag som inte är generella statsbidrag totalt 86,1 Mkr, är 34,0 Mkr ersättning från Försäkringskassan 

för personliga assistenter, 21,2 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket och 10,3 Mkr 

olika former av anställningsstöd från AMS. Resterande är till övervägande delen olika specialdestinerade 

statsbidrag. De största posterna bland avgifter och ersättningar är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och 

renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter. 

 

 
Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 513,9 Mkr eller 62,2% av totalt 

825,6 Mkr i externa utgifter. Vidare köper kommunen tjänster för 171,9 Mkr eller 20,8 %. Tjänsterna 

innefattar framförallt entreprenader, konsulttjänster, lokal- och markhyror, hyra och leasing av lös egendom 

samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier.  
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INVESTERINGAR 

Årets investeringar i fastigheter och inventarier uppgår brutto till 18,2 Mkr. Investeringsbidrag erhölls med 

0,1 Mkr vilket ger en nettoinvestering om 18,0 Mkr.  

 
Exempel på större investeringar under året är anpassningar av Primus fastigheten 3,6 Mkr, ombyggnaden av 

Lillåsen 7,9 mkr, köp av hangarbyggnad på Hagfors flygplats 1,0 Mkr, fortsatt förnyelse av råvattenledning 

1,6 Mkr, energieffektiviseringar i olika fastigheter och belysningar 1,0 Mkr. Budgeterade nettoinvesteringar 

2012 var 30,6 Mkr. 
 
 
TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 592,2 Mkr vilket är en minskning med 13,8 Mkr jämfört 

med föregående år. Kortfristiga fordringar uppgår till 77,9 Mkr och har ökat med 2,4 Mkr. Långfristiga 

skulder uppgår till 338,7 Mkr vilket är en minskning med 40,4 Mkr jämfört med föregående år., varav 56,6 

Mkr avser återstående leasingskuld för Bellmansgården. Under året har amorterats 0,8 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 142,3 Mkr och har minskat 

med 2,5 Mkr.  

 
LÅNESKULD 

Den totala låneskulden per 31 december 2012 i kommunen uppgår till 295,0 Mkr varav 20,0 Mkr är 

kortfristig del av långfristig skuld. Under 2012 har kommunen amorterat 28,5 Mkr och ingen ny upplåning 

skett. Föregående år amorterade kommunen 11,0 Mkr. 

 
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 225,6 Mkr, varav 102,6 Mkr avser Hagforshem AB samt 

115,5 Mkr avser Hagfors Energi AB. Innebär en total minskning med 39,9 Mkr då koncernbolagen amorterat 

lån motsvarande 39,2 Mkr under 2012. Dessutom har kommunen infriat borgensåtagande till Hagfors 

Speedwayklubb motsvarande 0,7 Mkr under hösten 2012.  

  
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 2012 års bokslut uppgår till 5,3 Mkr och består av följande delposter: 

- särskild avtals/ålderspension   1,3 Mkr 

- förmånsbestämd/kompl. Pension   0,1 Mkr   

- ålderspension    1,9 Mkr 

- pension till efterlevande    0,9 Mkr 

- pensionsbehållning    0,1 Mkr 

- löneskatt     1,0 Mkr 
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Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten. 

Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser uppgår 

till 397,0 Mkr inkl. löneskatt. 

 
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 

I 2012 års bokslut har 2,7 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen. Avsättningen 

uppgår nu till totalt 8,2 Mkr. Som tidigare nämnts under stycket om extraordinära poster river Hagforshem 

AB under perioden 2013-2017 ett antal hyresbostäder. Avsättningen för rivningskostnader för denna nya fas 

uppgår till 24,5 Mkr. Total utgående balans i avsättning för rivningskostnader per boksluts datum är 24,8 

Mkr. 

 
EGET KAPITAL 

Årets resultat på 3,6 Mkr för kommunen innebär att det egna kapitalet ökat motsvarande till 176,0 Mkr.  

 

 
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 25,3%. Sett över de senaste tio åren har soliditeten i stort halverats i kommunen vilket 

är oroväckande. Jämfört med medelvärde för både riket och Värmlands län är Hagfors kommuns soliditet 

låg. 

 

   

 
 

 

 

Soliditet
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KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA 

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 26,8 Mkr i kommunen vilket är en minskning med 5,6 Mkr. 

Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. Diagrammet nedan illustrerar kvoten mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Vid värdet 100 % räcker omsättningstillgångarna precis till att 

betala de kortfristiga skulderna. 73,6 % är siffran för 2012 vilket i stort är likvärdigt med föregående år. Över 

en tioårs period är aktuellt värde det näst högsta och därmed föreligger god korfristig betalningsförmåga i 

kommunen.  

 

 

       

 
 
KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV 

Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter skall 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 skall återställas inom de kommande tre åren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalningsberedskap

Balanskravet 2012 (tkr)

Årets resultat 2012 3 573

- Reavinster som ingår i resultatet -

+ Reaförluster som ingår i resultatet -

+ Omställningskostnader 24 496

Justerat resultat 28 069

Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav och har

inget underskott att täcka från föregående år.
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KOMMUNENS PERSONAL 

PERSONALSTRUKTUR 
Den första november 2012 fanns inom Hagfors kommun 1014 (1025) tillsvidareanställda och 187 

visstidsanställda med månadslön, totalt 1201 anställda. Totalt i Hagfors kommun var vi 1005 

kvinnor (83,68%) och 196 (16,32%) män anställda. Observera att vi detta år redovisar antalet 

anställda i motsats till tidigare år då vi redovisat antalet anställningar. 

 

ANSTÄLLNINGSFORM       

Struktur tillsvidareanställda/ visstidsanställda/ antal personer 

   
KV MÄN TOTALT 

KLU Visstid 
 

3 3 6 

 
TV 

 
30 23 53 

 
Totalt   33 26 59 

   
      

Samh Visstid 
 

8 0 8 

 
TV 

 
62 48 110 

 
Totalt   70 48 118 

   
      

BoB Visstid 
 

46 14 60 

 
TV 

 
221 66 287 

 
Totalt   267 80 347 

   
      

M&B Visstid 
 

1 0 1 

 
TV 

 
3 3 6 

 
Totalt   4 3 7 

   
      

Soc Visstid 
 

28 5 33 

 
TV 

 
125 20 145 

 
Totalt   153 25 178 

   
      

Äo Visstid 
 

76 3 79 

 
TV 

 
402 11 413 

 
Totalt   478 14 492 

   
      

Totalt antal anställda 1005 196 1201 
Totalt antal 
tillsvidareanställda     1014 
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SYSSELSÄTTNINGSGRAD 
Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 48,88% (47,21%) av kvinnorna heltid. 81,82%  

(82,50%) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 54,24% (52,98%) heltid vilket är en  

ökning i jämförelse till 2011. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för vår tillsvidareanställda 

personal har ökat från 89,01% 2011 till 89,07% 2012. 

 

SYSSELSÄTTNINGSGRAD       

Struktur tillsvidareanställda på AB - heltid resp. deltid 
 

   
KV MÄN TOTALT 

KLU Heltid 
 

25 22 47 

 
Deltid 

 
4 2 6 

 
Totalt   29 24 53 

      Samh Heltid 
 

43 47 90 

 
Deltid 

 
20 1 21 

 
Totalt   63 48 111 

      BoB Heltid 
 

185 49 234 

 
Deltid 

 
31 10 41 

 
Totalt   216 59 275 

      M&B Heltid 
 

3 3 6 

 
Deltid 

 
0 0 0 

 
Totalt   3 3 6 

      Soc Heltid 
 

44 7 51 

 
Deltid 

 
82 13 95 

 
Totalt   126 20 146 

      Äo Heltid 
 

115 7 122 

 
Deltid 

 
297 4 301 

 
Totalt   412 11 423 

   
849 165 1014 

Totalt antal personer som arbetar heltid 
 

550 

Antal kvinnor som arbetar heltid 
 

415 

Antal män som arbetar heltid 
  

135 
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KONVERTERINGAR 
Antalet konverteringar är i stort sett oförändrat från föregående år, 18 resp. 17 personer. Skillnaden 

i årsarbetare är 0,14. 

 
 

KONVERTERINGAR     

 
2011 2012 2011 2012 

 
Årsarb Årsarb Antal p Antal p 

KLU 0 0 0 0 

Samh 0 0 0 0 

BoB 3 6,86 3 7 

M&B 0 0 0 0 

Soc 1,5 4,5 2 6 

Äo 10 3 13 4 

Totalt 14,5 14,36 18 17 
 

 
KÖNSFÖRDELNING 
Kvinnorna innehar 83,74% (83,65%) av anställningarna och är i likhet med tidigare år 

dominerande. Männen innehar 16,26% (16,35%) av anställningarna. 
 

ANSTÄLLNINGSTID 
Den genomsnittliga anställningstiden för vår tillsvidareanställda personal var 20,49 år. 

 
MEDELÅLDER 
Vår yngsta medarbetare är 21 år gammal och vår äldsta medarbetare är 68 år gammal  

(av tillsvidareanställd personal). 35 personer av våra 1014 tillsvidareanställda var 30 år eller yngre 

vilket innebär 3,45 % (4,30 %). Medelåldern totalt sett har ökat från 48,7 år 2011 till 50,54 år 2012. 

Medelåldern bland kvinnor var 50,33 år och bland män 51,6 år.  

 

PERSONALOMSÄTTNING 
Under 2012 var det 22 medarbetare (23) som avslutade sin tjänst hos Hagfors kommun på egen 

begäran. 

 
 

PERSONALOMSÄTTNING 

  
2012 

KLU 
 

1 

Samh 
 

3 

BoB 
 

12 

M&B 
 

1 

Soc 
 

2 

Äo 
 

3 

Totalt   22 
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PENSIONSAVGÅNGAR 
Under 2012 avgick 26 medarbetare med ålderspension. Ingen medarbetare avgick med särskild 

ålderspension detta år. 
 

TIDSANVÄNDNING 
Den arbetade tiden uppgick under 2012 till 1 843 390, 49 timmar (1 800 423, 08), vilket innebär en 

ökning på 42 967, 41 timmar. Fyllnadstid och mertid uppgick till 39 390,94 timmar vilket motsvarar 

21,7 årsarbetare (17,65 årsarbetare 2011). 
 

FÖRÄLDRALEDIGHET 
Under 2012 använde kvinnorna 2,76 % (2,69 %) av sin arbetstid till föräldraledighet och männen 

0,6 % (0,41 %). 

 
SJUKFRÅNVARO 
Sjukfrånvaron redovisas för samtliga anställda, d.v.s. inkl. visstidsanställda med timlön. 

Den totala sjukfrånvaron har ökat till 6,2 % mot 5,56 % 2011. Långtidssjukfrånvaron fortsätter att 

minska. I jämförelse till 2011 har den minskat med 6,44 %. De direkta kostnaderna för 

sjukfrånvaron, d.v.s. kostnaderna för sjuklön uppgick under 2012 

till 6128tkr (4992tkr). 
 

SJUKFRÅNVARO     

Indikator I förhållande till Procent Procent 

  
2011 2012 

Total Summa ordinarie arbetstid 5,56 6,2 

>60 dgr Total sjukfrånvaro 50,54 44,1 

Kvinnor Summa ordinarie arbetstid 6,02 6,81 

Män Summa ordinarie arbetstid 3,77 3,64 

<29 år Summa ordinarie arbetstid <29år 2,34 3,49 

30-49 år Summa ordinarie arbetstid 30-49år 5,62 5,6 

<50år Summa ordinarie arbetstid >50år 5,84 6,99 
 
 

AFA 
Under 2012 överlämnades 41 ärenden till AFA avseende sjukskrivningar över 90 dagar (år 2011 

överlämnades 40 ärenden). 
 

LÖNER 
Lönerna har uppräknats med 3,31 % sedan 2011. Kvinnornas medellöner uppgick till 90,09% 

(91,13%) av männens. 
 

ARBETSSKADOR OCH TILLBUD 
Under 2012 anmäldes totalt 62 (94) tillbud. Anmälda arbetsskador under 2012 uppgick till 72 (120). 

Av de 72 olycksfallen innebar 57st ingen frånvaro, 4st frånvaro 1-3 dagar, 4st 4-14 dagars frånvaro 

och 7st en frånvaro längre än 14 dagar. 
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ARBETSMILJÖ- HÄLSA- PERSONALUTVECKLING 

Efter önskemål från verksamheterna genomfördes Sjögrändsloppet även 2012. Totalt deltog 375 

medarbetare. 171 medarbetare (204) utnyttjade kommunens friskvårdsförmån och 148 (160) 

medarbetare innehar träningskort på Styrkan och Munkfors training.  

Kommun rehab har liksom tidigare anordnat gruppverksamheter i form av vattengymnastik och 

stavgång, studiecirklar i hälsa och löpträning. 22 medarbetare har fått en individuell bedömning av 

arbetsplatsen. 330 medarbetare har deltagit i friskvårdssatsningen ”aktivitetskortet”. 

Under året har fyra arbetsledarträffar genomförts. Innehåll har varit bland annat rekrytering, 

utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, elsäkerhet, medarbetarskap, nya riktlinjer och 

lagförändringar. 

Ett gediget arbete har genomförts med implementering av ett nytt PA- och lönesystem och den 

första lönen utbetalades i februari 2012. Under året har systemet utvecklats och kvalitetssäkrats 

vilket är ett stadigt pågående arbete. Utbildning i självservice har genomförts för drygt hälften av 

alla våra medarbetare. 

Rehabiliteringsprocessen har kartlagts under året vilket bland annat resulterat i att friskvårdsprojekt 

startats upp på arbetsplatser där sjukfrånvaron varit högst. Under hösten genomfördes en hälsodag 

som innehöll såväl aktiviteter som föreläsningar. Våra medarbetare har även erbjudits möjligheten 

att medverka i rökavvänjnings- och viktminskningsprogram. 

En medarbetarenkät tilldelades våra medarbetare vilken kommer att redovisas under 2013. Arbetet 

med att införa Målkort pågår i flertalet verksamheter, vilket innebär att de övergripande målen för 

Hagfors kommun bryts ner per avdelning. Alla medarbetare ska känna till den egna verksamhetens 

mål på kort och lång sikt. 
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DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 

 

 

 

 

DRIFTSREDOVISNING

Bokslut Bokslut 2012 Budget Avvikelse

2011 2012 mot

Belopp i Mkr Netto Kostnader Intäkter Netto Netto budget

Kommunledningsutskott, 

kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och revision -62,1 -67,1 21,8 -45,4 -63,5 18,1

Samhällsbyggnadsutskottet, 

skattefinansierad verksamhet -36,1 -181,7 143,1 -38,6 -39,4 0,8

Samhällsbyggnadsutskottet, 

avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -47,8 47,8 0,0 0,0 0,0

Barn- och bildningsutskottet -242,8 -284,6 43,6 -241,0 -243,5 2,5

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

Individ- och omsorgsutskottet -269,1 -334,6 62,2 -272,4 -274,9 2,5

Valnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndaren -0,7 -1,1 0,2 -0,9 -0,8 0,0

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

S:a utskott, nämnd och styrelse -621,1 -920,2 320,1 -600,1 -624,0 23,9

Pensioner m m -38,9 -42,3 -42,3 -41,6 -0,7

Internt PO-pålägg pensioner 28,6 21,9 21,9 24,5 -2,6

Återföring kapitalkostnader 70,8 53,4 53,4 57,0 -3,6

Övriga interna poster 0,0 -120,5 120,5 0,0 0,0

Avskrivningar -44,6 -29,6 -29,6 -30,3 0,7

VERKSAMHETENS    

KOSTNADER/INTÄKTER -605,1 -1 037,2 440,6 -596,6 -614,5 17,8

INVESTERINGSREDOVISNING (Mkr)

2011 2012 Budget Avvikelse

Utskott/nämnd/styrelse netto netto Netto budget

Kommunledningsutskottet 3,1 1,0 2,0 0,9

Samhällsbyggnadsutskottet 5,6 16,6 28,2 11,6

- skattefinansierad verksamhet 4,5 14,9 23,2 8,3

- avgiftsfinansierad verksamhet 1,2 1,6 5,0 3,3

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

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

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

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 8,8 18,0 30,6 12,6
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BOKSLUT KOMMUNEN 

 
 

 

 
 

Bokslut Bokslut Budget

Belopp i miljoner kronor Not 2012 2011 2012

Verksamhetens intäkter 1 199,6 183,5 170,5 29,1

Verksamhetens kostnader 2 -766,7 -743,6 -756,0 -10,6

Avskrivningar 3 -29,6 -44,6 -30,5 0,9

Verksamhetens nettokostnad -596,6 -605,1 -616,1 19,4

Skatteintäkter 4 464,5 455,6 461,5 3,0

Generella bidrag 4 142,2 148,2 143,6 -1,4

Kommunal fastighetsavgift 21,3 21,0 22,2 -0,9

Finansiella intäkter 5 2,4 2,0 1,3 1,1

Finansiella kostnader 5 -14,7 -13,8 -15,6 1,0

Resultat före extraordinära poster 19,1 7,9 -3,1 22,2

Extraordinära kostnader 6 -15,5 -24,6 0,0 -15,5

ÅRETS RESULTAT 3,6 -16,6 -3,1 6,7

Avvikelse

mot budget

           RESULTATRÄKNING

Belopp i miljoner kronor Not 2012 2011

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 12 572,9 584,4

Finansiella anläggningstillgångar 13 19,3 21,5

Summa anläggningstillgångar 592,2 606,0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 14 77,9 75,4

Kassa och bank 15 26,8 32,5

Summa omsättningstillgångar 104,7 107,9

SUMMA TILLGÅNGAR 696,9 713,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 16 176,0 172,4

därav årets resultat 3,6 -16,6

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 17 5,3 5,4

Andra avsättningar 18 34,6 12,1

Summa avsättningar 39,9 17,5

SKULDER

Långfristiga skulder 19 338,6 379,1

Kortfristiga skulder 20 142,3 144,8

Summa skulder 481,0 523,9

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 696,9 713,9

POSTER INOM LINJEN

Borgensåtaganden 21 225,7 265,5

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 22 397,0 395,9

Leasingavtal 23 2,5 2,7

             BALANSRÄKNING
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Belopp i miljoner kronor Not 2012 2011

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 3,6 -16,6

Justering för av- och nedskrivningar 29,6 44,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 7 22,4 29,1

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 55,6 57,1

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -2,4 -14,4

Ökning(-)/minskning(+) förråd 0,0 0,0

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -12,5 -40,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten 40,6 2,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 8 -18,0 -12,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 0,0 0,1

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 8 0,2 -4,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten -17,8 -16,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Leasingavtal 10 0,0 1,5

Nya lån 10 0,0 20,0

Ökning långfristiga skulder 10 -1,4 0,0

Amortering av skuld 10 -29,6 -32,0

Ökning/minskning kortfristig del 10 0,0 0,0

Minskning av långfristiga fordringar 11 2,1 0,0

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag 19 0,5 0,2

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -28,4 -10,2

ÅRETS KASSAFLÖDE -5,6 -24,9

Likvida medel vid årets början 32,5 57,1

Likvida medel vid årets slut 26,8 32,5

KASSAFLÖDESANALYS 
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1. Verksamhetens intäkter 2012 2011 6. Extraordinära kostnader 2012 2011

Nämndrelaterade intäkter 320,1 304,6 Avsättning rivningskostnader -24,5 -6,5

Avgår interna intäkter -120,5 -121,2 Kostnader 2011 avs rivning -0,5

Jämförelsestörande intäkter: Nedskrivning av aktier i Hagforshem AB -17,6

Justering AFIS/CNS 2010 0,7 Bidrag Boverket 9,0

Återbetalning AGS 2007-2008 14,5 S:a extraordinära kostnader -15,5 -24,6

Realisationsvinst vid försäljning 

S:a verksamhetens intäkter 199,6 183,5 7. Just. för ej likviditetspåverk. poster

Förändring pensionsavsättning 0,0 1,8

2. Verksamhetens kostnader Avsatt till återställande av soptipp 2,7 2,4

Nämndrelaterade kostnader -920,2 -909,9 Avsättning rivningskostnader 18,3 6,5

Avgår interna kostnader 120,5 121,1 Realisationsvinster

Avgår kapitalkostnader 53,4 70,8 Realisationsförluster 3,5

Finansiella kostnader verksamheten 0,0 -0,1 Nedskrivning av aktier i Hagforshem AB 17,6

Pensionsutbetalningar -42,6 -38,8 Försäljningskostn. som ingår i reavinst/förlust -0,8

Förändrad pensionsavsättning 0,3 0,2 Ekonomisk effekt Räddningstjänsten -1,9

Avgår internt PO-pålägg pensioner 21,9 28,6 Avsatt till sanktionsavgifter särsk. boende

Jämförelsestörande poster: Avsättning projekt balanserade styrkort 1,0

Realisationsförlust vid försäljning -3,4 Avsättning osäkra kundfordringar 0,5

Rdn in i kommun 0,0 S:a justering 22,4 29,1

Energi, koldioxidskatt-10 0,1

Återsökt moms 0,0 8. Investeringar

Upphörande anst./AGF-KL 0,7 -0,1 Investeringsutgifter, fastigheter 15,9 4,9

Infriat borgensåtagande -0,7 "                                 , inventarier 2,2 4,1

Nedskrivning anläggningar -11,7 "                                 , fin at -0,2 4,3

Brand Asplund -0,3 Fusionseffekt Räddningsförbundet 3,5

Rivning anläggningar Investeringsbidrag, inventarier

S:a verksamhetens kostnader -766,7 -743,6 S:a investeringar netto 17,8 16,8

3. Avskrivningar 9. Försäljning av anläggningstillgångar

Avskrivning byggnader o anläggn. 24,8 25,6 Sättraskolan 0,1

Avskrivning maskiner o inventarier 4,8 4,8 S:a försäljn anläggningstillgångar 0,0 0,1

Nedskrivning 14,3

S:a avskrivningar 29,6 44,6 10. Förändring av låneskuld

Årets amorteringar på anläggnslån -28,5 -11,0

4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Årets amortering på leasingskuld -1,1 -1,0

Kommunalskatteintäk ter Nytt lån 20,0

Preliminära skatteintäkter 458,8 444,7 Ökad leasingskuld rdn släckbil 1,5

Slutavräkning föreg år 0,1 1,8 Ökn/minskn övriga långfristiga skulder -1,4

Preliminär slutavräkning innev år 5,6 9,1 Kortfristig upplåning

S:a kommunalskatteintäkter 464,5 455,6 Lösen av kortfristig låneskuld -20,0

Generella statsbidrag och utjämning Förändring av kortfristig del

Inkomstutjämning 118,7 118,1 Förändring av låneskuld -30,9 -10,4

Strukturbidrag 8,0 8,4

Kostnadsutjämning 0,6 3,9 11. Förändring av långfristiga fordringar

LSS-utjämning 8,9 5,0 Hyttgården, rest värmekulvert 0,0

Nivåjustering/Regleringsavgift 6,1 12,8 Gustavagården, rest köpeskilling 0,0

Vägverket 2,0

S:a generella bidrag och utjämning 142,2 148,2 Förlagsbevis

S:a skatteintäkter och Förändring långfristiga fordringar 0,0

generella statsbidrag 606,7 603,8 Förändr av långfristiga fordringar 2,1 0,0

5. Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäk ter

Ränteintäkter 2,4 2,0

Räntebidrag 0,0

Utdelning från SKL

S:a finansiella intäkter 2,4 2,0

Finansiella kostnader

Räntor och bankkostnader -14,4 -13,4

Ränta på pensionsskuld -0,2 -0,4

S:a finansiella kostnader -14,7 -13,8

S:a finansiella intäkter o kostnader -12,3 -11,8

NOTER (miljoner kronor)
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12. Mark, byggnader o 

anläggningar 2012 2011 Maskiner och inventarier 2012 2011

Ingående bokfört värde 30,2 27,5

Markreserv Flytt från Fastigheter för affärsverks.

Ingående bokfört värde 7,0 7,0 Fusion Räddningstjänsten 3,5

Nettoinvestering Försäljningar 0,0 -0,1

Nettoinvestering, tomtförsäljningar Nettoinvestering 2,3 4,1

Försäljningar -0,2 -0,01 Avskrivningar -4,8 -4,8

Avskrivningar 0,0 0,00 Nedskrivning 0,0

Uppskrivning/reavinst Utgående bokfört värde 27,7 30,2

Nedskrivning

Utgående bokfört värde 6,8 7,0 S:a materiella

anläggningstillgångar 572,9 584,4

Verksamhetsfastigheter

Ingående bokfört värde 399,0 423,3 13. Finansiella anläggningstillgångar

Nettoinvestering 8,6 2,4 Aktier och andelar

Försäljningar 0,1

Avskrivningar -15,8 -16,1 Hagforshem AB 5,0 5,0

Nedskrivning/reaförlust -2,8 Värdereglering aktier i Hagforshem -19,6 -19,6

Uppskrivning/reavinst Aktieägartillskott Hagforshem AB 19,6 19,6

Nedskrivning -7,8 Andelar Hantverkarn 12 KB 4,7 4,9

Utgående bokfört värde 391,9 399,0 Värmlandstrafik AB 0,9 0,9

Kommuninvest 0,7 0,7

Fastigheter för affärsverksamhet Hagfors Energi AB 0,1 0,1

Ingående bokfört värde 89,6 95,9 Övriga 0,2 0,2

Nettoinvestering 1,7 1,2 S:a aktier och andelar 11,6 11,8

Nedskrivningar -2,6

Avskrivningar -4,8 -4,8 Långfristiga fordringar

Utgående bokfört värde 86,6 89,6 Vägverket 5,0 7,0

Gustavagården 0,0 0,1

Publika fastigheter Hyttgården 0,0 0,0

Ingående bokfört värde 49,3 52,2 Förlagsbevis 2,6 2,6

Nettoinvestering 1,1 1,2 S:a långfristiga fordringar 7,7 9,7

Nedskrivningar -0,6

Avskrivningar -3,3 -3,5

Utgående bokfört värde 47,1 49,3 S:a finansiella anläggningstillg 19,3 21,5

Fastigheter för annan verksamhet 14. Kortfristiga fordringar

Ingående bokfört värde 8,5 12,3 Kundfordringar 9,3 7,0

Nettoinvestering 4,5 0,1 Interimsfordringar 39,4 43,1

Försäljningar Andra fordringar 29,2 25,3

Avskrivningar -0,8 -0,9 S:a kortfristiga fordringar 77,9 75,4

Nedskrivning/reaförlust

Nedskrivningar -3,0 15. Kassa och bank

Utgående bokfört värde 12,2 8,5 Handkassa 0 0

Plusgiro 0,9 2,1

Övriga fastigheter Bank 26,0 30,3

Ingående bokfört värde 0,7 1,1 S:a kassa och bank 26,8 32,5

Försäljningar

Uppskrivning/reavinst 16. Eget kapital

Nedskrivningar -0,2 Ingående eget kapital 172,4 192,3

Avskrivningar -0,1 -0,2 Rdn in i kommunen -3,3

Utgående bokfört värde 0,6 0,7 Årets resultat 3,6 -16,6

S:a eget kapital 176,0 172,4

Pågående arbeten

Ingående bokfört värde 0,0 0,0

Nettoinvestering

Färdigställda pågående arbeten

Utgående bokfört värde 0,0 0,0

NOTER (miljoner kronor)
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17. Avsatt till pensioner 2012 2011 Övriga kortfristiga skulder: 2012 2011

Särskild avtals/ålderspension 1,3 0,6 Leverantörsskulder 19,9 20,4

Pensionsbehållning 0,1 3,7 Interimsskulder 92,4 104,7

Förmånsbestämd/kompl pension 0,1 Mervärdesskatt, punktskatt 1,5 1,0

Ålderspension 1,9 Personalens källskatt och löneavdragskonton 8,2 7,0

Pension till efterlevande 0,9 Diverse kortfristiga skulder 0,3 1,5

Pensionsbehållning S:a övriga kortfristiga skulder 122,3 134,7

Avsättning löneskatt 1,0 1,0

S:a avsatt till pensioner 5,3 5,4 S:a kortfristiga skulder 142,3 144,8

Aktualiseringsgrad 96% 96% Övriga borgensåtaganden 2012 2011

Överskottsfond 443,8 0,0 - Föräldrakooperativ för barnomsorg 1,3 1,2

- Äldrekooperativet Hyttgården 6,1 6,1

18. Övriga avsättningar 2012 2011 - Hagfors Speedwayklubb 0,0 0,7

Avsättning rivningskostnader 24,8 6,5 - Hagfors Energi AB 115,5 130

Avsatt till återställande av deponi 8,2 5,5 - Hagforshem AB 102,6 127,3

Avsatt till sanktionsavgifter särsk boende 0,1 0,1 - Egnahemslån, 40 % av låneskulden 0,1 0,2

Övrig avsättning 1,0 S:a övriga borgensåtaganden 225,7 265,5

Avsatt osäkra kundfordringar 0,5

S:a övriga avsättningar 34,6 12,1

19. Långfristiga skulder 2012 2011 22. Pensionsförpliktelser

Lån i banker och kreditinstitut 275,0 313,5 Ingående ansvarsförbindelse 318,6 287,6

Långfristig leasingskuld 57,7 58,8 Aktualisering 0,1 1,0

Anslutningsavgifter 0,7 0,7 Ränteuppräkning 4,2 4,9

återstående antal år: 39,7 år Basbeloppsuppräkning 11,5 3,9

Investeringsbidrag 1,8 1,3 Sänkning av diskonteringsränta 0,0 22,3

Övrig långfristig del 3,4 4,8 Övrig post 0,6 -1,6

Långfristiga skulder 338,6 379,1 Årets utbetalningar -15,1 -13,7

Bromsen 0,0 14,1

20. Kortfristiga skulder 2012 2011 Löneskatt 77,3 77,3

S:a pensionsförpliktelser 397,0 395,9

Kortfristiga låneskulder:

Kortfristigt lån 0,0 23. Leasingavtal

Kortfristig del av långfristig skuld 20,0 10,0 Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

S:a kortfristiga låneskulder 20,0 10,0 Årets leasingkostnad:

Personbilar

Kontorsmaskiner och ADB-utrustning 1,2 1,2

21. Borgensåtaganden Televäxel 0,4 0,4

Kommuninvest AB Energianläggning Älvstranden 0,3 0,3

Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk Övriga inventarier 0,7 0,8

borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 2,5 2,7

AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga Pga ändrad redovisning av leasing på personbilar under 2010

274 kommuner som per 2012-12-31 var medlemmar i går det ej att redovisa denna siffra.

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande Finansiell leasing

borgensförbindelser. Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m. 2006-10-02

via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld.

förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar för-

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 insats i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors

kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan

noteras att per 2012-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige

AB:S totala förpliktelser till 268 008 533 162 kronor och 

totala tillgångar till 272 786 307 725 kronor. Kommunens

andel av de totala förpliktelserna uppgick till 526 499 195

kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till

534 847 323 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 775 

lägenheter och 41 lokaler. Antalet tomma lägenheter var nio stycken. 88 lägenheter var uthyrda till 

Migrationsverket. För 2012 har utvecklingsplanen fortsatt för att förbättra möjligheterna för bolaget att 

generera positiva resultat. Syftet är att minska vakansgraden från tidigare 12-14% till 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. Förutom tidigare beslutade avveckling av 154 lägenheter, beslutade 

Kommunfullmäktige under 2012 att ge Hagforshem AB:s styrelse bemyndigande att under perioden 2013-

2017 riva ytterligare 161 lägenheter. Rivningarnas nettokostnad, som påverkar kommunen, uppgår till 15,5 

Mkr och är bokförd som en extraordinär post i kommunens resultaträkning i december 2012.    

  

 
HAGFORS ENERGI AB 

Hagfors Energi AB har till ändamål att främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och skall producera, 

köpa, distribuera samt försälja värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget 

levererar värme till ca 300 kunder. Bolaget har inga egna anställda utan alla personella tjänster köps av 

Hagfors kommun. 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.   
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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. 

 

Redovisningen har skett med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menar 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 3,6 696,9 176,0 39,9 481,0

org nr 212000-1884

Hagforshem AB 0,2 130,6 5,3 1,7 123,6

org nr 556535-7604

Hantverkaren 12 KB 0,0 4,7 0,0 0,0 4,7

org nr 916624-2215

Hagfors Energi AB 6,7 148,5 23,7 0,0 124,8

org nr 556733-5814

Totalt 10,4 980,7 204,9 41,6 734,1

Respektive företags resultaträkning och balansräkning före eliminering av interna transaktioner
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2008 2009 2010 2011 2012

Soliditet 21% 20% 19% 19% 22%

Balanslikviditet 57% 71% 50% 48% 69%

Skuldsättningsgrad (skulder/totala tillgångar) 78% 79% 80% 79% 75%

Eget kapital, Mkr 183 196 202 189 205

Lån i banker och kreditinstitut, Mkr 471 545 600 579 511

KONCERNENS NYCKELTAL

 

Koncern Koncern Kommun Kommun

Belopp i miljoner kronor Not 2011 2012 2011 2012

Verksamhetens intäkter 1 231,5 256,2 183,5 199,6

Verksamhetens kostnader 1 -784,7 -798,6 -743,9 -766,7

Avskrivningar -65,2 -39,5 -44,6 -29,6

Verksamhetens nettokostnad -618,4 -582,0 -605,1 -596,6

Skatteintäkter 455,6 464,5 455,6 464,5

Generella statsbidrag 169,2 163,5 169,2 163,5

Finansiella intäkter 2 9,7 1,9 2,0 2,4

Finansiella kostnader 3 -21,7 -22,0 -13,8 -14,7

Resultat före extraordinära poster -5,6 25,9 8,0 19,1

Extraordinära kostnader 4 -7,0 -15,5 -24,6 -15,5

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT -12,6 10,4 -16,6 3,6

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Koncern Koncern Kommun Kommun

Belopp i miljoner kronor Not 2011 2012 2011 2012

Mark, byggnader, anläggningar 5 750,8 738,5 554,2 545,2

Maskiner och inventarier 6 100,4 92,0 30,2 27,7

Finansiella anläggningstillgångar 11,5 9,6 21,5 19,2

Summa anläggningstillgångar 862,8 840,1 605,9 592,2

Förråd 2,8 3,2 0,0 0,0

Fordringar 76,0 70,7 75,4 77,9

Kassa och bank 40,7 35,4 32,5 26,8

Summa omsättningstillgångar 119,5 109,3 107,9 104,7

TILLGÅNGAR 982,2 949,4 713,8 696,9

Eget kapital 7 189,4 199,8 172,4 176,0

varav årets resultat -12,6 10,4 -16,6 3,6

Avsättningar för pensioner 7,0 7,0 5,4 5,3

Andra avsättningar 12,1 34,6 12,1 34,6

Summa avsättningar  19,1 41,6 17,5 39,9

Långfristiga skulder 523,4 549,6 379,1 338,6

Kortfristiga skulder 250,4 158,4 144,9 142,3

Summa skulder 773,8 708,0 524,0 481,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 982,2 949,4 713,8 696,9

Ansvarsförbindelser 7,6 7,5 265,5 225,6

Leasingavtal 2,7 2,5 2,7 2,5

Pensionsåtagande 395,9 396,1 395,9 396,1

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Samtliga nyckeltal 

förbättras under 2012. 

Skuldsättningsgraden är 

den lägsta sedan 2007. 

Eget kapital uppvisar det 

högsta värdet sedan 2003.  



ÅRSREDOVISNING 2012                                       HAGFORS KOMMUN 

 

SIDA 32 AV 62 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncern Koncern Kommun Kommun

Belopp i miljoner kronor Not 2011 2012 2011 2012

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat -12,6 10,5 -16,6 3,6

Justering för av- och nedskrivningar 55,6 39,4 44,6 29,6

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 9 22,8 22,4 29,1 22,4

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 65,8 72,3 57,2 55,6

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -28,0 -3,9 -14,4 -2,4

Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager -0,4 -0,4 0,0 0,0

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder -18,2 13,1 -40,6 -12,5

Kassaflöde från den löpande verksamheten 19,1 81,1 2,2 40,6

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -16,7 -18,8 -12,5 -18,0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0,2 0,1 0,1 0,2

Avyttrade materiella anläggningstillgångar -3,6 0,0 -4,3 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20,2 -18,7 -16,7 -17,8

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nya lån 20,0 0,0 20,0 0,0

Omföring till kortfristig skuld 0,0 0,0 0,0 0,0

Ökning långfristiga skulder 1,5 -1,4 1,5 -1,4

Amortering av skuld -41,9 -68,8 -32,0 -29,6

Ökning långfristiga fordringar 0,2 2,6 0,3 2,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20,1 -67,6 -10,1 -28,4

ÅRETS KASSAFLÖDE -21,1 -5,3 -24,6 -5,6

Likvida medel vid årets början 63,7 40,7 57,1 32,5

Likvida medel vid årets slut 42,6 35,4 32,5 26,8

                                         KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
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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 2011 2012 2011 2012

Räntor på likvida medel 0,8 1,5 0,7 1,2

Räntebidrag 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultatandelar koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0

Utdelning från SKL 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga finansiella intäkter 8,9 0,5 1,3 1,2

Finansiella intäkter 9,7 1,9 2,0 2,4

Not 3 Finansiella kostnader 2011 2012 2011 2012

Räntor på lån och krediter 18,3 18,8 10,4 11,5

Räntedel finansiell leasing 2,9 2,9 2,9 2,9

Ränta på pensionsskuld 0,4 0,2 0,4 0,2

Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1

Finansiella kostnader 21,7 22,0 13,8 14,7

Not 4 Extraordinära poster 2011 2012 2011 2012

Nedskrivning aktievärde Hagforshem 0,0 0,0 -19,6 0,0

Uppskrivning aktievärde Hagforshem 0,0 0,0 2,0 0,0

Rivningskostnader -0,5 0,0 -0,5 0,0

Avsättning rivningskostnader -6,5 -24,5 -6,5 -24,5

Bidrag Boverket 0,0 9,0 0,0 9,0

Extraordinära poster -7,0 -15,5 -24,6 -15,5

Not 5 Mark, byggnader, anläggningar 2011 2012 2011 2012

Ingående balans, bokfört värde 813,4 750,8 591,9 554,2

Nettoinvestering 12,0 17,2 4,9 16,0

Omklassificering -8,2 -0,2 0,0 -0,2

Årets avskrivning -30,2 -29,3 -25,6 -24,8

Försäljningar 0,0 0,0 -14,2 0,0

Årets nedskrivning/reaförlust -39,3 0,0 -2,7 0,0

Årets uppskrivning/reavinst 3,0 0,0 -0,1 0,0

Bokfört värde, utgående balans 750,8 738,5 554,2 545,2

Not 6 Maskiner och inventarier 2011 2012 2011 2012

Ingående balans, bokfört värde 100,0 100,4 27,5 30,2

Nettoinvestering 4,4 2,3 4,1 2,3

Fusionseffekt 3,5 0,0 3,5 0,0

Omklassificering 4,9 0,0 0,0 0,0

Finansiell leasing 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivning -11,4 -10,2 -4,8 -4,8

Försäljningar -1,0 -0,5 0,0 0,0

Årets nedskrivning/reaförlust -0,1 0,0 -0,1 0,0

Årets uppskrivning/reavinst 0,0 0,0 0,0 0,0

Bokfört värde, utgående balans 100,4 92,0 30,2 27,7

Not 7 Eget kapital 2011 2012 2011 2012

Belopp vid årets ingång 205,2 194,5 192,3 172,4

Årets resultat -12,6 10,5 -16,6 3,6

Fusionseffekt -3,3 0,0 -3,3 0,0

Belopp vid årets utgång 189,4 204,9 172,4 176,0

Not 7 Justering för ej likviditets-

påverkande poster 2011 2012 2011 2012

Förändring pensionsavsättning 1,8 0,0 1,8 0,0

Avsättning rivningskostnader 6,5 18,3 6,5 18,3

Förändring övriga avsättningar 2,4 4,2 0,6 4,2

Realisationsvinster 0,7 0,0 -0,1 0,0

Realisationsförluster 13,0 0,0 7,2 0,0

Långfristig pensionsskuld -1,9 0,0 0,0 0,0

Av/nedskrivning tillgång 1,0 0,0 4,7 0,0

Försäljningskostnader ingår i resultat -0,8 0,0 -0,6 0,0

Summa justering 22,8 22,5 11,2 22,4

Koncernen Kommunen

NOTHÄNVISNING
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KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, KOMMUNSTYRELSEN, 
KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH REVISION   

Ordförande:  Mikael Dahlqvist (s) 

Antal ledamöter: 13 

Antal sammanträden: Klu 11, Ks 11 

 
VERKSAMHET 

Kommunstyrelsen skall 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 

Den största förändringen inom kommunstyrelsens område är att en ny politisk organisation trädde i kraft 1 

januari 2012. Det är en så kallad BUF-organisation (Beredning Utan Facknämnder) vilket innebär att barn- 

och bildningsnämnden och socialnämnden upphörde som facknämnder. Räddningsutskottet upphörde som 

eget utskott och räddningstjänsten ligger nu under kommunstyrelsen.  

 

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. De anställda 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 

pågår. 

 
Ekonomienheten 

Ny ekonomichef tillträdde 28 maj 2012. 

 
Administrativa enheten 

Nämndadministration 
Kommunstyrelsens ledamöter inklusive ersättare har under året erhållit läsplattor för att ansluta sig till ett 

system för digital möteshantering. Systemet innebär att kallelse med tillhörande handlingar lämnas ut i 

digitalt format och ersätter tidigare utskick av pappershandlingar. Utöver kommunstyrelsen omfattar 

systemet även underliggande utskott.  

 

IT 

Kommunens förvaltningsnät har under året byggts ut till att omfatta Hagfors flygplats. Samtliga 

datorarbetsplatser inom kommunens administrativa nät har under hösten 2012 erhållit ett nytt kontorsstöd i 

form av Microsoft Office 2010. Utbytet av teknisk plattform för kommunens administrativa nät har slutförts. 

 

Bredband 

En utredningsrapport avseende bredband i Hagfors kommun har utarbetats under hösten 2012. Rapporten 

utgör en grund för framtida ställningstagande avseende utbyggnaden av ett stamfibernät inom kommunen. 

Kanalisation för bredband har färdigställts mellan telestationerna i Edebäck och Norra Skoga. En 

samförläggning av kanalisation har genomförts med Fortum på sträckan Lakheden-Lidsbron. 

 
Utvecklingsenheten 

Utvecklingsenheten rekryterade under året en kulturutvecklare som påbörjade arbetet med ett långsiktigt 

strategiskt arbete kring kultur. Näringslivsarbetets höjdpunkt under året var etableringen av ny husfabrik i 

Råda där ett flertal arbetstillfällen skapas. Rådgivning i samband med nystart (20) och utveckling befintliga 

företag och projekt (ca 60). Företagsbesök näringslivsutvecklare, kommunchef och kommunalråd (ca 70 

besök). Arbetet kring målkort och utvecklingen av nya kvalitetsstrukturer för kunder och medarbetare är 

fortsatt intensivt och resurskrävande. Personalen inom turism och växel flyttades organisatoriskt in under 

Utvecklingsenheten. Utökad service i Ekshärad för turism genom investering i ”infokiosk”. 
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Från 1 september infördes en biträdande utvecklingschef på halvtid. En medarbetarbarometer genomfördes 

under hösten och kommer att redovisas våren 2013. En medborgarundersökning genomfördes under våren 

och redovisades i september. Samarbetsprojektet Framtidsarvet genomfördes i samarbete med lokala 

föreningar och företag. Näringslivsutvecklaren deltog tillsammans med en lokal mäklare på emigrantmässan 

i Utrecht. Utredning bioverksamheten vilket medfört att tre filmer visades i december. Planer för 

digitalisering påbörjad. Utarbetat nya rutiner och regler för föreningsbidrag för 2013. Fortsatt utveckling av 

Järnvägsmuséet/dressinåkning, vilket är kommunens mest besökta turistmål. 

Personalenheten 

Hagfors kommun genomförde, från och med 2012-02-01, byte av PA- och lönesystem. Förändringen innebär 

att förutsättningarna för att kvalitetssäkra lönehanteringen genom källrapportering via s.k. självservice införts 

successivt inom organisationen. Vid årsskiftet 2012/2013 rapporterade hälften av Hagfors kommuns 

tillsvidareanställda medarbetare sina löner genom s.k. självservice. Parallellt med införandet av nytt PA- och 

lönesystem har ett nytt schemaläggningsprogram implementerats inom flera av vår organisations 

verksamheter. Även schemaläggningsprogrammet har implementerats från och med 2012-02-01. 

Personalenhetens bemanning effektiviserades från och med 2012-11-01 med en heltids tjänst. 

 
Räddningstjänst 

Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan: 

Ekshärad 1 (brandförman) + 3 (brandmän), Hagfors 1+5, C75 Chefs jour 1 

 

Från och med 2012-06-01 är bemanningen dagtid 3 på räddningstjänsten.  

Antalet utryckningar under året 2012 uppgick till 133 stycken. Under motsvarande period år 2011 var antalet 

153 stycken. Antalet IVPA (i väntan på ambulans)-larm har uppgått till 116 under 2012 mot 89 larm 2011. 

Övergång till radiosystemet RAKEL och digital utalarmering i slutet av 2012.  

Planering av övergång till digital utalarmering Hagfors och Ekshärad.   

 

 

 

 
 
BUDGETUTFALL 

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt överskott jämfört med budget motsvarande 18,1 

Mkr. De största förklaringsposterna mot budget är återbetalning från AFA försäkringspremier +14,5 

Mkr, ej genomförda realisationsförluster +6,0 Mkr, kommunledning och gemensamma 

administration -1,2 Mkr, information och marknadsföring -0,7 Mkr samt övriga gemensamma 

verksamheter -0,6 Mkr. Den negativa avvikelsen för löner beror på att Kommunledningsutskottet 

får ta hela kommunens överskjutande löneökningar jämfört med budget. Framförallt lärarnas 

nationellt förhandlade löneavtal för 2012 var högre än budget. 
  
 

Belopp i mkr Redovisning Avvikelse 

budget

2010 2011 2012 2012

Intäkter 9,6 6,8 21,8 16,0

Löner inkl. PO -22,1 -22,9 -29,5 -1,8

Övriga kostnader -48,4 -31,7 -34,0 4,0

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

Kapitalkostnader -1,2 -12,8 -2,2 -0,1

Nettokostnad -63,6 -62,1 -45,4 18,1

Nettoinvestering 1,0 3,1 1,0 -0,3

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET,                   

EKONOMISKT RESULTAT (mkr)
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NYCKELTAL 

Ekonomienheten  2009 2010 2011 2012  

Antal betalda leverantörsfakturor 29 741 27 877 32 793 33 162 

Antal utsända fakturor  40 157 40 062 40 574 40 797 

 

Föreningsstöd   2009 2010 2011 2012  

Antal föreningar med stöd  92 93 94 94 

Antal sammankomster, 

ungdomsverksamhet  8 921 8 228 8 034 7 340 

 

Nämndsekretariat  2009 2010 2011 2012  

Antal producerade kopior (tusental), ca 759 700 933 750 

- varav färgkopior 64 110 147 182 

Portokostnad ca, tkr  479 480 485 465 

 

 

 

 
  

 

Verksamhet 2011 2012 2012 2012 2012 Avvikelse

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse -2 738 -2 633 9 -2 624 -2 264 -360

Kommunalt partistöd -371 -371 0 -371 -371 0

Revision -410 -395 0 -395 -440 45

Kommunledning o gemensam adm -18 643 -22 975 2 257 -20 718 -19 521 -1 197

Gemensamma verksamheter -10 164 -11 728 2 495 -9 233 -8 615 -618

Föreningsstöd och övrigt stöd -2 932 -2 846 0 -2 846 -3 302 456

Information och marknadsföring -1 255 -2 590 71 -2 519 -1 813 -706

Kommunförbundet med intresseförening -721 -782 0 -782 -717 -65

Näringslivsutveckling inkl EU-projekt -2 628 -2 912 18 -2 893 -2 694 -200

Räddningstjänst, beredskapsplanering * 0 -9 880 1 144 -8 736 -8 742 6

Stöd till kollektivtrafik -6 158 -7 590 0 -7 590 -7 576 -14

Kulturverksamhet -405 -2 370 1 330 -1 040 -914 -126

Jämförelsestörande poster

Rivningskostnader -173 -68 0 -68 0 -68

Infriat borgensåtagande 0 -672 0 -672 0 -672

AGF-KL -137 672 0 672 0 672

Nedskrivning anläggningstillgång -11 652 0 0 0 0 0

Rivning anläggningar 0 0 0 0 -500 500

Jämkning moms -40 0 0 0 0 0

Sänkning diskonteringsränta -294 0 0 0 0 0

Återbetalning AGS 2007-2008 0 0 14 455 14 455 0 14 455

Realisationsvinster/förluster -3 375 0 0 0 -6 010 6 010

Summa -62 096 -67 139 21 780 -45 359 -63 478 18 120

* Räddningstjänst redovisades som eget utskott 2011

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE 

DRIFTREDOVISNING (tkr)
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Projekt 2011 2012 2012 Avvikelse

Netto Netto Budget budget

Migrering 257 411 403 -8

Optokabel Tranan 48 13 24 11

Optokabel Hagfors flygplats 0 185 180 -5

Ärendehanteringssystem 25 0 0 0

Samlingsanslag bredband 95 0 0 0

IT kommunsamverkan 103 0 0 0

Kanalisation Skoga 448 5 0 -5

Kanalisation Solbacka 0 279 0 -279

IT-program och hårdvara 339 0 0 0

Personalsystem 1 658 142 142 0

Poolbil CGB 311 150 0 0 0

Summa 3 123 1 034 749 -285

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, 

INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)



ÅRSREDOVISNING 2012                                       HAGFORS KOMMUN 

 

SIDA 38 AV 62 

 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

Ordförande:                Göran Eriksson (s) 
Antal ledamöter:         5 
Antal sammanträden: 11 
 
VERKSAMHET 

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för kartförsörjning och mätningsverksamhet, skog, gator och vägar, gatubelysning, 

park, bad och lekplatser, trafiksäkerhet, kost- städ- flyg- och fritidsverksamhet med bad och anläggningarna 

Höökborgen, Hagforsvallen, Valhall och Älvstrandsbadet, nybyggnad och förvaltning av kommunens fastighetsbestånd 

samt vatten, avlopp och renhållning. Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för arbetet med energieffektivisering, 

energirådgivning och det arbete för hållbarhet som formuleras i projekten kring Uthållig kommun, KLIMP-projekt och 

verkställande av handlingsplanen som följer av klimatplan. Samhällsbyggnad ansvarar för upprättande av 

översiktsplaner samt detaljplaner för bl.a. nya bostadsområden. 

 
Ekonomi  
Året visar ett positivt resultat för avdelningen sammantaget. Det fokus på ekonomistyrning som startades halvårsskiftet 

2011 har starkt bidragit till årets resultat.  

Då infördes en projektrutin som hade till avsikt att inte starta någon verksamhet som inte var finansierad.  

Personalen har på ett mycket bra sätt respekterat det nya arbetssättet med detta goda resultat som följd. Utveckling av 

köp av tjänst kommer att ytterligare bättra på resultatet framgent. 

 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Energieffektivisering 

En energigrupp som har bildats med målsättningen att spara 20 procent energi inom 3 år med små investeringsmedel. 

En god del energi har sparats tack vara detta arbete. Målet följer planen. 

Lillåsen 

Tillbyggnaden av Lillåsen har genomförts enligt plan och har hållit budget och blivit ett mycket lyckat projekt. 

Arbete för hållbar utveckling 

KLIMP-projektet som pågått mellan 2008-2012 avslutades under våren. Projektet har gett stora energi-besparingar och 

flera projekt med fokus på klimatet har genomförts. Kommunen erhöll bidrag på 4,6 Mkr. Arbetet med fortsatt utbyte 

till energisnålare gatubelysning har skett och arbetet med intrimning och effektivisering av kommunens alla 

anläggningar fortsätter. 

Kommunal planering/detaljplaner 

Antagna planer under året: 

 Råda kraftverk 

 Hagfors flygplats 

 Sättraskolan 

 Södra skolan 

 Asplundskolan 

Gata/Park 

Ytsanering och beläggning har utförts för ca 3 Mkr, åtgärder utöver plan kunde utföras med medel från 

vinterväghållningen som blev billigare än budget. Ny beläggning har utförts för 2,2 Mkr och övrigt underhåll på 

gata/belysning har skett för 1,4 Mkr. Två nya GC-vägar har byggts, med bidrag på 250 tkr från Trafik-verket. 

Trafiksäkerhet 

Arbetet med införande av 30-km/h inom villaområden har slutförts. 

Fastighetsförvaltning 

Anpassningar av Primusfastigheten för arbetsmarknadsenheten och skolan har genomförts. Tillbyggnad av Lillåsen har 

också genomförts. Vilket medfört att avvecklingen av Svalans lokaler har kunnat genomföras. Sättraskolan har tömts. 

Myrans verksamhet har flyttats från Myrvägen och in på Kyrkhedens skola. För-tätningsarbetet på Kyrkheden och 

anpassningar för skola och förskola kommer att fortsätta under 2013.  

 

Lokalresursplan genomgick efter återremiss revideringar och godkändes, flera utredningar har påbörjats i enlighet med 

lokalresursplanen. Bellmansgårdens lokaler har börjat ses över, utredning av LSS verk-samhetens lokaler pågår och 

diskussioner om långsiktig plan för skolans verksamhet inleddes under hösten.  
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Underhållsprojekt har med undantag för tre utgående projekt, genomförts enligt plan, genom ett strikt förhållningssätt 

till beviljade medel och goda utfall på genomförda projekt har fler underhållsåtgärder kunnat genomföras under året, 

vilket är mycket positivt.  

Under våren inträffade vattenskador på Tranan, Treklövern, sporthallen i Ekshärad samt en mindre skada i källaren på 

folktandvården vilket medfört stora omkostnader som inte kunnat planeras. 

 

Arbetet med att skapa rutiner för kvalitetsäkring av verksamheten har inletts och kommer fortlöpa även hela 2013.  

 
Serviceenheten 
Anpassning av personalbehovet har fortsatt under året och serviceenheten har gjort ett mycket bra resultat under 2012. 

Måltidsverksamheten har fortsatt att effektiviseras och lokalvården har blivit något dyrare än budgeterat.  

Flyget  

Hagfors flygplats har haft ett händelserikt år 2012. Den upphandlade flygtrafiken har inte fungerat som förväntat vilket 

lett till flertalet kontakter/möten med Trafikverket. Mot slutet av året skedde en förbättring och i dagsläget fungerar 

trafiken bra. 

Flygplatsen har etablerat flygplatsräddningstjänst i egen regi från den 1:e juli och har investerat i en ny hangar som 

iordningsställs med utbildnings/konferensrum samt nya personalutrymmen. 

Ett övningsfält är iordningställt som kommer att utnyttjas flitigt av den kommunala räddningstjänsten. 

Mot slutet av året skedde flertalet möten med Trafikverket angående vårt driftbidrag som 2012 uppgick till 3100 tkr. 

Som remissen är utformad med ny beräkningsmodell kommer flygplatsens driftbidrag för 2013 uppgå till strax under 

4000 tkr. 

 
MÅLUPPFYLLELSE 

Kommunfullmäktiges mål 
* Samhällsbyggnadsutskottet skall utveckla och förvalta medborgarnas anläggningstillgångar med inriktning 
på långsiktigt hållbara systemlösningar, till en kostnad i nivå med rikets nyckeltal. 
* Samhällsbyggnadsutskottet skall utveckla sin verksamhet i samverkan med andra. 

 
I en hållbar teknisk verksamhet används medel till underhåll för att förhindra förfall av infrastrukturen. Av de medel 

(15,4 miljoner) som avsatts till underhållsprojekt har 15,4 miljoner (99,8%), upparbetats. 

Arbetet med omvandling av lokalbeståndet är en viktig del i arbete med att få en hållbar infrastruktur. Flera förtätningar 

har under 2012 genomförts och arbetet med förtätningen i kommunkoncernens egna lokaler kommer att fortgå, Genom 

att arbeta mot 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 har genomfört ett omfattande effektiviseringsarbete på ett 

föredömligt sätt. 

 

Alla verksamheter styrs genom mål- och verksamhetsplaner, som är samstämmiga med föregående planer i avvaktan 

på färdigställande av nya målkort som skall bli den nya styrmodellen. 

 
EKONOMISKT RESULTAT 

 

2012 Budget-

avvik

Belopp i Mkr 2012 2012

Intäkter 190,9 3,3

Löner inkl PO -47,4 1,8

Övriga kostnader -115,2 -6,5

Interna 

lokalkostn. -17,5 0

Kapitalkostnader -49,4 2,2

Nettokostnad -38,6 0,8

Nettoinvestering 16,6 11,6

       Redovisning

2010 2011

193,9 195,2

-52 -48,4

-112,9 -112,8

96,7 5,6

-19,4 -17,6

-50,5 -52,4

-40,9 -36,1
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FRAMTIDEN 

2013 års budget kräver en än mer effektiv organisation då nettobudgeten är mindre än 2012. Detta kommer att klaras 

med: 

 att vår energieffektivisering fortsätter, 

 att vi fortsätter utreda och genomföra förtätningar inom våra lokaler 

 att vi gör bättre upphandlingsvinster 

 att vi gör rätt saker 

 att våra medarbetare ser sig som en serviceorganisation 

 att vi bemöter våra ”kunder” på ett positivt sätt 

 att kärnverksamheterna ser nyttan i vårt arbete 

 

Behovet av ett ökat planerat underhåll är fortfarande stort. Akut underhåll inom fastighet måste minska. 

Fastighetsenheten behöver skapa bättre rutiner för planering och genomförande av projekt för att säkerställa att rätt 

underhållsåtgärder genomförs och möjliggöra planering av fler större underhållsprojekt. Verksamheten är i behov av 

system för att ta fram tillförlitliga underhållsplaner och uppföljningar av under-hållsprojekt.  

 
Gatuplan behöver sträcka sig till 2027. 

 

Fastighetsplan behöver sträcka sig till 2022 

Detta för att skapa en långsiktig ekonomi i kommunens samhällsbyggnadsavdelning. 

 

Detaljplaner kommer att även fortsättningsvis upprättas och uppdateras för både verksamhetsområden och 

boendeområden. Bland annat så kommer stadsplanen från 1948 i Hagfors att revideras då den inte är tidsanpassad. 

 

LIS-arbetet (landsbygdsutveckling i strandnära läge) pågår som är på samråd och skall prioriteras högt. 

 

Gatubelysningsplan skall arbetas fram för hela kommunen. 
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AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

VA-VERKSAMHET 
VA-verksamheten skall med hög kvalitet och tillgänglighet förse våra abonnenter med ett gott dricksvatten. Utsläpp av 

avloppsvatten skall ske med en sådan kvalitet att omgivningen inte påverkas på ett negativt sätt. Restprodukter - slam 

och energi - skall komma in i kretsloppet. 

VIKTIGA HÄNDELSER 
Sommaren 2012 var mycket nederbördsrik. Detta fick till följd att ett större slänthaveri och flera mindre ras har skett 

inom kommunens VA-område. Händelsen var allvarlig, och fick till följd att kommunens under hösten haft fokus på 

hållbara dagvattenlösningar.  

Under hösten inträffade även något så ovanligt som problem med dricksvattenkvaliteten vilket medförde att ett stort 

arbete fick läggas ner på att finna orsaker och åtgärda dessa. Verksamheten ser fram emot att ett risk- och 

sårbarhetsarbete i ett större perspektiv ska genomföras under kommande år. 

  

En VA-plan är under framtagande gemensamt för Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby. Under 2012 har etapp 1 

slutförts. 

 

Målsättningen att omätt vatten (dvs. vatten som läcker ur systemet) ska vara lägre än 15 %. 2012 är andelen omätt 

vatten beräknat till 22 %. Vattenläckor har varit många och stora. Den största var i Ekshärad, när huvudledningen från 

reservoaren gick läck våren 2012. Läckorna har snabbt kunnat identifieras.  

KLIMP-projektet energieffektivisering av reningsverken har slutförts med godkänt resultat. 

 

Underhållsplan för VA-verksamheten omfattade 5,3 miljoner kronor. Underhåll för 6,9 miljoner kronor har bokförts, 

mest på avloppsreningsverket I stort sett alla projekt har slutförts. Av underhållet har 2,9 Mkr använts till oplanerat 

underhåll, främst till renovering av ledningsnätet.  Etapp 2 dubblering av råvatten-ledningen pågår, 1,6 Mkr har 

upparbetats av en budget på 2,5 Mkr.  

 
MÅLUPPFYLLELSE 
De uppställda målen för verksamheten har uppfyllts på ett godtagbart sätt trots att VA-verksamheten har varit 

underbemannad under större delen av året, vilket inneburit en arbetsbelastning på personalen. Släntras i Ekshärad samt 

problemen med vattenkvaliten i Uddeholm och Råda mm har projektförts och kostnaderna för dessa händelser är 260 

tkr, inkluderar ej personalens arbetskostnad. 

 
FRAMTIDEN 
Råvattenledningen för pågående etapp från Ullen ska slutföras. Behovet av lagringskapacitet ska utvärderas och 

beslutas och det finns ett behov.  

En långsiktig VA-plan, som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ska genomföras, utifrån hela kommunens VA-

behov. För VA-kollektivet innebär detta att en risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras, VA-verkens kommande 

underhållsbehov ska planeras långsiktigt (2030) samt en inventering av ledningarnas status och läckfrekvens ska 

genomföras med syfte att skapa en långsiktighet i underhållsarbetet. 

Ovidkommande vatten ska minskas i ökad omfattning då detta ger kostnader både för rening och för pumpning av 

regnvatten. 

VATTEN OCH AVLOPP

RESULTATRÄKNING, tkr 2011 2012 BALANSRÄKNING, tkr 2011 2012

Verksamhetens intäkter 30 307 29 594 Materiella tillgångar 89 132 86 183

Verksamhetens kostnader -21 601 -21 396 Fordringar 2 095 2 716

Avskrivningar -4 784 -4 661 Summa tillgångar 91 227 88 899

Verksamhetens nettointäkt 3 922 3 537 Eget kapital 703 703

Finansiella kostnader -3 922 -3 537 Interimsskulder 1 423 1 416

Årets resultat 0 0 Skuld till Hagfors kommun 89 101 86 780

Summa eget kapital 

och skulder 91 227 88 899



 

42 

 

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 
 

 
RENHÅLLNINGSVERKSAMHET 
Verksamhetens 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 
Under 2012 har sluttäckningen av Holkesmossen genomförts i stor skala. På grund av mindre besökande har en 

minskning av öppettider på återvinningscentralerna genomförts. Detta har medfört att personalstyrkan har minskat och 

en förändring av arbetsledarfunktionen har skett. 

En större volym verksamhetsavfall har omhändertagits än vad som var budgeterat, vilket beror på att Kristinehamn 

fortsatt har leverera in deponirest till Holkesmossen. Det har medfört att en större volym har fonderats till sluttäckning 

än vad som fanns i plan. Hela 2,6 Mkr fonderas, vilket är 0,2 Mkr mer än föregående år. 

 
MÅLUPPFYLLELSE 
De uppställda målen för verksamheten har uppfyllts på ett bra sätt, till en låg kostnad för abonnenten. Insamlad mängd 

avfall som går till förbränning ligger ungefär lika som tidigare år räknat som kg per invånare, det är lägre än riket, De 

två underhållsprojekt som planerades har inte till fullo genomförts, delvis på grund av att ombyggnaden på 

Holkesmossen blir så omfattande att det omvandlats till ett investeringsprojekt. 

 
FRAMTIDEN 
Avfallsarbetet ska bedrivas enl. avfallsplan, och en årlig utvärdering av arbetet ska ske enligt denna plan. Den översyn 

av anläggningen på Holkesmossen som påbörjades 2012 ska slutföras.  

 

 
EKONOMISKT RESULTAT 
 

       

Avfall

RESULTATRÄKNING, tkr 2011 2012 BALANSRÄKNING, tkr 2011 2012

Verksamhetens intäkter 19 345 18 114 Materiella tillgångar 2 492 2 002

Verksamhetens kostnader -18 711 -17 531 Fordringar 1 327 1 708

Avskrivningar -512 -490 Summa tillgångar 3 819 3 710

Verksamhetens nettointäkt 122 94 Eget kapital 1 1

Finansiella kostnader -122 -94 Avsättning 5 516 8 170

Årets resultat 0 0 Skuld till Hagfors kommun -1 698 -4 461

Skumma eget kapital 

och skulder 3 819 3 710
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Avvik.

SKATTEFINANSIERAD 2011 2012 2012 mot

VERKSAMHET Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Planering, skogsvård mm. -678 -2 883 1 486 -1 397 -1 344 -54

Gator och vägar -18 741 -18 279 357 -17 922 -18 005 83

Parker och lekplatser -2 303 -2 768 28 -2 741 -2 792 52

Kalkning -296 -270 0 -270 -274 4

Lokala naturvårdsprojekt och 

klimatinvesteringsprogram 16 -407 332 -75 -72 -3

Idrotts- och fritidsanläggningar -9 204 -11 164 1 733 -9 430 -9 334 -97

Flygplats -1 232 -6 942 5 134 -1 809 -2 348 539

Komersiella lokaler -1 305 -8 637 6 255 -2 382 -2 427 44

Verksamhetslokaler -1 588 -76 434 71 300 -5 133 -2 266 -2 868

Gemensamt fastighetsförvaltning -841 -7 623 10 039 2 416 1 842 575

Gemensam administration -945 -2 380 1 702 -678 -89 -588

Övrig gemensam verksamhet 25 -7 667 7 665 -2 47 -48

Fjärrvärme 0 -2 562 2 562 0 0 0

Serviceenheten: Måltidsverksamhet 1 093 -22 728 23 153 425 -431 855

Serviceenheten: Städverksamhet -199 -10 939 10 630 -309 -206 -104

Jämförelsestörande poster: Ofördelade 

kapitalkostnader mm 86 710 710 -1 667 2 377

SUMMA -36 113 -181 684 143 085 -38 598 -39 366 767

Avvik.

AVGIFTSFINANSIERAD 2011 2012 mot

VERKSAMHET Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Vatten och avlopp 0 -29 610 29 610 0 0 0

Avfallshantering 0 -18 142 18 142 0 0 0

SUMMA 0 -47 752 47 752 0 0 0

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, DRIFTREDOVISNING (tkr)

2012
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SKATTEFINANSIERAD Avvik.

VERKSAMHET 2011 2012 Budget mot

PROJEKT Netto Netto Netto budget

Markförvärv och tomtförsäljning -50 -159 159

Ombyggnad/förbättring gator 454 454

- Ny GC-väg Backvägen 501 363 223 -140

- Ny GC-väg Järnverket 317 283 173 -110

- Investering gata - Dalen 300 300

- Investering Gjutarevägen 2 500 2 500

- Trafikangöring runt ÄBC 338

Fastigheter och anläggningar:

- Centrumplanen 29 40 371 331

- Anpassningar Primus 3 560 3 800 240

- Omb. Lillåsen 10st 7 893 8 600 707

- Omb. Lgh Lillåsen 250 250

- En väg in - Stadshuset 778

- VHT anpass verksamhersfastigheter 166 197 209 12

- VHT anpass kommersiella fastigheter 132 85 205 120

- Lokalanpassning vid förtätning 110 300 190

- Badrum Tranan 200 200

- Åtgärdespaket ÄBC 1 500 1 500

- Inköp Hangarbyggnad Flygplatsen 950 950

- Älvstranden Bildningscentrum 522

- Inventarier Älvstranden Bildningsc. 128

- Omb. utemiljö Älvstranden -Etapp 2 108

- Ombyggnad Björkdungen 720

Energiprojek t enligt plan 715 715

- Energieffektivisering Lillåsen 28 17 17

- Energieffektivisering Treklövern 12 66 108 42

- Energieffektivisering Stadshuset 84 100 16

- Energieffektivisering Cirkulationspump 84 300 216

- Energieffektivisering Belysning 127 210 83

- Energieffektivisering Vägar Belysning 409 600 191

- Energieffektivisering Torkskåp 63 87 24

- Energieffektivisering Motorvärmare 228 48 49 1

- Energieffektivisering Vent-kanal Valhall 44 44 0

- Energieffektivisering Avfuktare Garage 24 100 76

- Energieffektivisering ÄBC 2 38 38

- Fönsterbyte Borgmästaren 3 48

-  Energismarta motorvärmare 71

Maskiner och inventarier:

Inventarier serviceenheten 111 223 223

Investeringar flygplatsen 98 98

Brandbil Flygplatsen 315 315

Värmepump Flygplatsen 29 205 176

Maskin Overaasen - Snöröjningsmaskin 272

SUMMA 4 463 14 865 23 244 8 379

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
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AVGIFTSFINANSIERAD Avvik.

VERKSAMHET 2011 2012 Budget mot

PROJEKT Netto Netto Netto budget

Va:

Förbättringar VA-Nät 1 000 1 000

Säkerhet Vatten nätet 98 110 12

Säkerhetsåtgärder VA-Verken 1 390 1 390

Förnyelse råvattenledning 980 1 614 2 480 866

Extranslammottagning Lappkärr 193

SUMMA 1 173 1 712 4 980 3 268

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
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BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET 

 

Ordförande:  Anna-Greta Johansson (s) 

Antal ledamöter: 5 

Antal sammanträden: 17 

 
VERKSAMHET 

Barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde består av barnomsorg, skola samt resurscentrum. I 

verksamhet skola ingår även ansvaret för bibliotek och musikskola. I verksamhet resurscentrum ingår även 

ansvaret för individ och familjeomsorg t.o.m. 20 år, fritidsgårdar och mottagande av ensamkommande 

flyktingar genom HVB-hemmet Briggen. 

 
VIKTIGA HÄNDELSER 

- ny politisk organisation där Barn- och bildningsnämnden ersatts av ett Barn- och bildnings utskott under 

kommunstyrelsen. 

- ny barn och bildningschef har anställts från 2012-04-16.  

- ny skolorganisation med indelningen förskoleklass-årskurs 3, årskurserna 4-6 och årskurserna  

  7-9 från och med hösterminen.  

- nya betygsystemet har tillämpats för första gången i årskurs 6 och 7. 

- start av nytt ishockeygymnasium. 

- flytt av hemkunskap, textilslöjd och förberedelseklass från Asplundskolan till ÄBC. 

- utökad SFI-undervisning via nytt avtal med Arbetsförmedlingen. 

- flytt av Myrans förskola in i Kyrkhedens skola. 

- start av ny avdelning på förskolan Milan. 

- fler asylsökande barn och elever än beräknat. 

- förbättrad samverkan mellan Barn- och ungdomsenheten och skolan. 

- ökat antal besök på familjecentralen Kärnhuset och ett stort antal besökande på öppenvårdsmottagningen 

Visit. 

- nedläggning av fritidsgården i Bergsäng. 

- antalet besökare på fritidsgården i Hagfors har ökat 30 %. 

- ny biblioteksplan antagen våren 2012. 

- bibliotekets pedagogiska kompetens har förstärkts med en tjänst bibliotekarie/ bibliotekspedagog. 

- ny handlingsplan för ”kultur i skolan” och samverkan skola-bibliotek har tagits fram.   

 
EKONOMISKT RESULTAT 

 
 
BUDGETUTFALL 

Resultatet för 2012 hamnar på ett överskott för utskottets samlade verksamheter på 2,5 miljoner kronor. En 

stor del av överskottet beror på ett förbättrat avtal för skolskjutsar där överskottet blev cirka.2,1 miljoner 

kronor. Ett positivt resultat ses också inom den interkommunala ersättningen där vi uppvisar ett överskott på 

totalt 1 miljon kronor. Gymnasieskolan visar ett underskott på 0,7 miljoner kronor och orsaken här är ett 

underskott på 1,3 miljoner kronor inom gymnasiesärskolan. 

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET

EKONOMISKT RESULTAT

Belopp i Mkr Redovisning Avvikelse 

budget

2010 2011 2012 2012

Intäkter 42,0 42,6 43,6 8,6

Kostnader -293,2 -285,4 -284,6 -6,1

Nettokostnad -251,2 -242,8 -241,0 2,5

Nettoinvestering 0,0 -0,1 -0,3 0,0
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Det sedan tidigare förväntade underskottet inom barnomsorgen slutar på 1,9 miljoner kronor, en kraftig 

avvikelse från progonsen med ca -0,9 miljoner kronor. Den utredda orsaken till underskottet, är så här långt, 

ökad ersättning till fristående förskolor samt personalkostnader p.g.a. det är fler barn, främst asylsökande, i 

verksamheten, än beräknat. Utredningen av förskolans underskott fortsätter.  

Samtliga enheter inom Resurscentrum redovisar ett överskott, totalt 2,2 miljoner kronor. Av Resurscentrums 

totala överskott kommer 0,7 miljoner kronor från flyktingverksamheten. 

 
NYCKELTAL 

Antalet inskrivna barn per årsarbetare i förskolan: 2012: 6,3, 2011: 6,0. (Källa: egen beräkning) 

Antal lärare per 100 elever i grundskolan: 2011: 8,3 oförändrat sedan tidigare år, lika som rikssnittet. 

(Källa: Skolverket)  

Antal lärare per 100 elever i gymnasieskolan: 2011: 9,5, 2010:8,7. Rikssnittet 2011: 8;5.(Källa: Skolverket)  

Andel elever i den egna gymnasieskolan: Ht-12 70%, ht-11 71%. (Källa: Antagningssystemet) 

Antal utlån per invånare på biblioteket: 2012: 3,7, 2011: 3,8 . (Källa: Bibliotekssystemet) 

Statistik kring kostnader för placerade barn har inte kunnat redovisas från Socialstyrelsen. 

(Statistik hämtad från Skolverket finns bara för föregående år)   

 
MÅLUPPFYLLELSE 

Barnomsorgen har under perioden uppnått målet om att erbjuda alla som önskar, barnomsorg inom fyra 

månader, dock har inte önskemål om speciell plats alltid kunnat uppfyllas.  

Inom grund- och gymnasieskolan har utskottet formulerat en målsättning där fokus ligger på förbättrade 

betygsresultat. Toppnoteringen från 2011 med ett meritvärde på 209,4, har kraftigt försämrats och 

meritvärdet för avgångseleverna våren 2012 ligger på 186,5. Det är i huvudsak pojkar på Älvstranden som 

fått de sämre betygen. Behörigheten till gymnasieskolans nationella program har minskat från 92,6 % 2011 

till 87 % 2012. Andelen elever som uppnått alla mål har sjunkit från 84 % 2011 till 76,7%  2012.  

 
FRAMTIDEN 

Nya lagar och styrdokument ställer krav på oss att ännu en tid framöver ägna tid åt implementering av dessa. 

Särskilt kommer insatser göras inom områdena mål och kvalitetsuppföljning. Samtliga verksamheter 

kommer, utifrån kommunens gemensamma arbete med målkort, att formulera egna mål. Övergripande mål 

för Barn och bildningsutskottet skall också formuleras och uppdateras, i samverkan, mellan politik och 

tjänstemän. 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. Utbildning har påbörjats i mål och 

resultatstyrning samt gemensam värdegrund.   

Hagfors skolor måste åter till de höga kunskapsresultat som tidigare visats, målsättningen borde 

vara ”Värmlands bästa skola finns i Hagfors”.    

(”Skola” står i detta sammanhang för, förskola, grundskola och gymnasieskola) 

För att stärka gymnasieskolan, och fortsatt hålla ett brett utbud av gymnasieprogram, krävs 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 bibehålls. Stärkt marknadsföring, främst mot våra egna ungdomar, 

kan behöva genomföras. För att kunna ta emot fler elever från andra kommuner krävs möjlighet till ett utökat 

elevboende. När antalet elever minskar måste också en översyn av antalet program i vår gymnasieskola 

genomföras. För många program med få elever ger en dyr gymnasieskola kanske på bekostnad av för- och 

grund-skola. 

Två nya avdelningar inom förskolan i Hagfors kommer att öppnas för att möta det ökade behovet av 

barnomsorg. Behov av barnomsorg på obekväma tider, s.k. ”Kvällis”, är beslutat och startas i början av 

2013. 

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. 

Biblotekets fortsätter att utveckla sitt samarbete med skolan och har anställt en bibliotekspedagog för att 

stödja detta arbete.  
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VERKSAMHET 2011 2012 2012 Avvik.

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Barn- och bildningsutskott -311 -296 0 -296 -315 19

Gemensam verksamhet -7 180 -9 739 1 677 -8 063 -7 651 -412

Kulturverksamhet -157 -44 4 -41 -40 -1

Fritidsgårdar och dagkoloni -1 864 -2 077 55 -2 023 -2 123 100

Bibliotek -6 308 -6 796 132 -6 664 -6 348 -316

Musikskola -2 724 -2 987 454 -2 533 -2 647 113

Barn- och ungdomsvård -22 162 -20 426 833 -19 593 -20 778 1 185

Skolledning/expeditioner -11 121 -11 390 134 -11 256 -11 123 -133

Barnomsorg -37 519 -46 288 5 913 -40 375 -38 641 -1 734

Skolbarnsomsorg -6 486 -7 670 1 345 -6 325 -6 219 -105

Förskoleklass -4 992 -5 069 52 -5 017 -4 764 -253

Grundskola -93 365 -90 997 2 210 -88 787 -92 226 3 439

Gymnasieskola -47 827 -59 138 9 925 -49 214 -48 236 -978

Vuxenutbildning inkl uppdragsutb -1 198 -4 310 2 539 -1 771 -2 244 473

Undervisning för asylsökande -864 -3 195 2 852 -343 -680 337

Ensamkommande flyktingungdomar 1 654 -14 088 15 464 1 376 673 703

Arbetsmarknadsåtgärder -73 -56 0 -56 -100 44

Jämförelsestörande poster Brand Asplund -314 0 0 0 0 0

SUMMA -242 807 -284 567 43 588 -240 979 -243 460 2 481

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET, DRIFTREDOVISNING (tkr)

PROJEKT 2011 2012 Budget Avvik.

Netto Netto Netto budget

Torkskåp ÄBC/samlingsanslag -70 0 0 0

ÄBC textilslöjd 0 -251 -250 -1

ÄBC personalrum 0 -75 -75 0

SUMMA -70 -326 -325 -1

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
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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. Brukarna ska ges ett bra bemötande, 

handläggningen ska ske inom rimlig tid och alla brukare ska behandlas lika. 

 

Nämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning och omfattar främst prövning, tillsyn 

och kontroll inom lagområdena; miljöbalken, livsmedelslagen, och plan- och bygglagen. 

 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Miljö/livsmedel: 

 

 Hagfors, Sunne och Torsby har i avtal reglerat utbyte av tjänster inom miljö- och hälsoskyddstillsyn, 

livsmedelskontroll, bygglovprövning samt tillsyn inom området brand och räddning. Samarbetet syftar i 

första hand till att möjliggöra en rättsäker myndighetsutövning inom nämnda arbetsområden i de fall jäv 

eller intressekonflikter kan antas föreligga. 

 Livsmedelsverket utförde en revision av livsmedelskontrollen inom dricksvatten-området. 

Livsmedelsverket konstaterar att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav på effektiv offentlig 

livsmedelskontroll. 

 

Plan- och bygg: 

 

 Året har 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 rensa upp en massa gamla 

ofullständiga bygglovansökningar. 

 En översyn av äldre planer pågår och kommer att genomföras av samhällsbyggnads-avdelningen. En 

åtgärd som välkomnas eftersom bygglovprövningen är styrd utifrån planbestämmelser. Många av dagens 

planer är gamla och otidsenliga vilket hämmar byggande och utveckling. 

 
MÅLUPPFYLLELSE 

Miljö- och byggnämnden har inte upprättat någon verksamhetsplan för år 2012 men kan konstatera att 

inspektions- och kontrollverksamheten har minskat påtagligt inom miljöskydd och livsmedel. 

Minskningen på bygglovsidan kan förklaras med att det år 2011 kom in mycket småärenden innan nya plan- 

och bygglagen trädde i kraft. Många av dessa har dragits tillbaka eller avvisats. Under år 2012 har färre 

ärenden kommit in men desto fler större och mer komplicerade jämfört med år 2011. 

 
EKONOMISKT RESULTAT 

 

  MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, EKONOMISKT RESULTAT

Avvikelse 

budget

Belopp i Mkr 2012 2012

Intäkter 1,4 -0,5

Löner inkl PO -2,8 0,3

Övriga kostnader -0,3 0,2

Interna lokalkostn. -0,1 0

Kapitalkostnader 0 0

Nettokostnad -1,8 0

Nettoinvestering 0 0

Redovisning

2010 2011

1,8 1,8

-2,5 -2,7

-0,5 -0,3

-0,1 -0,2

0 0

-0,1 0

-1,4 -1,4
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BUDGETUTFALL 

Bokslutet visar ett överskott på ca 46 tusen kronor. Summan utgörs i huvudsak av lägre lönekostnader än 

budgeterat. Under 2012 har man fått in mindre med intäkter än budgeterat, detta gäller främst bygglov och 

livsmedelsverksamheten. Samtidigt ligger övriga kostnader lägre än budget för i stort sett alla verksamheter. 

 
FRAMTIDEN 

Den administrativa hanteringen av nämndens dokumentation 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. 

 

Den nya plan- och bygglagen som började gälla 2011-05-02 ställer betydligt större krav på miljö- och 

byggnämndens tillsynsverksamhet. Det, innebär en kraftigt ökad administration. Den resursförstärkning vi 

fått genom att anställa en bygginspektör och köpt in ett ärendehanteringssystem (Bygg-R) har medfört att vi 

kan hålla en tillfredställande service för våra sökande i bygg- och anmälningsärenden. 

 
NYCKELTAL 

Miljö/Bygg: Dataregistrerade händelser och inspektionsstatistik: 

Händelser: Ex: samråd, skrivelser, telefonkontakter, genomgång av årsrapporter, provtagning, inspektioner, 

årsdebiteringar handläggning och diverse kommunikation. 

 

Registrerade 

händelser 

2009 2010 2011 2012 

Miljöskydd 726 725 539 582 

Hälsoskydd 135 189 199 180 

Livsmedel 571 606 377 268 

Bygg   1 091 1156 

Totalt: 1 434 1 520 2 206 2186 

 

Inspektions/kontroll/plan- och bygg-statistik: 

 

Miljö: 

Inspektioner 2009 2010 2011 2012 

Miljöskydd 224 175 135 109 

Hälsoskydd 29 45 22 35 

Livsmedel 139 103 101 26 

Totalt: 392 323 258 170 

 
Plan- och bygg: 

Handläggning 2009 2010 2011 2012 

Bygglov 140 111 136 91 

Rivningslov   9 1 

Marklov   2 1 

Anmälan, bygg   99 112 

OVK-kontroller 126 97 56 165 

Strandskydd   6 2 

     

Inspektioner   158 92 

 

För bygglovfrågor m.m. används ärendehanteringssystemet BYGG-R). För miljö- och livsmedelsfrågor 

används ärendehanteringssystemet ECOS. 
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Miljö- och byggnämnden 
 

Nämnden har haft 9 sammanträden och beslutat i 62 ärenden under året. Delegationsbeslut har tagits enligt 

följande: miljö 125, bygg 349. 

 

 

Avvik.

VERKSAMHET 2011 2012 2012 mot

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Miljö- och byggnämnd -122 -101 -101 -150 49

Miljö- och byggkontor -1 032 -1 015 0 -1 015 -1 077 62

Fysisk och teknisk planering, bygglov -118 -866 690 -176 -178 2

Miljöskydd, livsmedel 

och luftkvalitetsmätningar -129 -1 269 748 -521 -454 -67

SUMMA -1 401 -3 251 1 438 -1 813 -1 859 46

Avvik.

PROJEKT 2011 2012 Budget mot
Netto Netto Netto budget

Radonriskundersökning 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: 12 
 
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 för att uppnå en skälig levnadsnivå minskar 

för andra året i följd, från 431 till 388.  

 Ett nytt boende med åtta platser för personer med psykiskt funktionshinder har startats under året, 

och köp av två externa platser har kunnat avslutas.   

 2012-12-03 fastställde Kommunstyrelsen övergripande riktlinjer för ledningssystem avseende 

systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänst, LSS och HSL i Hagfors kommun, vilka träder i kraft 

2013-01-01.  

 Arbetsmarknadsenheten har under året flyttat in i nya, verksamhetsanpassade lokaler i centrala 

Hagfors. Detta innebär att hela verksamheten kunnat samlokaliseras.  

 Från 1 juli köper socialnämnden i Munkfors hantering av tillsyn och serveringsärenden enligt 

alkohollagen från Sociala avdelningen.  

 2012-05-07 antog Kommunsstyrelsen en lokal överenskommelse mellan landstinget och 

kommunerna i Värmland gällande personer med psykiskt funktionshinder. Överenskommelsen 

tydliggör huvudmännens ansvar och syftar till att underlätta och förbättra samverkan.  

 Antalet ansökningar inom socialpsykiatri och LSS-verksamheten har ökat under året från 103 till 

164. Omfördelning av arbetsuppgifter har därför vidtagits inom ledningsorganisationen för att 

förstärka handläggarresurs.  
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Äldreomsorgen 

 Ökad ärendemängd i ordinärt boende. 

 Minskade möjligheter till stöd, handledning och uppföljning av verksamheten p.ga ökad 

sjukfrånvaron inom äldreomsorgens ledningsgrupp. 

 Förändringarbetet med flytt av korttidsboendet Svalan till Lillåsen och Sättragården har pågått under 

2012. Sättragården har successivt omvandlat 8 lägenheter till korttidsboende. Det nya 

korttidsboendet – Åsen visades för allmänheten den 2012-12-14. Fyra dagar senare började Åsen 

användas som korttidsboende och verksamheten på vårdcentralen kunde avslutas. 

 Under 2012 fick tre personer vänta längre än tre månader, innan de kunde erbjudas särskilt boende. 

 Äldreomsorgen förbättrade resultatet i medborgarundersökningen 2012, avseende nöjd Medborgare 

Index (NMI). NMI: 2012; 54( 2008; 37 ) 

 Kommunstyrelsen fattade beslut om att ge uppdrag till socialchefen, äldreomsorgschefen och barn- 

och bildningschefen att utreda förutsättningar och formerna för en gemensam verksamhet inom 

social myndighetsövning tillsammans med Sunne, Torsby och Munkfors kommun. 

 Den 1 november 2012 trädde en ny lag i kraft, genom ändring i socialtjänstlagen(2001:453) 

angående parboendegarantin. 

 Beslut fattades 2012-12-17 i kommunfullmäktige angående reglering av samverkansavtal och 

reglemente för hjälpmedelsnämnden att gälla från och med 1/1 2013 med utvidgat ansvarsområde för 

inkontinenshjälpmedel. 

 Äldreomsorgen föreläste på äldreomsorgsdagarna i Stockholm.  

 Arbetsmiljöverket hade tillsyn på samtliga äldreboenden. 

 Arbete med att förankra och diskutera värdegrunden i verksamheten har fortsatt. Äldreomsorgen har 

sökt och blivit beviljad 368 tkr, i syfte att använda för att förbereda införandet av en lokal 

värdighetsgaranti. Arbetet har pågått hela 2012.  

 I samarbete med skolan har äldreomsorgen under 2012, sökt och blivit beviljad 667 tkr, för 

omvårdnadslyftet, avsett för kompetenshöjning av undersköterskor och vårdbiträden. 

Utbildningsinsatsen påbörjades hösten 2011 och fortsätter t.om 2014.  

 
EKONOMISKT RESULTAT 
 

 

Budget- 

avvikelse

Belopp i Mkr 2010 2011 2012 2012

Intäkter 57,5 56,8 62,2 10,3

Löner inkl. PO -243,7 -246,8 -259,4 -10,5

Övriga kostnader -64,6 -64,9 -62,3 2,7

Interna lokalkostnader -12,8 -13,7 -12,5 0,0

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

Nettokostnad -264,1 -269,1 -272,4 2,5

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

Redovisning
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BUDGETUTFALL 
 

Sociala avdelningen 

Sociala avdelningen redovisar ett plusresultat i förhållande till fastställd budgetram med + 8 700 tkr.  

Lönekostnaderna avviker negativt inom avdelningen i förhållande till budget, - 1 400 tkr. Ett nytt ärende 

inom personlig assistans SFB med kombinationstjänstgöring som tillkommit efter beslutad budget, utökat 

behov av dubbelassistans med 6 500 timmar inom assistansen totalt, samt ökade omvårdnadsbehov inom 

boenden LSS utgör de största förklaringsposterna till det negativa utfallet gällande löner.  

 

Samtliga verksamheter inom avdelningen gör ett positivt resultat i förhållande till budget. Centralt inom 

avdelningen har medel avsatts till oförutsedda omvårdnadsbehov (LVM och dylikt). I kombination med att 

timersättning från Försäkringskassan för personlig assistans höjts mer än prognos från ekonomi och ett 

ärende som budgeterats upphörde i slutet av 2011 ger detta ett plusresultat med 1 000 tkr.   

 

IFO redovisar den största positiva avvikelsen med +3 500 tkr. Färre hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd 

bidrar till ett överskott med 1 500 tkr. Denna nedgång av biståndsbehov påverkar tillsammans med lägre 

personalkostnad även flyktingkontot positivt,+900 tkr. Kostnaderna för missbrukarvård är 950 tkr lägre än 

föregående år, vilket ger ett plusresultat i förhållande till budget med 600 tkr. 

 

LSS och socialpsykiatri har ett plusresultat med 3 200 tkr, där den största förklaringen (2 600 tkr) är 

retroaktiv ersättning från Försäkringskassan i ett assistansärende. Boenden LSS har på grund av ökade 

omvårdnadsbehov en utökning av personalstat med 4,4 årsarbetare från maj månad samt vaken natt på ett 

boende sedan december månad, vilket lett till en överkostnad i förhållande till budget med 1 400 tkr.  Bland 

övriga insatser som gått bättre än budget utmärker sig elevhem +960 tkr, ledsagarservice + 480 tkr (500 tkr 

lägre nettokostnad än 2011) och avlösarservice + 320 tkr (240 tkr lägre nettokostnad än 2011). 

 

Arbetsmarknadsenhetens resultat är + 1 000 tkr i förhållande till budget och nettokostnaden 850 tkr lägre än 

föregående år. Ökade intäkter från arbetsförmedlingen samtidigt som de inte fullföljt aviserade anställningar 

under året har bidragit till enhetens resultat.  

 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgen redovisar ett minusresultat i förhållande till fastställd budgetram: – 6 199 tkr.  

 

I december fick äldreomsorgen kostnadsförd en semesterlöneskuld om 727 tkr. Bakgrunden till att det blev 

en differens har med största sannolikhet en koppling till bytet av PA- och lönesystem (fr. om 2012-02-01). 

Äldreomsorgen redovisar – 1 546 tkr på sjuklöner, sjukfrånvaron har ökat inom äldreomsorgens 

administration och hemtjänst. Övriga verksamheter ligger på likvärdig nivå som tidigare år. 

Även utbetalning av OB tillägg blev 466 tkr dyrare än budget. December månad blev dyrare än beräknat pga. 

fler helgdagar, mycket vikarier och något högre sjuktal. Under 2012 har äldreomsorgen betalat ut 186 tkr   

p.ga avslut av tjänster. Värmlandstrafik skrev ner prognosen kraftigt vilket medförde ett sämre resultat, + 

250 tkr för färdtjänsten (beräknad prognos: + 427 tkr). Sedan 2011 har kommunen förändrat 

redovisningsprincip för bostadsanpassningar, vilket medför att kostnader skall tas på det år som beslutet 

fattats, vilket under 2012 påverkar ett negativt resultat: - 335 tkr. 

 

Äldreomsorgen har under 2012 haft en ökad ärendemängd med fler beviljade timmar än 2011. I genomsnitt 

629 fler beviljade timmar/månad under 2012. Även antalet HSL-ärenden ökade mellan 2011 och 2012, 1005 

patienter redovisades till SCB i november 2012, motsvarande siffra 2011 var 800 patienter.  

 

Ovan nämnda kan förklara överskridandet av budget för hemtjänsten - 4 582 tkr samt överskridandet inom 

sjuksköterskeorganisationen – 492 tkr.  I och med den ökade ärendemängden har även kostnader för hälso- 

och sjukvårdsmaterial ökat inom hemtjänst och LSS - 94 tkr, samt för inkontinens hjälpmedel – 144 tkr. 

Under hösten har även nattpatrullen haft ökad arbetsbelastning som medfört behov av att sätta in extra 

resurser, vilket medför ett negativt resultat: – 228 tkr.  
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Särskilt boende (exkl. Svalan) redovisar – 1 428 tkr. Vissa enheter har haft hög sjukfrånvaro samt behov av 

att sätta in extra personal vid t.ex. vård i livets slut. På Bellmansgården har arbetsbelastningen ökat under 

hösten och man har satt in extra personal dygnet runt på grund av vård och omsorgstagare med specifika 

behov.  

Kortidsboendet Svalan redovisar – 183 tkr, varav den största delen av avvikelsen beror på minskade intäkter 

för kost. Poolgrupp redovisar ett negativt resultat – 881 tkr. 

 
FRAMTIDEN 
 

Sociala avdelningen 

Sociala avdelningen kommer att fortsatt prioritera arbetet med kvalitet och ekonomi inom verksamheterna. 

Kvalitetsarbetets fokus på värdegrundsarbete kommer att kompletteras med uppbyggnad av ett 

ledningssystem för att säkerställa en socialtjänst av god kvalitet. När det gäller ekonomi är Sociala 

avdelningens samverkan med andra aktörer centralt, då avdelningens kostnader i hög utsträckning påverkas 

av andra myndigheters regelsystem och åtgärder. Inom LSS- boenden har vi en åldrande målgrupp, vilket 

skapar nya och mer omfattande omvårdnadsbehov. Förändringen innebär ökade kostnader för 

personalbemanning och kompetensutveckling för att tillgodose nya behov. Här kommer samverkan mellan 

sociala avdelningen och äldreomsorgen vara av central betydelse. När det gäller ekonomiskt bistånd och 

missbrukarvård är det fortsatt svårt att förutse om den nuvarande positiva utvecklingen består, då dessa 

insatser påverkas av den allmänna samhällsutvecklingen. Signaler om sämre arbetsmarknad kvarstår från 

nationell nivå och ökad arbetslöshet är en central riskfaktor när det gäller ökade kostnader för ekonomiskt 

bistånd.    
 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgen kommer fortsätta arbetet med att minska kostnaderna med målet att ha en kostnadseffektiv 

verksamhet med god kvalitet. Under 2013 påbörjas arbetet med att implementera målkort i verksamheten, 

som innefattar fortsatt arbete med värdegrund och bemötandefrågor samt att utveckla en värdighetsgaranti. 

Verksamheten kommer även arbeta med att förbättra information samt arbetssätt som stärker den enskildes 

självbestämmande/inflytande. Äldreomsorgen kommer även arbeta för att förbättra frisktalen. Verksamheten 

fortsätter arbetet med att utveckla och implementera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 

Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) samt utreder möjligheter att införa e-

tjänster inom socialtjänsten. Från och med 1/1 2013 har antalet särskilda boenden minskats från 167 till 157 

stycken. I ordinärt boende är det från och med 2013 en extern utförare som utför städning. 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
 

Sociala avdelningen 

Inom verksamheten har kommunfullmäktiges visionära mål getts strategier och uppföljningsmått. 

Enhetschefer har sedan tillsammans med personal identifierat viktiga aktiviteter som behöver genomföras för 

att nå upp till kommunfullmäktiges visionära mål. 

 

LSS och socialpsykiatri: 

Kommunfullmäktiges visionära mål handikappomsorg: 

1. Alla brukare ska känna trygghet med kommunens insatser. 

2.  Alla brukare ska uppleva att de har inflytande över kommunens insatser. 

3. Alla brukare ska uppleva att de bemöts med respekt av personalen.  

Följande aktiviteter har genomförts eller påbörjats i verksamheten utifrån framtagna strategier: 

Det påbörjade arbetet med gemensam värdegrund har fortsatt under 2012. Två föreläsningar har genomförts 

till samtlig personal, med tema värdegrund och bemötande. Detta har kombinerats med diskussioner på 

arbetsplatsträffar. Informationsmöte har hållits till anhöriga och godemän för att stärka kunskap om och 

inflytande i verksamheten. En brukarundersökning har genomförts under året. Svarsfrekvensen var tyvärr 

låg, 46 %. Av de svarande angav 90 % att de alltid eller ofta bemöts med respekt, känner trygghet med sitt 

stöd och tillit till personalen.  
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Individ och familjeomsorg: 

Kommunfullmäktiges visionära mål individ och familjeomsorg: 

 Alla ska efter förmåga få utbildning, ha ett arbete eller skaffa sig utbildning. 

 Missbruksvården ska utvecklas.  

 Människor ska stimuleras till att ta eget ansvar, använda sina egna resurser och inte bli 

beroende av försörjningsstöd. 

Följande aktiviteter har genomförts eller påbörjats i verksamheten utifrån framtagna strategier: 

Arbete med genomförandeplaner fortgår och under 2012 har ytterligare 60 planer upprättats. 47 remisser har 

skickats för försörjningsstödspraktik på AME och 19 till FINSAM. Regelbundna träffar hålls med 

arbetskonsulent och arbetsförmedling för att snabbt få ut personer i sysselsättning och på sikt egen 

försörjning. Inom missbrukarvården används evidensbaserat arbetssätt, ASI och AUDIT/DUDIT används 

kontinuerligt och MI samt återfallsprevention i tillämpliga delar. Ak granskning för att säkerställa god 

kvalitet i handläggningen har inte fungerat på avsett sätt varvid en rutin införs från 2013, där beslut granskas 

vid beslutstillfället av 1:e socialsekreterare. 

 

Arbetsmarknadsenhet: 

Kommunen ska satsa på arbetsmarknadsinsatser som ett komplement till den ordinära 

arbetsmarknaden för den enskilde i ett övergångsskede. AME ska utgöra ett komplement i 

socialtjänstens arbete med att stimulera människor till egenansvar och användande av egna resurser.  

Följande aktiviteter har genomförts eller påbörjats i verksamheten utifrån framtagna strategier: 

Alla deltagare på enheten har tilldelats en åtgärdsplan samt ett arbetsintyg efter avslutad tid på AME. 156 

personer har deltagit i verksamheten och 65 personer har efter avslut gått över i egen försörjning. En katalog 

har upprättats i datasystem på alternativa praktikplatser. Denna uppdateras och utvecklas kontinuerligt. 

 

 

Äldreomsorgen 

I mål- och verksamhetsplanen för äldreomsorgen som beslutades i socialnämnden 2011-02-28 finns ett antal 

delmål uppställda för att, när de uppfyllts, uppnå kommunfullmäktiges visionära mål.  

 

Kommunfullmäktiges visionära mål: 

1. Den enskilde ska ha tillgång till en god hälso- och sjukvård och omsorg av god kvalitet och 

rättssäkerhet  

Äldreomsorgen arbetar med att förbättra kontinuitet och kvalitet i mötet med den enskilde. Målet är 

kontinuiteten skall vara så hög som möjligt och att insatsen skall utföras av rätt person med rätt kompetens 

och gott bemötande. Äldreomsorgen driver med stöd av stimulansmedel, projektet läkemedelsgenomgångar, 

i syfte höja kompetens hos omvårdnadspersonal som arbetar närmast patienten, angående läkemedel, 

biverkningar och interaktioner. Målet är en ökad patientsäkerhet vid läkemedelshantering och en optimal 

läkemedelsbehandling för den enskilde. 

 

2. Den enskilde ska bemötas med respekt och professionalism.  

I verksamheten pågår diskussioner utifrån äldreomsorgens värdegrund och dess begrepp; ansvar, trygghet 

och respekt samt hur man kan kopplar ihop dem med ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt. 

Verksamheten för också diskussioner om självbestämmande och meningsfullhet samt bemötande.   

 

3. Äldreomsorgen ska samverka med andra närliggande verksamheter samt driva nödvändiga 

utvecklingsarbeten.   

Resursfördelningen som infördes i hemtjänsten 2010, fungerar bra och har effektiviserat verksamheten utan 

att försämra kvalitén. Äldreomsorgen planerar att införa resursfördelning även på särskilt boende.  

Äldreomsorgen har regelbundna teamträffar med de olika yrkeskategorierna i verksamheten, i syfte att 

diskutera händelser kring den enskilde, gå igenom avvikelser och dokumentera åtgärder. FoU Välfärd 

Värmland är ett forum för samarbete mellan Värmlands kommuner och Karlstad universitet. Genom 
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projektarbeten, seminarier, studiedagar och andra verksamheter får anställda inom socialtjänsten tillfälle att 

utveckla det sociala arbetet/sociala omsorgsarbetet.  

 

4. Den enskildes behov av aktivitet, gemenskap och meningsfull tillvaro ska främjas samt att den 

enskildes resurser tillvaratas och utvecklas. 

Utvecklingen går mot ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt, i syfte att ta tillvara den enskildes 

resurser samt att hon/han skall känna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Inom äldreomsorgen 

pågår kontinuerliga diskussioner, om hur man kan schemalägga och planera för att vård och omsorgstagarna 

skall kunna ha egen tid, utifrån intresse och önskemål, med förhoppning att tillvaron skall kännas mer 

meningsfull. Med stimulansstöd från regeringen har verksamheten drivit projekten sociala innehållet, 

förebyggande arbete samt anhörigstöd. Medlen syftar till att höja kompetensen hos äldreomsorgens personal 

samt att öka kvaliteten för den enskilde. I projektet förebyggande arbete har samverkan skett med handikapp- 

och pensionärsföreningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHET 2011 2012 2012 Avvikelse

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Individ- och omsorgsutskottet m m -405 -374 0 -374 -319 -55

Vård och omsorg i ordinärt boende -69 129 -77 034 2 839 -74 195 -69 051 -5 144

Vård och omsorg i särskilt boende -76 761 -77 706 1 157 -76 549 -75 033 -1 516

Gemensamt ordinärt och särskilt boende -38 967 -52 585 11 872 -40 713 -40 909 195

Socialpsykiatri -3 824 -5 586 548 -5 039 -5 030 -9

Stöd och service enl LSS -51 494 -83 543 34 806 -48 737 -51 978 3 241

Färdtjänst -3 416 -3 736 289 -3 447 -3 710 263

Gemensamma kostnader IFO/Soc -6 081 -6 313 0 -6 313 -7 667 1 354

Missbrukarvård för vuxna -3 741 -3 153 361 -2 792 -3 410 618

Ekonomiskt bistånd -11 392 -11 565 723 -10 841 -12 360 1 519

Budget-skuldrådgivning -290 -348 46 -302 -303 1

Familjerätt 48 -63 27 -37 -46 9

Flyktingmottagande 1 178 -2 055 2 938 883 -48 931

Alkoholtillstånd -289 -595 358 -237 -281 44

Arbetsmarknadsåtgärder -4 549 -9 984 6 284 -3 700 -4 759 1 059

SUMMA -269 114 -334 641 62 248 -272 393 -274 904 2 511

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, DRIFTREDOVISNING (tkr)

PROJEKT 2011 2012 2012 Avvikelse

Netto Netto Budget budget

Inköp bil CBS 533 -77 0 0 0

Inköp taklyftar Åsen/Ängen 0 -85 -84 -1

SUMMA -77 -85 -84 -1

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, 

INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
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VALNÄMNDEN 

 
I gällande redovisningsreglemente stadgas att årsredovisningen skall 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 2012 innebar till största delen en omvärldsbevakning av utvecklingen och förändringar i 

valsystemet på riksplanet och i vilken mån dessa kan ha inverkan på arbetet med valförberedelserna i 

Hagfors kommun.  
 
BUDGETUTFALL 

Valnämndens förbrukning utgörs till största delen av kostnader för valmaterial, 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,  

 underhålla 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 1997 2002 2003 2004 2006 2009 2010 

Hagfors kommun 9 534 8 753 9 232 3 225 8 245 3397 8305 

  

 

 
  
 

VERKSAMHET 2011 2012 2012 Avvikelse

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Valnämnd -6 -2 0 -2 -20 18

Valförrättning -21 -20 0 -20 0 -20

SUMMA -27 -22 0 -22 -20 -2

VALNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)
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ÖVERFÖRMYNDAREN  

Överförmyndarkontoret handlägger cirka 665 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  2011 Genomsnitt 2012  

Forshaga  146 154 

Grums 151 155,5 

Hagfors 166 169 

Kil  117  128 

Munkfors  53 58,5 

Total  633 665 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 

Under 2012, andra verksamhetsåret för den gemensamma överförmyndarnämnden, hanterades ärendena på 

ett mer enhetligt sätt. Överförmyndarkontorets personal har bland annat fördelat ärendena utifrån den 

enskildes födelsedag, medan tidigare handlades ärendena kommunvis. En enhetschefsbefattning skapades i 

början på året och har möjliggjort inrättande av vissa rutiner avseende handläggning, hantering av 

pappersakten och lämplighetskontroller riktade mot gode män och förvaltare. För andra året i rad blev 

granskning av årsräkningarna och utbetalning av arvodena klara före midsommar. Överförmyndarnämnden 

antog sin första internkontrollplan under 2012 vilket är ett steg i rätt riktning mot en mer professionell och 

rättssäker verksamhet. 

EKONOMISKT UTFALL 

Överförmyndarnämnden gör ett underskott på 189 300 kr avseende kostnader för arbetskraft. Underskottet 

upptäcktes tidigt under vår 2012 och rapporterades till medlemskommunernas kommunfullmäktigen. 

Kostnader för arvodering av ställföreträdare i Forshaga är något högre än beräknade med ekonomin kommer 

att gå runt tack vare att budgeten för nämndpolitikerna visar ett överskott. Budgetunderskottet förklaras av 

ökade personalkostnader, bland annat inrättande av en enhetschef samt en dyr personalavgång. För Hagfors 

kommun blir underskottet mot budget – 29 647 kr. 

 

 

 
 

Bokslut Bokslut 2012 Budget Avvikelse

2011 2012 mot

Verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto Netto budget

Överförmyndarverksamhet -684 -847 0 -847 -825 -22

Överförmyndarverksamhet Briggen -44 -192 185 -6 0 -6

Överförmyndarverksamhet ensamkommande barn -9 -36 35 -2 0 -2

Summa -737 -1 075 220 -855 -825 -30

ÖVERFÖRMYNDAREN, DRIFTSREDOVISNING (tkr)
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GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 
 
VERKSAMHET 
Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i en gemensam nämnd – Hjälpmedelsnämnden i 

Värmland. Nämnden skall 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 

2012. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 

Hjälpmedelsnämnden har fått en ny ordförande 

 

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

 Årsredovisning för hjälpmedelsnämnden 2011. 

 Budgeten för hjälpmedelsnämnden 2013. 

 Inkontinenshjälpmedel, remisförfarande, samt lägesrapporter. 

 Riktlinjen 040327 Andningsmuskeltränare, PEP-hjälpmedel. 

 Fått information angående upphandlingsmodell i den så kallade 7-klövern. 

 Beskrivning av produktområden/upphandling. 

 Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden, så att även inkontinenshjälpmedel ingår i 

ansvarsområdet 

 Beslut om kommande möten 2013 

 Fastställt revidering av riktlinjerna i produktgruppen eldrivna rullstolar 

 
 

 
 

EKONOMISKT UTFALL 

Budgetutfall helår -3 000 kronor på grund av ej uppräknad budget internt. Kostnader som kommer varje 

månad och är framräknade centralt från hjälpmedelsnämnden. Inför 2013 beräknas en uppräkning av 

kostnader för hjälpmedels nämnd samt sekretariat med 2,5 % med en anpassning till landstingets uppräkning. 

Budgeten är periodiserad 1/12. I budgeten ingår administration av hjälpmedelsnämnd/sekretariat. 

 

 
 

VERKSAMHET 2011 2012 2012 Avvikelse

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Gemensam hjälpmedelsenhet -109 -115 0 -115 -112 -3

SUMMA -109 -115 0 -115 -112 -3

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND, DRIFTREDOVISNING (tkr)
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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 procentuella personalomkostnadspålägg 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 


