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DELÅRSRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 2017 
OCH HELÅRSPROGNOS FÖR 2017 

 

 

SAMMANFATTNING 
 
Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2017. Rapporten redovisar resultat och balansposter 
för perioden januari – augusti 2017 samt prognos för helåret. Rapporten har sammanställts utifrån 
redovisningen per 2017-08-31 samt verksamheternas inlämnade uppgifter om periodiseringar och 
helårsprognos. I rapporten redovisas jämförelse med perioden januari - augusti 2016. Kostnader och 
intäkter är periodiserade, vilket betyder att de är bokförda i den period de skapas eller förbrukas.  
 
Delårsbokslutet per 31 augusti 2017 uppvisar ett positivt resultat på 47,3 miljoner kronor (Mkr). 
Budgeterat resultat för motsvarande period är +21,5 Mkr vilket således innebär en positiv 
resultatavvikelse med 25,8 Mkr. Utfallet per 31 augusti 2016 var +60,5 Mkr. Således är utfallet för 
perioden januari-augusti 2017 13,2 Mkr sämre än motsvarande period året innan.    
 
Prognosen för hela året 2017 antas bli +21,8 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse med +11,6 Mkr mot 
budgeterat resultat för 2017.  

 
  

EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad för perioden januari – augusti 2017 uppgår till 422,4 Mkr, vilket är 18,7 Mkr 
lägre än budget. 
 
Prognosen för verksamhetens nettokostnad för helåret 2017 är 677,6 Mkr, vilket är 5,8 Mkr lägre än 
budget.  
 
För både redovisad och prognostiserad nettokostnad är de största förklaringsposterna mot budget 
följande:    
 

 Vård- och omsorgsavdelningen redovisar -5,6 Mkr och prognostiserar -3,7 Mkr. Orsaken är 
framförallt volymsbetingelser inom äldreomsorg dvs större volymer inom framförallt hemtjänst 
och särskilda boenden. För helåret prognostiseras att avdelningen kommer bli kompenserad i 
budget från verksamhetspotten motsvarande det prognostiserade underskottet. 

 Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar -2,5 Mkr och prognostiserar -1,6 Mkr för helåret. Högre 
kostnader än budgeterat inom flygverksamheten, -1,0 Mkr, samt vinterväghållningen, -0,6 Mkr, 
är orsaken till den prognostiserade avvikelsen. 

 Sociala avdelningen redovisar +13,7 Mkr för perioden och prognostiserar +2,1 Mkr för helåret. 
Den stora skillnaden mellan periodens utfall och helårsprognos förklaras av osäkerhet i 
periodisering av intäkter för framförallt ensamkommande barn. På helår prognostiseras 
ekonomiskt bistånd (+1,2 Mkr) och insatser inom LSS vara de största orsakerna till det goda 
resultatet. 

 Miljö- och byggnämnden redovisar ett överskott för perioden om +0,5 Mkr och prognostiserar 
+0,4 Mkr. Orsaken är något lägre personalkostnader samt något lägre övriga kostnader. 

 Barn- och bildningsutskottet redovisar +8,3 Mkr och prognostiserar +3,8 Mkr. Den stora 
skillnaden mellan periodens utfall och helårsprognos förklaras av osäkerhet i periodisering av 
intäkter och kostnader för verksamheter kopplade till migrationen. Av verksamheterna är det 
framförallt grundskola, +2,2 Mkr, samt Gymnasieskolan (språkintroduktion), +5,3 Mkr, som 
prognostiserar överskott. Verksamheter som prognostiserar underskott är framförallt 
barnomsorgen, -2,0 Mkr.  

 KLU redovisar +1,3 Mkr jämfört med budget för perioden. Orsaken är bland annat bättre resultat 
inom gemensamma verksamheter, +1,4 Mkr, ej fördelade kapitalkostnader, +0,8 Mkr, 
kommunledning och gemensam administration, +0,8 Mkr samt lägre ägarbidrag till 
Värmlandstrafik, +0,5 Mkr, än budgeterat. Jämförelsestörande poster består till största delen av 
beslutat bidrag, -3,0 Mkr, till dotterbolaget Hagforshem AB för ombyggnad av Lovisebergsvägen 
8-12. För helåret prognostiserar KLU ett underskott om -0,3 Mkr. Helårsresultatet belastas med 
bidraget till Hagforshem AB, -3,0 Mkr, men vägs till stora delar upp av bättre resultat än 
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budgeterat inom gemensamma verksamheter och servicefunktioner, +0,9 Mkr, stöd till 
kollektivtrafik, +0,6 Mkr samt föreningsstöd och övrigt stöd, +0,2 Mkr. Utöver detta påverkas 
resultatet för KLU positivt av att den reservering för löneökningarna i samband med årets 
lönerörelse inte gick åt fullt ut, +1,0 Mkr.  

 För helåret bedöms 5,3 Mkr tas i anspråk ur verksamhetspotten för att täcka underskott 
beroende av volymsförändringar inom Vård- och omsorgsavdelningen samt 
Samhällsbyggnadsavdelningen. Resterande del bedöms åtgå till annat. 
 

Mer utförliga kommentarer och förklaringar till avvikelser redovisas i utskottens/nämndens 
verksamhetsberättelser. 
 
Skatter och generella bidrag 
Prognosen avseende skatteintäkter pekar mot en positiv avvikelse mot budget med 1,2 Mkr. Avvikelsen 
avser förbättrad lutavräkning både 2016 och 2017. Prognosen är preliminär och kan komma att ändras 
när årets definitiva taxeringsutfall blir känt. 
 
De generella statsbidragen inklusive fastighetsavgiften för 2017 förväntas bli 4,2 Mkr högre än 
budgeterat.  
 
Finansförvaltning 
Under perioden har 20 Mkr amorterats. Ingen nyupplåning har skett. Per 2017-08-31 uppgår 
kommunens låneskuld till 165,0 Mkr.  De finansiella kostnaderna beräknas bli ca 0,2 Mkr lägre än budget 
och de finansiella intäkterna beräknas bli 0,1 Mkr större än budgeterat. Likvida medel har för kommunen 
under perioden ökat med 12,6 Mkr och uppgick vid delårsperiodens slut till 98,8 Mkr. 

 
Jämförelsestörande poster 
Kommunen har beslutat täcka den nedskrivning som dotterbolaget Hagforshem AB måste genomföra av 
värdet på fastigheten Lovisebergsvägen 8-12 efter att bolaget byggt om fastigheten till elevboende för 
gymnasieskolan samt kommersiell verksamhet. Nedskrivningsbehovet uppgår till 3,0 Mkr och belastar 
kommunens resultat som jämförelsestörande kostnad. Vidare har kostnader om 0,2 Mkr avseende 
förändring av fastighetsbestånd under 2016 belastat innevarande år. 

 
Förändring av eget kapital 
Budgeterat resultat för helåret 2017 är +10,2 Mkr. Prognosen pekar mot ett positivt resultat vid årets slut 
på +21,8 Mkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med +11,6 Mkr. Eget kapital för helåret kommer 
således, givet prognostiserat resultat, att öka med 21,8 Mkr.  

 
Investeringar 
Årets investeringar beräknas uppgå till 59,2 Mkr vilket är 28,1 Mkr mindre än budget för 2017. De största 
investeringsutgifterna avser bl a utbyggnad av sporthallen i Ekshärad 6,5 Mkr, centrumplanen 3,9 Mkr, 
investeringar i Råda skola 2,5 Mkr, sporthall ÄBC 2,4 Mkr och filteranläggning badet 2,1 Mkr.  Se vidare i 
investeringsredovisningen för mer detaljer. 
 
Kommunallagens balanskrav 
Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter ska överstiga kostnaderna. 
Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i 
intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Inte heller ska de kostnader för 
omstruktureringsåtgärder i syfte att få en mer anpassad verksamhet och framtida kostnadsminskningar 
räknas in i det justerade resultatet. Ett negativt justerat resultat ska återställas inom de kommande tre 
åren. 
 

BALANSKRAVET 2017 (Tkr)

Årets resultat 2017 enligt prognostiserad resultaträkning 21 808

- reducering av samtliga realisationsvinster 0

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

+ orealiserade förluster i värdepapper 0

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Prognostiserat Balanskravsresultat 2017 21 808

Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav och har

inget underskott att täcka från föregående år.  
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Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) beskriver i april 2016 kommunernas omvärld på följande sätt:  
Kommunernas resultat 2016 var ett av de starkaste någonsin trots att kostnaderna ökade ovanligt 
kraftigt. De närmaste åren kommer den kraftiga ökningen av antalet barn och äldre att fortsätta. Denna 
ökning motsvaras inte av en lika stor tillväxt i skatteunderlaget. Fram till 2020 kommer ett gap uppstå 
mellan underliggande intäkter och kostnader på 40 miljarder kronor om verksamheten fortsätter 
utvecklas som hittills. 
 
Sedan början av 1980-talet har demografiska förändringar inneburit ökade verksamhetskostnader med i 
genomsnitt cirka en halv procent per. De senaste årens stora befolkningsökning har resulterat i att 
behoven nu ökar tre gånger så snabbt, ca 1,5 procent per år. Det är en ökningstakt som förväntas 
fortsätta under lång tid framöver. Det innebär att kostnaderna skulle öka med ungefär 10 miljarder kronor 
mer per år än vad vi varit vana vid, räknat i dagens kostnadsnivå. 
    
Hagfors kommuns folkmängd per 30 juni 2017 uppgick till 11 860 personer. Folkmängden har således 
minskat med 57 personer första halvåret 2017. Flyttningsnettot var -22 personer, födelsenettot var -44 
personer och justeringar 9 personer under första halvåret 2017. Under hela 2016 ökade befolkningen 93 
personer. Ökningen var den första sedan 1993 och enbart det fjärde året med positiv 
befolkningsförändring sedan 1961. Under de senaste tio åren har befolkningen minskat 1 210 personer 
eller 9,2 procent. All befolkningsminskning medför minskade intäkter från skatter och statsbidrag.         
 
I augusti 2017 var 7,4 procent (en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande period 
föregående år) av den registerbaserade arbetskraften i Sverige öppet arbetslösa eller deltog i program. 
Motsvarande siffra för Värmland var 7,6 procent (-0,4 procentenheter). I Hagfors var 7,4 procent öppet 
arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Minskningen jämfört med augusti 2016 motsvarar 
0,2 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år har efter några år med konstant 
minskning åter ökat. Efter att föregående period haft den näst lägsta arbetslösheten bland ungdomar i 
Värmland ökade återigen arbetslösheten och Hagfors ligger idag i mitten vad gäller arbetslöshet bland 
ungdomar. 
  
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet 
från en företagarenkät och officiell statistik. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och 
driva företag. För 2017 hamnar Hagfors kommun på plats 243 av 290 kommuner vilket är en förbättring  
med 33 platser jämfört med 2016. Hagfors är den kommun i Värmland, efter Storfors, som förbättrat sin 
ranking mest sedan 2016. 
 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 

 
Styrmodellen i Hagfors kommun utgår från kommunallagens krav om att kommunerna ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten och 
systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet 
och ekonomisk ställning.  
 
Under början av 2012 fattades ett politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort (målkort) 
i Hagfors kommun. Syftet med att införa målkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och 
strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt 
ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar.  
 
I årsredovisningen 2013 redovisades måluppfyllelse för kommunens målkort för första gången. 
Målkortsrapportering sker vid tre tillfällen per år d.v.s. vid varje tertial. Detta sker i samband med 
boksluten för april (T1), augusti (T2) samt december (T3). Vid tidpunkten för detta delårsbokslut har 
ledningsgruppen samt åtta av totalt nio avdelningar/stabsenheter infört målkort i hela eller delar av sina 
respektive verksamheter. Samtlig målkort är reviderade sedan utvärderingen för T2. Under respektive 
utskotts verksamhetsberättelse redovisas dess målkort. I detta stycke redovisas kommunens 
övergripande målkort.    
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KOMMUNENS PERSONAL 

 
         

2016-08-31 2017-08-31

Antal personer med månadslön 1 134 1 172
(varje person räknas en gång även om hon/han har flera 

anställningar. Timanställda ingår ej)

Fördelning per:

Tillsvidareanställda (Tv) 985 1 028

Visstidsanställda (Visstid) 149 144

Kvinnor 928 973

Män 206 199

Fördelning per utskott/avd/nämnd: Tv Visstid Kvinnor Män Totalt

Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och revision 47 2 30 19 49

Samhällsbyggnadsutskottet 96 19 73 42 115

Barn- och bildningsutskottet 274 87 285 76 361

Miljö- och byggnämnden 5 2 5 2 7

Äldreomsorgen / Individ- och omsorgsutskottet 404 16 405 15 420

Sociala avd. / Individ- och omsorgsutskottet 202 18 175 45 220

Summa 1 028 144 973 199 1 172

NYCKELTAL PERSONAL HAGFORS KOMMUN
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REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO

 Kvinnor sjukfrånvaro        Män sjukfrånvaro        

Sjukfrv % Sjukfrv % Sjukfrv % Sjukfrv %

jan-juli 2017 jan-juli 2016 jan-juli 2017 jan-juli 2017

4,15 4,67 4,95 1,58

2,20 1,98 3,04 0,94

7,20 7,50 7,65 5,34

7,09 6,75 6,41 8,18

7,84 5,21 8,35 6,25

8,12 8,72 8,23 5,57

Totalsumma: 6,49 6,22 7,01 4,30

Period : 2017-01-01 - 2017-07-31

Nämnd/utskott/avd  Totalt sjukfrånvaro      

Sjukfrv tim Ord arbtid

Kommunledning 1 330 60 570

Barn- och Bildning 18 361 442 097

Samhällsbyggnad 9 463 133 555

Miljö- och Bygg 542 7 534

Vård och omsorg 40 315 496 576

Sociala avd 23 265 296 708

93 277 1 437 041  
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EKONOMISK REDOVISNING FÖR HAGFORS KOMMUN 

 

Prognos

Belopp i miljoner kronor Not 2017-08-31 2016-08-31 2017

Verksamhetens intäkter 1 166,5 178,3 238,1 -2,0

Verksamhetens kostnader 2 -568,5 -550,1 -882,3 7,8

Avskrivningar -20,4 -19,9 -33,4 0,0

Verksamhetens nettokostnad -422,4 -391,8 -677,6 5,8

Skatteintäkter 3 347,3 331,5 517,4 1,2

Generella bidrag 3 114,9 112,7 171,8 4,2

Kommunal fastighetsavgift 13,5 14,0 20,1 0,0

Finansiella intäkter 4 0,8 0,6 0,9 0,1

Finansiella kostnader 4 -7,0 -7,0 -10,8 0,2

Resultat före extraordinära poster 47,2 60,0 21,8 11,6

Extraordinära kostnader 5 0,0 0,5 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 47,2 60,5 21,8 11,6

Avvikelse

mot budget

RESULTATRÄKNING

Delårsbokslut

 
 

 

 

Belopp i miljoner kronor Not 2017-08-31 2016-08-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 47,2 60,5

Justering för av- och nedskrivningar 20,4 19,9

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 6 0,0 -0,4

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 67,6 80,0

Förändring rörelsekapital -21,5 -39,0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Medel från investeringsverksamheten 7, 8 -6,7 -12,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Medel från finansieringsverksamheten 9, 10, 18 -26,9 -6,2

PERIODENS KASSAFLÖDE 12,6 22,6

Likvida medel vid årets början 86,2 74,2

Likvida medel 31 augusti 98,8 96,7

KASSAFLÖDESANALYS 
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Belopp i miljoner kronor Not 2017-08-31 2016-12-31 2016-08-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och anläggningar 11 521,6 519,3 517,6

Maskiner och inventarier 11 28,2 26,0 24,1

Finansiella anläggningstillgångar 12 8,8 8,8 8,8

Summa anläggningstillgångar 558,6 554,1 550,5

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 13 66,7 92,0 74,6

Kassa och bank 14 98,8 86,2 96,7

Summa omsättningstillgångar 165,5 178,2 171,3

SUMMA TILLGÅNGAR 724,1 732,3 721,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 15 310,3 263,0 300,0

därav periodens resultat 47,2 23,5 60,5

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 16 4,2 4,3 4,6

Andra avsättningar 17 38,2 45,3 38,2

Summa avsättningar 42,4 49,6 42,9

SKULDER

Långfristiga skulder 18 188,5 189,9 234,7

Kortfristiga skulder 19 182,9 229,8 144,4

Summa skulder 371,4 419,6 379,1

SUMMA EGET KAPITAL,                             

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
724,1 732,3 721,9

POSTER INOM LINJEN

Borgensåtaganden 20 154,1 164,1 174,2

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 21 360,4 367,8 375,5

Leasingavtal (2016-12-31) 22 2,7 2,7 2,2

BALANSRÄKNING
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DRIFTSREDOVISNING

Budget Redovisning delårsrapport Avvikelse Årsbudget Helårsprognos Avvikelse 

2017-08-31 2017-08-31 2017-08-31 2017 2017 2017

Belopp i miljoner kronor Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Netto Netto Netto

Kommunledningsutskott, 

kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och revision -42,34 -44,16 3,14 -41,03 1,32 -65,61 -65,87 -0,26

Samhällsbyggnadsutskottet, 

skattefinansierad verksamhet -20,58 -102,73 79,61 -23,12 -2,54 -37,09 -38,66 -1,56

Samhällsbyggnadsutskottet, 

avgiftsfinansierad verksamhet 0,31 -27,81 31,98 4,17 3,86 0,00 0,00 0,00

Barn- och bildningsutskottet -156,49 -181,03 32,94 -148,10 8,39 -236,41 -232,57 3,84

Miljö- och byggnämnden -1,30 -2,32 1,54 -0,78 0,52 -2,42 -2,00 0,42

Individ- och omsorgsutskottet -213,47 -284,40 79,10 -205,30 8,17 -322,34 -323,99 -1,65

Valnämnden -0,02 -0,04 0,00 -0,04 -0,02 -0,03 -0,05 -0,02

Överförmyndaren -0,02 -0,01 0,00 -0,01 0,01 -1,45 -1,45 0,00

Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,10 -0,12 0,00 -0,12 -0,02 -0,16 -0,19 -0,03

Verksamhetspott 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,04 -1,77 5,27

S:a utskott, nämnd och styrelse -434,0 -642,62 228,31 -414,32 19,67 -672,54 -666,53 6,01

Pensioner m m -30,52 -33,17 -33,17 -2,65 -46,49 -49,69 -3,20

Internt PO-pålägg pensioner 16,59 18,83 18,83 2,25 24,88 27,88 3,00

Återföring kapitalkostnader 27,33 26,66 26,66 -0,67 44,12 44,12 0,00

Övriga interna poster 61,84 -61,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avskrivningar -20,79 -20,39 -20,39 0,40 -33,37 -33,37 0,00

VERKSAMHETENS    

KOSTNADER/INTÄKTER -441,39 -588,85 166,47 -422,39 18,99 -683,40 -677,60 5,81  
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Prognos sammandrag Budget Prognos Avvikelse

Kommunledningsutskottet 22 621,0 6 053,3 16 567,7

Barn- o bildningsnämnden 460,0 515,0 -55,0

Individ- o omsorgsutskottet 779,0 779,0 0,0

Samhällsbyggnadsutskottet avgiftsfinansierat 13 684,0 11 436,4 2 247,6

Samhällsbyggnadsutskottet skattefinansierat 49 746,0 40 433,0 9 313,0

87 290,0 59 216,7 28 073,3

Budget 2017 Bokfört 2017 Kvar av Prognos

helår jan - augusti årsbudget 2017-12-31

2019 Bredband i kommunen 17 558,0 0,0 17 558,0 1 000,0

2020 Stamfiber Skålviken 585,0 581,8 3,2 585,0

2024 Utbyte trådlöst nät 80,0 3,7 76,3 80,0

2026 Värmekameror Räddningstjänsten 150,0 105,4 44,6 150,0

2029 Utökat lagringsutrymme data 100,0 0,0 100,0 100,0

2030 Redundant backupfunktion 220,0 149,5 70,5 220,0

2031 Redundant coreswitchfunktion 300,0 0,0 300,0 300,0

2032 Utbyte fiber ÄBC-Räddningstation 130,0 0,0 130,0 130,0

2033 Utbyte Ipads KS 130,0 111,2 18,8 111,2

2034 Utbyggnad ERUF 1 600,0 609,1 -9,1 609,1

2035 Utbyggnad ERUF 2 2 070,0 2 068,6 1,4 2 070,0

2036 Utbyggnad ERUF 3 253,0 252,1 0,9 253,0

2104 Saml invest ledningsgruppen 445,0 0,0 445,0 445,0

Summa Kommunledningsutskottet 22 621,0 3 881,4 18 739,6 6 053,3

Barn- o bildningsutskollet

2329 Symaskiner 110,0 99,8 10,2 110,0

2330 Musiksal Kyrkheden diverse 50,0 0,0 50,0 50,0

2331 Plåtsax TOP Forsskolan 250,0 0,0 250,0 250,0

2332 Gnistmaskin TOP Forsskolan 50,0 105,0 -55,0 105,0

Summa Barn- o bildningsutskottet 460,0 204,8 255,2 515,0

Individ- o omsorgsutskottet

2642 Phoniro lock 129,0 1,0 128,0 129,0

2643 Möbler till VoO 250,0 0,0 250,0 250,0

2644 Buss till LSS vht 400,0 196,8 203,2 400,0

Summa Individ- o omsorgsutskottet 779,0 197,8 581,2 779,0

Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet

Va:

1225 Förbättringar VA-nätet 753,0 0,0 753,0 753,0

1233 VA Hagälven 247,0 477,2 -230,2 477,2

1234 Justering runt brunnar 175,0 36,4 138,6 175,0

1235 Pott komponentavskrivning VA 970,0 0,0 970,0 970,0

1237 VA Skolgatan 571,0 79,9 491,1 571,0

1238 VA-serviser 200,0 17,5 182,5 200,0

1240 VA-pott efter filmning 1 500,0 1 823,6 -323,6 1 823,6

1244 VA sanering Lindv/Udhv 550,0 555,2 -5,2 555,2

1245 VA sanering Gästisvägen 550,0 608,1 -58,1 608,1

1246 VA sanering Skålviksvägen 39-45 225,0 195,1 29,9 225,0

1247 VA sanering Gunnerud/berg 425,0 433,6 -8,6 433,6

1248 VA Mjönäs/Råda återställning 80,0 92,2 -12,2 92,2

1249 Nytt vatten Wanjas-Coop 700,0 702,2 -2,2 702,2

1250 Ny spillvattenledning Torget 250,0 0,0 250,0 250,0

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt
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Budget 2017 Bokfört 2017 Kvar av Prognos

helår jan - augusti årsbudget 2017-12-31

1251 Nytt dagvatten Torget 250,0 362,3 -112,3 362,3

1631 Säkerhetsåtgärd VA-verken 800,0 0,0 800,0 800,0

1642 Vattenreservoar Hagfors 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

1643 Gaskylare & gasfackla 141,0 86,3 54,7 141,0

1646 Utbyte driftsystem VA-verken 607,0 376,1 230,9 607,0

Avfall:

1303 Riskavfall Holkesmossen 990,0 905,4 84,6 990,0

1304 Pott komponentavskrivning Avfall 700,0 0,0 700,0 700,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 13 684,0 6 751,1 6 932,9 11 436,4

Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet

1002 Markförvärv 1 600,0 815,0 785,0 1 600,0

1003 Tomtförsäljning 0,0 -449,9 449,9 -449,9

Markinnehav 1 600,0 365,1 1 234,9 1 150,1

1005 Nätverksuttag Kyrkheden 44,0 10,3 33,7 44,0

1007 Tak ÄBC 2017 1 200,0 1 069,0 180,0 1 200,0

1008 Tak Bågskytten 2017 1 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0

1009 Sugledning Hus 3 ÄBC 50,0 66,9 -16,9 66,9

1010 Tak Brandstation Hagfors 150,0 0,0 150,0 150,0

1011 Lokalanpass vid förtätning 300,0 0,0 300,0 300,0

1012 Mattor Stadshuset 75,0 45,2 29,8 75,0

1013 Förtätning ÄBC etapp 1 611,0 316,2 294,8 611,0

1014 Investeringar Råda skola 2 529,0 0,0 2 529,0 2 529,0

1015 Utbyggnad Ekshärad sporthall 6 499,0 217,1 6 281,9 6 499,0

1017 Vision Kyrkheden skolgård 534,0 1 168,4 -634,4 534,0

1018 Tillgänglighetsinventering 363,0 203,9 159,1 363,0

1019 NO-salar Kyrkheden 139,0 2,1 136,9 139,0

1021 Järnvägsmuseet 174,0 0,0 174,0 174,0

1023 Ytterdörrar Björkdungen 31,0 0,0 31,0 31,0

1027 Rep utrymning Kyrkheden 120,0 60,0 60,0 120,0

1033 Utemiljö sporthallen/ÄBC 598,0 7,5 590,5 598,0

1034 Sporthall ÄBC 2 449,0 1 423,7 1 025,3 2 449,0

1035 Filteranläggning badet 2 123,0 51,2 2 071,8 2 123,0

1036 Ny lekutrustning förskolor 1 289,0 618,8 670,2 1 289,0

1037 Dagvattenavrinning fastigheter 575,0 0,0 575,0 575,0

1045 Belysningsarmaturer 200,0 89,1 110,9 200,0

1052 Belysning Forsskolan 200,0 156,1 43,9 200,0

1055 Arkiv Stadshus 500,0 10,2 489,8 500,0

1056 Nätverk VoO Säbo 150,0 0,0 150,0 150,0

1063 Förtätning Lillåsen forts 1 150,0 990,7 159,3 1 150,0

1068 Installation tagglås fastigheter 150,0 83,7 66,3 150,0

1069 Brandlarm fastigheter 600,0 343,8 256,2 600,0

1075 Åtg vid värmebölja Säbo 300,0 0,0 300,0 300,0

1078 Lillstugevägen 2 renovering-vattenskada 205,0 125,0 80,0 205,0

1080 Port Räddningstj Eksh 60,0 52,4 7,6 60,0

1083 Elrevisioner åtgärder 71,0 63,4 7,6 71,0

1086 Avdelningskök Häggården 250,0 0,0 250,0 250,0

1088 Omb och anp cylindersystem 400,0 0,0 400,0 400,0

1091 Omb av lastkaj Kyrkheden 450,0 0,0 450,0 450,0

1092 Omb Kylar Kyrkheden skola 200,0 0,0 200,0 200,0

1093 Anp läkemedelsrum daglig Vht 75,0 0,0 75,0 75,0

1095 Hissdörrar Lillåsen 65,0 55,0 10,0 65,0

1096 Röjning/yttre slänt 60,0 57,0 3,0 60,0

Investeringar verksamhetslokaler 25 939,0 7 286,7 18 701,3 25 955,9

Projekt

Belopp i tusentals kronor
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Budget 2017 Bokfört 2017 Kvar av Prognos

helår jan - augusti årsbudget 2017-12-31

1024 Energiprojekt enligt plan 230,0 0,0 230,0 230,0

1026 Nytt ventagg Treklövern 325,0 298,0 27,0 325,0

1028 Tilläggsisolering Valhall 50,0 0,0 50,0 50,0

1031 Konvektorer serverrum 130,0 118,8 11,2 130,0

1040 Byte torkskåp 50,0 49,9 0,1 50,0

1043 Luftvärmepumpar Förrådet 60,0 47,7 12,3 60,0

1072 Styrsystem Kyrkheden LA1 185,0 171,0 14,0 185,0

1077 Garageportar Byggkontoret 55,0 0,0 55,0 55,0

1089 Värmesystem mm Kyrkheden 100,0 80,9 19,1 100,0

Energi projekt 1 185,0 766,3 418,7 1 185,0

1101 Omb och förbättring gator 950,0 0,0 950,0 950,0

1121 Centrumplanen 472,0 2 944,7 -2 472,7 3 873,0

1136 Sundsbron 5 963,0 0,0 5 963,0 0,0

1137 Pott komponentavskrivning gata 700,0 0,0 700,0 700,0

1138 Pott komponentavskrivning gatubelysning 0,0 0,0 0,0 0,0

1139 Utredning ras/skred 400,0 0,0 400,0 400,0

1150 Ekshärad Värmlandstrafik 250,0 0,0 250,0 250,0

1151 Belysning gata 200,0 77,9 122,1 200,0

1152 Fartgupp och GC-väg Centrum 550,0 252,2 297,8 550,0

1153 Upprust väg Gustava 200,0 0,0 200,0 200,0

1154 Violvägen Gata 400,0 134,2 265,8 400,0

1155 Vägar Gustava 450,0 56,2 393,8 450,0

1156 Hagälvsvägen Gata 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

1157 Ny mur, trapp & väg Torget 1 000,0 635,9 364,1 1 000,0

1160 Inv elsäkerhet (Styrskåp) 200,0 63,6 136,4 200,0

1162 Oomstridda anläggningar 600,0 436,2 163,8 600,0

1163 Energieff Gatubelysning 200,0 84,2 115,8 200,0

Gata/park 13 835,0 4 685,1 9 149,9 11 273,0

2459 Investeringar flygplatsen 6 188,0 0,0 6 188,0 0,0

2464 Pott komponentavskrivning Flyget 200,0 0,0 200,0 200,0

2465 Flygradiosystem 250,0 0,0 250,0 250,0

Flygplatsen 6 638,0 0,0 6 638,0 450,0

2001 Investeringar serviceenheten 130,0 129,9 0,1 130,0

Serviceenheten 130,0 129,9 0,1 130,0

2462 Körjournalsystem 367,0 53,2 313,8 367,0

2463 Byte av kartsystem 52,0 0,0 52,0 52,0

Övrigt/admin 419,0 53,2 365,8 419,0

Summa skattefinansierad verksamhet 49 746,0 13 286,3 36 508,7 40 433,0

Investeringsnetto 87 290,0 24 321,2 63 017,6 59 216,7

Projekt

Belopp i tusentals kronor
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Delårsbokslut Delårsbokslut Prognos

2017-08-31 2016-08-31 2017

1 Verksamhetens intäkter 

Nämndrelaterade intäkter enligt driftsredovisningen 228,3 242,3

Avgår interna intäkter -61,8 -64,0

Jämförelsestörande poster:

Realisationsvinst vid försäljning/avyttring 0,0 0,1

S:a verksamhetens intäkter 166,5 178,3

2 Verksamhetens kostnader

Nämndrelaterade kostnader enligt driftsredovisningen -642,6 -633,7

Avgår interna kostnader 61,8 64,0

Avgår kapitalkostnader 26,7 31,5

Pensionsutbetalningar -33,3 -30,2

Förändrad pensionsavsättning 0,2 0,2

Avgår internt PO-pålägg avtalspension 18,8 18,0

Jämförelsestörande poster:

Nedskrivning Lovisebergsvägen 8-12 -3,0

Rivning Teknikhuset o Myrans förskola Ekshärad -0,2

S:a verksamhetens kostnader -568,5 -550,1

3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Kommunalskatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 347,3 331,5 521,0

Slutavräkning föregående år 1,0

Preliminär slutavräkning innevarande år -4,6

S:a kommunalskatteintäkter 347,3 331,5 517,4

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 93,1 92,9 139,6

Strukturbidrag 2,1 2,1 3,1

Kostnadsutjämning 8,6 13,8 12,9

Bidrag LSS-utjämning 2,9 4,2 4,3

Regleringsbidrag/-avgift -0,1 -0,3 -0,1

Generella bidrag ifrån staten 8,4 12,0

S:a generella statsbidrag och utjämning 114,9 112,7 171,8

S:a skatteintäkter och generella statsbidrag 462,3 444,2 689,2

4 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 0,8 0,6 0,9

Räntebidrag 0,0 0,0

S:a finansiella intäkter 0,8 0,6 0,9

Finansiella kostnader

Räntor och bankkostnader -6,0 -6,0 -9,3

Ränta på leasingavgift -0,9 -0,9 -1,5

S:a finansiella kostnader -7,0 -7,0 -10,8

S:a finansiella intäkter o kostnader -6,2 -6,4 -9,9

5 Extrordinära kostnader

0,0 0,5 0,0

S:a extraordinära kostnader 0,0 0,5 0,0

NOTER (miljoner kronor)
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2017-08-31 2016-08-31

6 Justering av ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinster 0,0 0,1

Försäljningskostnader som ingår i reavinst

Realisationsförluster 0,0 0,0

Försäljningskostnader som ingår i reaförlust

S:a justering 0,0 0,1

7 Investeringar

Investeringsutgifter, fastigheter och anläggningar 4,5 7,7

"                                  , inventarier 2,2 4,6

"                                  , aktier och andelar

Investeringsbidrag,   fastigheter och anläggningar

S:a investeringar 6,7 12,3

8 Försäljning av anläggningstillgångar

Försäljningspris Volvo 4300 hjullastare obj 26150 0,1

S:a försäljningar anläggningstillgångar 0,1

9 Förändring av låneskuld

Ny upplåning 0,0 0,0

Amortering på lån -20,0 0,0

Amortering på leasingskuld -1,1 -1,0

Kortfristig upplåning

Förändring av kortfristig del

S:a förändring av låneskuld -21,1 -1,0

10 Förändring av långfristiga fordringar

Utlämnade lån 0,0 0,0

Andelar kommanditbolag 0,0 0,0

S:a förändring långfristiga fordringar 0,0 0,0

11 Mark, byggnader och anläggningar (111)

Markreserv

Ingående bokfört värde 6,5 6,7

Nettoinvestering 0,4 -0,2

"                            , tomtförsäljningar

Försäljningar

Avskrivningar

Uppskrivning/reavinst

Nedskrivning

Utgående bokfört värde 6,9 6,5

NOTER (miljoner kronor)   forts
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2017-08-31 2016-08-31

Verksamhetsfastigheter (112)

Ingående bokfört värde 373,8 383,0

Färdigställda arbeten 0,5

Nettoinvestering 7,4 4,9

Försäljningar

Avskrivningar -11,5 -11,3

Nedskrivning/reaförlust

Uppskrivning/reavinst

Nedskrivning

Utgående bokfört värde 370,2 376,5

Fastigheter för affärsverksamhet (113)

Ingående bokfört värde 74,0 72,4

Nettoinvestering 6,4 1,4

Avskrivningar -2,5 -2,4

Utgående bokfört värde 77,9 71,4

Publika fastigheter (114)

Ingående bokfört värde 52,7 52,1

Nettoinvestering 4,7 1,3

Avskrivningar -2,6 -2,5

Utgående bokfört värde 54,8 50,9

Fastigheter för annan verksamhet (115)

Ingående bokfört värde 11,9 12,4

Nettoinvestering 0,1 0,3

Avskrivningar -0,6 -0,6

Utgående bokfört värde 11,5 12,1

Övriga fastigheter (116)

Ingående bokfört värde 0,3 0,3

Nettoinvestering 0,0 0,0

Avskrivningar 0,0

Utgående bokfört värde 0,3 0,3

Pågående arbeten

Ingående bokfört värde

Nettoinvestering

Färdigställda arbeten

Utgående bokfört värde 0,0 0,0

Maskiner och inventarier (12)

Ingående bokfört värde 26,0 22,5

Försäljningar -0,1

Nettoinvestering 5,4 4,6

Avskrivningar -3,2 -3,0

Uppskrivning/realisationsvinst 0,1

Nedskrivning

Utgående bokfört värde 28,2 24,1

S:a materiella anläggningstillgångar 549,8 541,8

NOTER (miljoner kronor)   forts
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2017-08-31 2016-08-31

12 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar 25,8 25,8

Långfristiga fordringar 2,6 2,6

Nedskrivning Hagforshem AB -19,6 -19,6

S:a finansiella anläggningstillgångar 8,8 8,8

13 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4,9 5,0

Andra fordringar 48,6 51,8

Interimsfordringar 13,2 17,7

S:a kortfristiga fordringar 66,7 74,6

14 Kassa och bank

Handkassa 0,0 0,0

Bank 98,8 96,7

S: kassa och bank 98,8 96,7

15 Eget kapital

Ingående eget kapital 263,0 239,5

Periodens resultat 47,2 60,5

Summa eget kapital 310,3 300,0

16 Avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 1,1 1,1

Förmånsbestämd ÅP/kompl pension 0,1 0,1

Ålderspension 1,3 1,4

Pension till efterlevande 0,7 1,1

Pensionsbehållning 0,1 0,1

Avsättning löneskatt 0,8 0,9

S:a  avsatt till pensioner 4,2 4,6

Aktualiseringsgrad 1,0 1,0

17 Övriga avsättningar

Avsättning till återställande av deponi 10,6 10,2

Avsättning till sanktionsavgifter särskilt boende 0,0 0,0

Avsättning övrigt 17,4 15,3

Avsättning rivningskostnader 10,1 12,7

S:a andra avsättningar 38,2 38,2

Avsättning till deponi avser ÅVC Holkesmossen

18 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 130,0 175,0

Långfristig leasingskuld 51,1 52,8

Övrig långfristig skuld 0,0 0,0

Avgår kortfristig del (amortering inom ett år) 35,2 -1,3

Anslutningsavgifter VA 1,3 1,3

Investeringsbidrag 6,1 5,6

S:a långfristiga skulder 223,8 233,4

19 Kortfristiga skulder

Kortfristiga låneskulder: 

Kortfristigt lån

Checkkredit

Kortfristig del av långfristig skuld 35,2 10,2

S:a kortfristiga låneskulder 35,2 10,2

NOTER (miljoner kronor)   forts
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2017-08-31 2016-08-31

Övriga kortfristiga skulder:

Leverantörsskulder 13,7 11,4

Mervärdesskatt, punktskatt 1,6 1,5

Källskatt och löneavdragskonton 9,9 9,4

Diverse kortfristiga skulder 4,1 3,6

Interimsskulder 118,4 108,1

 varav villkorade bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag 8,1 7,8

S:a övriga kortfristiga skulder 147,7 134,0

S:a kortfristiga skulder 182,9 144,3

Villkorad bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag ska enligt ny rekommendation från 2010-01-01  

redovisas i balansräkningen tills dess att bidraget ska intäktsföras. Som specialdestinerade/riktade 

statsbidrag räknas kommunersättning för flyktingmottagande. Ersättningen intäktsförs under 3 år +

ankomståret. Villkorade bidrag intäktsförs när villkor för intäkter är uppfyllda.

20 Borgensåtaganden

- Föräldrakooperativ för barnomsorg 1,2 1,2

- Äldrekooperativet Hyttgården 4,9 4,9

- Hagforshem AB 83,0 93,0

- Hagfors Energi AB 65,0 75,0

- Egnahemslån, 40 % av låneskulden 0,1 0,1

S:a borgensåtaganden 154,1 174,2

Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 

Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och

landsting som per 2017-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar  

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd

borgensförbindelse. 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 borgens-

förbindelse, kan noteras att per 2017-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till

368 097 240 516 kronoroch totala tillgångar till 369 960 434 499 kronor. Kommunens andel av de

förpliktelserna uppgick till 358 985 036 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till

360 747 859 kronor.

21 Pensionsförpliktelser

Pensioner intjänade t o m 1997 290,0 302,2

Löneskatt 70,4 73,3

S:a pensionsförpliktelser 360,4 375,5

22 Leasingavtal

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Årets leasingkostnad (2016-12-31):

Personbilar *

Kontorsmaskiner, IT-utrustning 1,0 1,0

Televäxel 0,5 0,3

Övriga inventarier 1,2 0,9

S:a operationella leasingavtal 2,7 2,2

* Pga ändrad redovisning av leasing på personbilar under 2010 går det ej att redovisa denna uppgift.

Finansiell leasing

Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m. 2006-10-02 via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är 

upptagen som tillgång i balansräkningen liksom återstående skuld.

NOTER (miljoner kronor)   forts
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KONCERNEN HAGFORS KOMMUN 

 
I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen, Hagforshem AB, Hagfors Energi AB samt 
Hantverkaren 12 KB. 

 
Hagforshem AB  
Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. Resultatet för perioden januari – augusti 2017 
har tagits från bolagets egen delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till +874 tkr. För 
motsvarande period föregående år redovisade Hagforshem +3 248 tkr. Prognosen för helåret 2016 
beräknas till + 1 737 tkr vilket är 24 tkr sämre än budget. Antalet outhyrda lägenheter per 31 augusti 
2017 är 15 stycken. Bolaget har under redovisad period amorterat 10,0 Mkr av sina lån. Bolagets 
låneskuld uppgår till 83,0 Mkr per 2017-08-31. 

 
Hagfors Energi AB  
Bolaget skall främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och producera, köpa, distribuera och försälja 
värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget levererar värme till ca 300 
kunder. Bolaget har inga egna anställda utan nödvändiga tjänster köps av kommunen eller systerbolaget 
Hagforshem AB. Resultatet för perioden januari – augusti 2017 har tagits ur bolagets egen 
delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till +4 982 tkr. För motsvarande period föregående 
år redovisade bolaget +5 279 tkr. Prognosen för helåret 2017 antas bli +6 019 tkr vilket är 1 240 tkr 
bättre än budgeterat. Per 2017-08-31 uppgår låneskulden i Hagfors Energi AB till 65,0 Mkr.  

 
Hantverkaren 12 KB  
Bolagets enda funktion är att äga fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. I övrigt har bolaget 
ingen egen verksamhet. Endast fastighetsskatt belastar resultaträkningen.  

 

 

Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Justering KONCERNENS KONCERNENS

Belopp i miljoner kronor kommun AB 12 KB Energi AB interna RESULTAT- RESULTAT-

2017-08-31 2017-08-31 2017-08-31 2017-08-31 kostn/int RÄKNING RÄKNING

Kommunens Kommunens 2017-08-31 2016-08-31

andel: 100 % andel: 100 %

Verksamhetens intäkter 166,5 29,5 0,00 25,1 -19,5 201,5 214,0

Verksamhetens kostnader -568,5 -23,5 -0,04 -14,1 19,5 -586,5 -569,4

Avskrivningar -20,4 -4,4 0,00 -4,2 -29,0 -25,4

Verksamhetens nettokostnad -422,4 1,5 -0,04 6,9 0,0 -414,0 -380,7

Skatteintäkter 347,3 347,3 331,5

Generella statsbidrag 128,5 128,5 126,7

Finansiella intäkter 0,8 0,0 0,00 0,0 0,8 0,7

Finansiella kostnader -7,0 -0,7 0,00 -1,9 -9,6 -9,6

Resultat före extraordinära poster 47,3 0,9 -0,04 5,0 0,0 53,1 68,5

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,5

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT 47,3 0,9 -0,04 5,0 0,0 53,1 69,0

Prognos helår 21,8 1,7 0,00 6,0

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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Belopp i miljoner kronor Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Elim. interna Elim. KONCERNEN KONCERNEN

kommun AB 12 KB Energi AB fordringar internt

2017-08-31 2017-08-31 2017-08-31 2017-08-31 och skulder aktieinnehav 2017-08-31 2016-08-31

Materiella anläggningstillgångar 549,9 100,9 0,27 89,2 740,2 747,4

Finansiella anläggningstillg 8,8 0,1 0,00 0,0 0,0 -5,1 3,8 4,5

Anläggningstillgångar 558,7 101,0 0,27 89,2 0,0 -5,1 744,0 751,8

Förråd 0,0 0,0 0,00 2,1 2,1 2,2

Fordringar 66,6 1,6 0,02 2,2 -11,8 58,5 72,3

Kassa och bank 98,8 7,6 0,00 18,9 125,3 116,9

Omsättningstillgångar 165,4 9,1 0,02 23,2 -11,8 0,0 185,9 191,4

TILLGÅNGAR 724,1 110,1 0,30 112,4 -11,8 -5,1 930,0 943,3

Eget kapital 310,3 14,8 -0,04 43,2 -5,1 363,1 347,0

därav periodens resultat 47,3 0,9 -0,04 5,0 53,1 69,0

Avsättningar för pensioner 4,2 2,2 0,00 0,0 6,4 6,8

Andra avsättningar 38,2 0,0 0,00 0,0 38,2 38,2

Avsättningar 42,4 2,2 0,00 0,0 0,0 0,0 44,6 45,0

Långfristiga skulder 188,5 83,0 0,33 65,0 0,0 336,9 403,0

Kortfristiga skulder 182,9 10,1 0,00 4,2 -11,8 185,4 148,3

Skulder 371,4 93,1 0,34 69,2 -11,8 0,0 522,2 551,3

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH 

EGET KAPITAL 724,1 110,1 0,30 112,4 -11,8 -5,1 930,0 943,3

Borgensåtaganden 154,1 -83,0 -65,0 6,1 6,2

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 360,4 360,4 375,5

Leasingavtal 2,7 2,7 2,2

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET (KLU), KOMMUNSTYRELSEN, 
KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH REVISION 

 
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. De centrala 
stödfunktionerna är organiserade i en administrativ enhet, ekonomienhet, utvecklingsenhet och 
personalenhet. Från och med 2012 redovisas även räddningstjänsten under kommunstyrelsen. 

 
Viktiga händelser 
Under 2017 fortsätter det påbörjade arbetat att införa styr- och arbetsmetoden balanserat styrkort (i 
verksamheten: målkort). Vid tidpunkten för delårsbokslutet har nio av totalt tio verksamheter aktiva 
målkort. Totalt i kommunen arbetas med 51 aktiva målkort och ytterligare tre är påbörjade.  
 

 Utvecklingsenheten: 

- Arbetat med planering inför Framtidsforum 
- Samordnat kommunens insatser under Svenska Rallyt 2017  
- Ingått sponsringsavtal som medfört att ”Nya Arenan” blivit Uddeholm Arena 
- Planerat, samordnat och genomfört Hagforsyran 2017 
- Tillsammans med administrativa enheten har vi arbetat fram förslag till policy och handbok för 

medborgardialog och genomfört två workshops med förtroendevalda 

- Projektlett Framtidsarvet 2017  
- Utvecklat nyhetsbrevet till att bli Tillsammans - Hagfors kommuns personalblad 
- Deltagit i E-kontorets samlingar kring ny plattform för E-tjänster 
- Deltagit på Svenska Cykelmässan 
- Tagit fram en ny turismbroschyr 
- Projektlett arbetet med att implementera Hagforsstrategin. Det handlar om att integrera 

Hagforsstrategin med kommunens styrmodell och dagliga verksamhet samt att ta fram verktyg för 
kommunikation som möjliggör fortsatt utveckling av platsen och platsvarumärket  

 
 Administrativa enheten: 

- IT-enheten har under våren och sommaren tillsammans med IT-pedagoger och skolledning planerat 
och infört en molntjänst för elever som började årskurs 1 vid gymnasiet höstterminen 2017.  

 
- Ett arbete har påbörjats hos administrativa enheten med att utbilda resurspersoner inom 

kommunens verksamheter inför inventering av digitala register som innehåller personuppgifter med 
anledning av den nya dataskyddsförordning som träder i kraft 2018-05-25. 

 
- Stamfiberutbyggnad har påbörjats på följande sträckor: Geijersholm- Gustavsfors, Skoga- Basterud, 

Sättersta- Gumhöjden samt Framnäs-Solberg.  
 

 Ekonomienheten: 
- Ekonomienheten har under året fortsatt med beställarutbildningar för nyanställda. 

 
- Under sommaren infördes möjlighet för kommunens kunder att erhålla e-faktura.  

 
 Personalenheten: 

- Åtgärdsprogram är antagna inom respektive avdelning i syfte att förebygga ohälsan. Vidare har flera 
olika friskvårdsaktiviteter (Sjögrändsloppet, Hälsoklassikern mm) genomförts under året.  

- Under våren och sommaren har rekryteringssystemet Tim Care Pool införts inom vård- och 
omsorgsavdelningen och sociala avdelningen. Implementeringen av systemet har genomförts och 
ett arbete pågår för att utveckla arbetssätt mm. 

- Löneadministrationen har aktivt fortsatt arbetet med att införa självservice i fler delar av vår 
verksamhet. Under året har ytterligare ett antal medarbetare gått in i lönerapportering via 
självservice, vilket innebär att befintligt PA- och lönesystems nyttjandegrad ökar. 

 
 

 Räddningstjänst: 
Räddningstjänstens verksamhet syftar till att bidra till en trygg och säker kommun, dels genom 
sin olycks- och skadeförebyggande verksamhet samt dels genom sin skadebegränsande 
verksamhet.  
Den operativa räddningstjänsten är organiserad med räddningstjänstpersonal i beredskap på 
två stationer, en i Hagfors och en i Ekshärad. Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan: 
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Ekshärad 1+4, Hagfors 1+5, C75 Chefsjour 1 
 

- Antalet utryckningar under första halvåret 2017 uppgick till 187 stycken. Under motsvarande 
period år 2016 var antalet 136 stycken.  

- Antalet IVPA-larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 92 larm första halvåret 2017 mot 
128 larm 2016. 

- Under våren har sju brandmän anställts. Orsaken är omsättning av personal. 
 
 
 

Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2017 2017 2017 2017 2016

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse 1 843 1 608 2 763 2 749 1 488

Kommunalt partistöd 247 288 371 371 316

Revision 368 237 548 548 158

Kommunledning o gemensam adm 14 547 13 738 21 849 21 708 12 585

Gemensamma verksamheter o servicefunktioner 5 746 4 306 8 617 7 758 3 968

Föreningsstöd och övrigt stöd 2 451 2 322 3 531 3 379 1 897

Näringslivsutveckling inkl EU-projekt 1 719 1 467 2 577 2 577 1 509

Information, marknadsföring, turism 1 190 798 1 786 1 786 1 079

Kulturverksamhet 0 -2 0 0 656

Räddningstjänst, beredskapsplanering 6 560 6 851 9 860 9 860 6 514

Rivningskostnader 0 0 0 0 0

Stöd till kollektivtrafik 6 768 6 260 10 150 9 580 5 711

Jämförelsestörande poster 0 3 150 1 000 4 000 -851

Reserverat till löneökning 0 0 1 000 0 0

Reserverat till kapitalkostnader 814 0 1 221 1 221 0

Anslag för oförutsedda behov 91 0 334 334 0

Summa 42 344 41 023 65 607 65 871 35 030

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE  (tkr)

 
 
Redovisade kostnader för perioden januari - augusti 2017 för KLU uppgår till 41 023 tkr vilket är 1 321 tkr 
lägre än budget (3,1 procent). Generellt är nettokostnaderna inom de olika verksamheterna lägre än 
budgeterat för perioden. Jämförelsestörande kostnader avser bidrag till Hagforshem AB, 3,0 Mkr, för 
nedskrivning av värde på ombyggd fastighet samt 150 tkr avseende kostnader för rivning genomförd 
2016.   
 
   

Prognos helår 
KLU prognostiserar ett årsresultat något sämre än budgeterat, -264 tkr. Detta trots täckning av bidrag till 
Hagforshem AB. Verksamheternas behov från löneökningspotten blev 1,0 Mkr lägre än budgeterat, stöd 
till kollektivtrafik, ägarbidrag, prognostiseras bli 0,6 Mkr lägre än budget, samt gemensamma 
verksamheter och servicefunktioner prognostiseras bli 0,9 Mkr lägre än budgeterat framförallt beroende 
på vakanser. 
 

 

Åtgärder 
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och 
effektiviseringar.   
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SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 
 
Verksamhet  
Samhällsbyggnadsavdelningen svara för kommunens tekniska försörjning, fastigheter, gator, parker, 
fritidsanläggningar och skog hanteras och förvaltas av avdelningen. Inom avdelningen ryms också 
serviceenhet med måltidsverksamhet och städ, planverksamheten, fordonsenheten, bad och flygverksamhet. 
Det säljs också tjänster till det kommunala energibolaget såsom GIS- och mättjänster. 
 

Viktiga händelser övergripande:  
 Det pågår flera planprocesser för att skapa förutsättningar för nyetableringar, ”Handelsområdet 

Cirkusplatsen”, ”Hagälvens industriområde” och utökning av industriområdet för Uddeholms AB är 
tre aktuella satsningar som kommer vara klara senast i början på 2018. 

 Arbetet med planområdet över Hagfors tätort pågår enligt plan och den nya detaljplanen för bostäder 
inom kvarteret Cykeln ska under hösten kompletteras med ytterligare utredningar innan processen 
går vidare.  

 Det pågår fortsatt ett omfattande arbete med att förbättre samtliga gator till en bra gatustandard för 
att undvika skador på fordon. Det arbetas med att få en bra överbyggnad på kommunens gator. 

 Torget med parkeringar kommer att färdigställas under året 2017. COOP upprustar även sin del i 
projektet Centrumplan. 

 Skolgatans utemiljö kommer att upprustas. Åtgärdsplan för Värmullen startas. 

 Drömlekplats invigdes i samband med Hagforsyran och genererade ett stort antal besökare. 
Lekplatsen har blivit ett besöksmål för människor från hela kommunen 

 
Lokalförändringar:  

 Inom Älvstranden har anpassningar gjorts för att förbättra användningen av NO-salar, fortsatta 
åtgärder för att skapa mer ytor genom effektivare användning kommer att pågå under hösten och 
fortsatt in under 2018-2019.  

 En ny fastighet förvärvades i anslutning till Prästkragen i Råda, befintligt boningshus har under våren 
avvecklats och arbetet med att forma den nya förskolegård har initierats.  

 Inom Lillåsen har två nya lägenheter skapats genom att ombyggnation av befintliga ytor 

 
Investeringar: 

 Energieffektiviseringar pågår löpande. 

 Takarbeten på Älvstranden har fortlöpt och avslutats och upphandling av takarbeten på Sunnemo 
gymnastikbyggnad, Forsskolan, Myran och fd Apotekshuset har upphandlats.   

 Visionsarbete med att utveckla skolgården på Kyrkheden har pågått och under sommaren 2017 har 
hela skolområdet fått nya ledningar och ny beläggning, en naturscen har anlagts.  

 Upphandling har påbörjats för utbyggnadsprojektet för Sporthallen i Ekshärad och kommer att 
fortlöpa under hösten.  

 Ny GC-väg och belysning vid parkvägen, skålviksvägen färdigställs under 2017. 

 GC väg Storgatan värmullsvägen har upprustats. 

 GC väg vid Ekshäradskola fram till Tinglövsvägen har upprustats. 

 Nybovägen, Annickevägen, Starevägen, Dantobacken samt Bergsvägen får ny överbyggnad och 
asfalt under hösten 2017. 

 Klarälvsbanan får en upprustning. 

 Torget upprustas och byggs om. 

 
Driften: 
Måltidsverksamheten  

 Måltidsverksamheten fortsätter att laga mycket mat från grunden. 

 Fr.o.m. 2017-07-01 har måltidsverksamheten tagit över verksamheten i köket vid Sunnemo skola då 
Sunnemo Restaurang & catering sagt upp avtalet för att avveckla sitt företag. 

 Ny upphandling gjordes i oktober 2016 av färskt nötkött och som levereras av Skafferi Värmland AB. 
Mycket bra kvalitet men priset är betydligt dyrare än vad tidigare fanns på anbudet och som även 
visar sig i redovisningen då livsmedelskostnaden ligger över budget. Är inte bara 
livsmedelskostnaderna som höjts utan även andra varor. Ny upphandling har gjorts av en ny 
storgrossist och eventuellt kan det påverka priset på övriga varor till vår fördel. Det avtalet kommer 
gälla fr.o.m. 2017-10-01.  
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Städ  
 Inga större förändringar har skett inom lokalvården, jobbet med effektiviseringar fortsätter när 

möjlighet finns.  
 
 
Fastighetsenheten 

 Enheten följer budget för perioden  

 Energikostnaderna ligger något över budget men energiprojekt initieras löpande och under hösten 
kommer ytterligare åtgärder att vidtas med injustering av tekniska system och 
belysningsanläggningar 

 Enheten har haft problem med upprepad skadegörelse och bränder i papperskorgar. En större brand 
har inträffat i en lägenhet.  

 Enheten har haft ett fåtal större underhållsprojekt som har pågått under våren, sammantaget hade 
ca 70 % av planerade underhållsarbetena färdigställts eller påbörjats inför semestern.  

 Enheten fick 4 miljoner kronor extra i underhållsmedel. Samtliga projekt har upphandlats och de fyra 
takarbeten som planerats har påbörjats under augusti. 

 
GVA Gata/Park 

 Underhållet börjar löpa enligt årets plan. 

 Utegruppen fortsätter enligt planerna.  

 Slaghacksytor håller på att besiktas.  

 Asfaltering pågår enligt upprättad plan. 

 Torget med tillhörande parkeringsplatser kommer att stå färdigt innan årets slut. 

 Ett nytt utegym i Ekshärad har invigts. 

 Samhällsbyggnadsavdelningen har fått ett tillskott på 8 miljoner kronor till bland annat upprustning 
av gator. Gatuenheten har bland annat använt pengarna till att upprustat Annickevägen, Violvägen, 
Starevägen, Nybovägen och Bergsvägen Uddeholm samt en hel del GC-vägar i Hagfors Kommun. 

 
Flygplatsen  

 Förnyat ANS-certifikat senast 30/9 går med största sannolikhet igenom. 

 Banuppkodning och EU-certifiering pågår, nytt datum för certifiering 31/10. 

 Marknadsföringsarbetet har fortsatt och gett goda resultat. Beläggningen på flyglinjen fortsätter att 
öka och som det ser ut nu kommer vi att slå 2016 års siffror. 

 Flygplatsen har under året varit lite ur balans med tanke på byten av verksamhetsansvarig. Vikarie 
för fordonsansvaret har blivit tillsatt 14/8. 

 
Klimat- och energiarbetet  

 Sker genom samverkan med Munkfors och Forshaga.  
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Ekonomiskt resultat  

 

 
 

 
Avvikelse mot budget under perioden: -2 542 tkr 
 
Avvikelse prognos helår: -1 563 tkr  
 
 

Prognos helår  
Avvikelse mot budget under perioden januari till augusti visar 2 542 tkr sämre än budget och prognosen 
för helårsbasis visar 1 563 tkr sämre än budget. Avvikelsen på helår kan komma att justeras genom 
omfördelning från verksamhetspott, enligt ledningsgruppens beslutade krav på förutsättningar och villkor 
för volymökningar.  
 
 
Prognosen för samhällsbyggnadsavdelningen är delvis osäker då utfallet för både energiförbrukning och 
snöröjning påverkas av kommande vintermånaders väder. 
 
Inom det uppskattade överdraget mot budget finns vinterväghållningen med 500tkr och flygplatsen med 
1 063tkr. Flygplatsens överdrag beror delvis på ej budgeterade kostnader för EU-certifiering av 
flygplatsen samt certifiering av tornet, budgeterad intäkt för halv flygplatschefstjänst har efter avslutat 
samarbete uteblivit under 2017. 
 
 

Åtgärder 
 

 Projektrutinen fungera bra och har under sommaren utvecklats med information om 
direktupphandling. Detta gör att vi får en bättre planering av vad som skall utföras inom de ramar 
som är tilldelade. Detta har starkt bidragit till den goda kontrollen på ekonomin och kommer skapa 
förbättrade förutsättningar för att beslut om investeringar fattas på korrekt sätt med relevanta 
underlag. 

 Avdelningen kommer att göra en översyn under hösten för att gemensamt se vad som kan hållas 
tillbaka och vilka restriktioner som ska gälla för att, så långt det är möjligt, minimera överdraget mot 
budget på årsbasis.  
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SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 

Verksamhet 

VA-verksamheten levererar vatten till c:a 15 000 kunder och omsätter knappt 33 mkr. Vatten levereras 
till Munkfors kommun samt Olsäter i Forshaga kommun.  Avfallsverksamheten tar hand om 
hushållsavfall och verksamhetsavfall från industrier, skolor mm. Avfall omsätter knappt 17 mkr. 
 

Viktiga händelser VA 

 En inventering av ovidkommande vatten pågår i Bergsäng och Ekshärad. Åtgärder att bygga bort 
ovidkommande vatten har påbörjats. Området har dagvatten kopplat på spillvatten trots att det finns 
dagvattenledningar i gatan. Arbetet med ovidkommande vatten har stor prioritet.  

 Överföringsledning från Ekshärad, Gunnerud och Bergsäng till Lappkärrverket är under projektering. 

 En omfattande insats har gjorts för att dokumentera ledningarnas skick genom filmning. Filmningen 
har varit underlag för upprustningsplanen av ledningarna. 

 VA-verken i Sunnemo har fått ett nytt drifts och övervakningssystem. Intrimning av funktionerna 
pågår. 

 Utredning om vilka åtgärder som behöver vidtas för ett effektivare avloppsreningsverk pågår på 
Lappkärrsverket. 

 Egenkontroller och rutiner håller på att tas fram för samtliga avloppsreningsverk.  

 Gaskylare på Lappkärrsverket har installerats.  

 Gasanläggningen på Holkesmossen har fått en genomgång. 

 

Viktiga händelser Avfall 

 Farligt avfallshuset kommer att vara färdigt i år. 

 En ny provtagningsyta kommer att utföras under hösten i samarbete med Luleå universitet. 

 

Ekonomiskt resultat  

 
 
VA: VA-verksamheten ligger efter 8 månader 4 176 tkr bättre än budget. 
 
Avfall: Avfallsverksamheten ligger efter 8 månader 319 tkr bättre än budget. 

Prognos helår 

VA-verksamheten: Är nollbudgeterad och en eventuell avvikelse flyttas med mellan åren. Av 
omsättningen på c:a 33 mkr är 3,4 mkr kapitalkostnader. Oro finns för alltmer frekventa vattenläckor och 
stopp i avlopp. Underhåll och investeringar på ledningarna behöver utökas under kommande år.  
 
Avfallsverksamheten: Är nollbudgeterad och en eventuell avvikelse flyttas med mellan åren. 
Omsättningen för avfallsverksamheten ligger på knappt 17 mkr. 
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BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET 

VERKSAMHET 

Barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, 
fritidsgård, skol- och folkbibliotek, kulturskola samt ett särskilt ansvar för kulturen i Hagfors kommun.  

 

VIKTIGA HÄNDELSER 

- Ny ledningsorganisation inom BoB från 1/1.  
- Från 1/1 avskiljs barn- och ungdomsenheten från barn- och bildning och tillhör nu individ- och 

familjeomsorgen, IFO. Kulturverksamheten flyttas till BoB. 
- Fortsatt personalförstärkning i åk F-3 med tre tjänster genom lågstadiesatsningen. 
- Utvecklingsarbete Specialpedagogik för lärande genomförs på tre av skolenheterna och ett 

kommunövergripande utvecklingsarbete inom elevhälsoteamen påbörjas utifrån en större 
kartläggning av elevhälsans arbete. Detta utvecklingsarbete har fokus på att öka samverkan samt att 
utforma rutiner/riktlinjer. 

- Hagfors kommun väljs ut att få stöd i utveckling av utbildningen av nyanlända elever. 

- Renovering av NO-salar på Kyrkhedens skola har påbörjats. 

- Sommarkollo har genomförts under tre veckor med ca 60 deltagande barn per vecka och besöktes 

av Värmlands riksdagsledamöter. 

- Antalet elever som behöver skolbarnomsorg har ökat och ytterligare en avdelning har öppnats. 

- Två förstelärare med riktade kommunövergripande uppdrag i matematik samt språk-, läs- och 

skrivutveckling har anställts. 

- Älvstrandsgymnasiet har fått ytterligare två program certifierade för Teknik College, 

Naturveteenskapsprogrammet samt El- och energiprogrammet. 

 

Ekonomiskt resultat 

 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2017 2017 2017 2017 2016

Gemensamt utskott 244 199 379 379 234

Administration mm gemensamt 15 887 16 162 22 739 24 184 14 116

Barnomsorg 30 273 31 801 46 383 48 363 32 049

Fritidshem 5 747 5 180 9 209 9 108 5 572

Förskoleklass 3 546 3 598 5 461 5 460 3 460

Grundskola 61 295 56 823 93 775 91 536 53 484

Gymnasieskola 27 849 24 365 43 479 38 187 23 209

Vuxenutbildning 4 559 3 734 4 284 4 925 2 438

Bibliotek, kulturskola, kultur 5 562 5 024 8 399 8 349 5 367

Fritidsgårdar mm 1 477 1 118 2 225 2 000 1 123

Projekt barn- och bildning 50 96 75 75 -174

Resurscentrum 0 0 0 0 14 553

Summa 156 489 148 100 236 408 232 566 155 431

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET  (tkr)

 

PROGNOS HELÅR 

Budgetprognosen för 2017 pekar mot ett överskott för utskottets samlade verksamheter på 3,8 mkr. Det 
samlade resultatet för perioden januari-augusti är 8 mkr. Den stora skillnaden mellan årsprognos och 
nuvarande resultat förklaras av osäkerhet i periodisering av främst intäkter och kostnader för verksamheter 
kopplade till migrationen. Svårigheterna att få fullständig kontroll över budget kvarstår, beroende på intäkter 
och kostnader som inte går att planera vid budgetetårets början. De huvudsakliga problemen ligger inom 
interkommunala ersättningar och kostnader, intäkten för språkintroduktion, olika typer av statsbidrag samt 
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vakanser på tjänster. Här uppstår snabbt och oförutsägbart stora överskott eller underskott som inte på 
något omdedelbart eller effektivt sätt kan åtgärdas i verksamheterna. 
 
Barn- och bildningsutskottet kompenserats med +3 190 tkr för 2017 års löneökningar.  
 
Språkintroduktion beräknar ett överskott med +5 000 tkr medan andra verksamheter prognostiserar ett 
fortsatt underskott. Ett underskott beräknas för minskade statsbidrag för vuxenutbildningen med 641 tkr.  
 
Inom barnomsorgen är det ett fortsatt underskott, 1 980 tkr. Det finns fler barn än budgeterad i 
verksamheten, både i kommunala och fristående förskolor, samt fler barn i behov av särskilt stöd. 
 Kostnader för kopiering, datalicenser samt administration är fortfarande för höga jämfört med budget.  

 

FRAMTIDEN 

Barnomsorgen är fortsatt svårprognosticerad. Högt söktryck i centrala Hagfors samt Råda och Sunnemo 
medför att en del enheter är hårt belastade.  
1/1-18 öppnar provisorisk förskola för 10 småbarn som 1/5-18 övergår i en ordinarie förskola. Som 
prognosen ser ut i dagsläget behövs ytterligare utbyggnad av förskoleverksamheten i centrala Hagfors.  
Utvecklingsarbete på kommunens förskolor – Läs och skrivprojekt påbörjas hösten 2017.  
 
Antalet elever har även ökat i de tidigare åren inom grundskolan. Integrationen av icke svensktalande elever 
i de befintliga klasserna har gjort att ökning skett väldigt fort. Den stora utmaningen blir lokalfrågan på flera 
skolenheter. 
 
Gymnasiet har en fortsatt god tillströmning av elever. Inför läsåret 17/18 har andelen ungdomar som är 
bosatta i kommunen och söker till Älvstransdsgymnasiet ökat mot föregående år. Vår nya satsning inom 
idrottsprofilen, Människan och atleten, har slagit väl ut. 
 
Vi ökar även antalet elever på Vuxenutbildningen. Här har vi utmaningar vad det gäller rätt utbildning och 
framtida kompetensmatchningar. 
 
För att fortsätta utveckla våra skolor behövs fortsätt arbete med värdegrundsfrågor. Antalet elever med ett 
annat modersmål än svenska har ökat, vilket gör det än viktigare att diskussioner om allas lika värde och 
rättigheter i så väl skola som i samhället i stort fortsätter. Att alla känner glädje och trygghet i skolan är en 
grundförutsättning för att nå våra kunskapsmål. 
 
Arbetet med mål och systematiskt kvalitetsarbete kommer att fortsätta. Att ha allt samlat på ett ställe(Incitio) 

för att snabbt kunna analysera enkätresultat från föräldrar, personal och elever, nationella prov, närvaro och 

hälsosamtal är en förutsättning för en kvalitativ skola. 

 
Framöver ser vi en utmaning i att rekrytera samt behålla behörig personal. 

Nyckeltal 

Nyckeltal Barn- o bildning År Hagfors   
Kommun 

grupp 
Riket   Anm. 

Förskola               

Antal inskr/årsarb  2 017 6         Egen beräkning 

Antal inskr/årsarb 2 016 5   5 5   Kommunblad 

Antal inskr/årsarb  2 015 5   5 5   Kommunblad 

Förskoleklass               

Antal elever/lärare  2 017 17         Egen beräkning 

Antal elever/lärare 2 016 16   15 17   Kommunblad 

Antal elever/lärare  2 015 19   15 16   Kommunblad 

Fritidshem               

Inskrivna/års.arb 2 017 21         Egen beräkning 

Inskrivna/års.arb 2 016 24   21 22   Kommunblad 

Inskrivna/års.arb 2 015 27   21 22   Kommunblad 

Grundskola               
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Antal elever/lärare  2 017 12         Egen beräkning 

Antal elever/lärare   2 016 12   12 12   Kommunblad 

Antal elever/lärare  2 015 13   12 12   Kommunblad 

Andel behöriga Gy 2 017 75         Egen beräkning 

Andel behöriga Gy 2 016 68   79 81   Kommunblad 

Andel behöriga Gy 2 015 86   82 84   Kommunblad 

Andel som nått alla mål 2 017 70         Egen beräkning 

Andel som nått alla mål  2 016 59   79 78   Skolverket 

Andel som nått alla mål 2 015 78   72 75   Skolverket 

Meritvärde år 9 2 017 200         Egen beräkning 

Meritvärde år 9 2 016 183   214 224   Skolverket 

Meritvärde år 9 2 015 208   218 224   Skolverket 

Gymnasiet               

Antal elever/lärare 2 017 11         Egen beräkning 

Antal elever/lärare 2 016 11   10 11   Kommunblad 

Antal elever/lärare  2 015 10   10 11   Kommunblad 

Meritvärde avgångselever 2 017 13         Egen beräkning 

Meritvärde avgångselever 2 016 14   14 14   Skolverket 

Meritvärde avgångselever 2 015 13   14 14   Skolverket 

Andel examen inom 3 år 2 016 68   67 65   Kommunblad 

Andel examen inom 3 år 2 015 60   67 65   Kommunblad 

Andel behöriga univ/högsk 2 016 63   64 72   Kommunblad 

Andel behöriga univ/högsk 2 015 67   65 71   Kommunblad 

Andel folkbokf. år 1  2 017 68         Egen beräkning 

Andel av folkbokf. elever  2 016 80         Skolverket 

Andel av folkbokf. elever  2 015 73         Skolverket 

Elevhälsovård               

Antal elever/ skolsköterska 100 % 2 017 387     400   Egen beräkning 

Bibliotek               

Antal biblioteksbesökare 
2017 
aug 46 103         Egen beräkning 

Antal biblioteksbesökare 
2016 
aug 56 473         Egen beräkning 

Antal biblioteksbesökare 
2015 
aug 56 971         Egen beräkning 

Fritidsgårdar               

Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna  
2017 
aug 

Hagfors 63  
Ekshärad 29       Egen beräkning 

Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna  
2016 
aug 

Hagfors 59 
Ekshärad 25        Egen beräkning 

Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna 
2015 
aug 

Hagfors 61 
Ekshärad 23       Egen beräkning 

 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
Måluppfyllelse redovisas i Barn och bildnings målkort samt med statistiken ovan. Vi kan konstatera att 
bemanningsmålen inte uppfylls:  Målen är;  Resultat; 
Grundskolan    8,0 tj/100 elever 8,33 tj/100 elever 
Gymnasiet   8,15 tj/100 elever 9,09 tj/100 elever 
 

     

ÅTGÄRDER 
- Ett fortsatt förbättrat systematiskt kvalitetsarbete 
- Ta fram rekryteringsstrategi för Barn- och bildning 
- Arbeta för att alla enheterna har sin budget i balans 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

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 skall ges ett bra bemötande, 
handläggningen ska ske inom rimlig tid och alla brukare skall 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 

 Radonprojekt pågår fram till år 2020.  

 Miljö- och byggnämnden har tagit beslut om 6 föreläggande med vite för utebliven obligatorisk 
ventilations kontroll OVK.      

 Livsmedelskontroll följer tillsynsplanen.  

 Under 2017 har det öppnats 11 nya livsmedelslokaler och 11 livsmedelslokaler har avvecklats.   

 Tillsyn av miljöfarlig verksamhet följer inte tillsynsplanen pga. vakans och satsning på Ecos2.   

 LED (Lots för Enkel Dialog) möten infördes i Hagfors kommun.   

 Under 2017 har klagomålen minskat men svårighetsgraden på klagomålsärenden belastar miljö- och 
byggavdelningen avsevärt.  

 

Ekonomiskt resultat 

 
Avvikelse mot budget under perioden: +516 tkr 

 

Prognos helår 

Prognosen på överskott beror på föräldraledighet, lång deltidssjukskrivning samt en minskning av övriga 
kostnader. Beräknat överskott skulle naturligtvis kunna användas för tillfällig anställning inom miljöbalken.   

 

Nyckeltal 
Översiktlig verksamhetsuppföljning år 2017. Utfall av planerade och oplanerade kontroller/inspektioner, 
klagomålshantering, antal beviljade bygglov och genomgång av lagstadgade årsrapporter för perioden 2017-
01-01--2017-08-31. 
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INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET – VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN 

Individ och omsorgsutskottets verksamhet är indelad i två avdelningar vård- och omsorg samt sociala 
avdelningen. Avdelningarna regleras till största delen av lagstiftning, främst Socialtjänstlagen samt Hälso- 
och sjukvårdslagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 
hjälp som det behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt. 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN 

Vård- och omsorgsavdelningen 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 

 Avvikelse strukturårsjusterad standardkostnad, andel (%) för 2016: + 1,6 % 
(2015: - 1,2 %)(2014: – 0,9 %), (2013: – 2,4 %), (2012 + 5,0 %), (2011:+ 8,7 %) 

 Det genomsnittliga resultatet för vård- och omsorgsavdelningen(VoO)  
vid medarbetarundersökningen 2016, sammanfattas i MotiveradMedarbetarindex(MMI) till 3,8 

 Successivt införande av heltid som norm fr.o.m. 2015-01-01 (KF2014-06-23), 
har medfört att vård- och omsorgsavdelningen har ökat sysselsättningsgraden från genomsnitt 
82,7% 2014-07-01 till 86,6% 2017-08-16.  

 Skärpta regler om bemanning på särskilda boenden trädde i kraft 15 april 2016. För att ge stöd till 
kommunerna har SKL arbetat fram en rekommendation som ska stärka kvalitetsutvecklingen på 
boende för äldre. Rekommendationen innehåller fyra delar: användning av välfärdsteknik, utformning 
av lokaler, arbetssätt samt tydligt ledarskap. 

 Arbetsmiljöverket avslutade 2017-06-01 tillsynen gällande första linjens chefer inom vård- och 
omsorgsområdet, efter att kommunen vidtagit de åtgärder som arbetsmiljöverket krävt inom 
området.    

 En utredning har genomförts av PWC på uppdrag av Hagfors, Munkfors och Torsby gällande 
förutsättningar för kommunerna att starta en gemensam myndighetsnämnd. Respektive ordförande 
för ansvarig nämnd i deltagande kommun har beslutat att ej gå vidare i frågan. 

 Sedan april används rekryteringssystemet TimeCare Pool vid rekrytering av vikarier för baspersonal. 

Systemet underlättar arbetet med rekrytering samt fördelning av arbete för vikarierna. 

 Delområdesprognos från Statisticon 2017-2026 visar att andelen 80 år och äldre ökar i mer än 

tidigare prognoser visat. 

 Hög ärendemängd i ordinärt boende samt hög vårdtyngd och belastning på särskild 

boende/korttidsboende. 

 VoO har under första halvåret 2017 rapporterat 13 ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §.  

 Frisknärvaron har ökat inom VoO under 2017 jämfört med 2016, sjukfrånvaro 2017 jan-juli 8,12% 
2016: jan-juli 8,56%. 

  VoO har förnärvarande tre personer anställda på ”extra tjänster”. 

 28 undersköterskor med företrädesrätt har tackat ja till erbjudande till anställning på 85%.   
Studerande som avslutat vård och omsorgsprogrammet samt komvux med godkända betyg har 
erbjudits 6 månaders vikariat, 8 har tackat ja. 

  VoO har ansökt om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2017. 

  VoO har i samverkan med biblioteket, ABF samt Region Värmland sökt och fått ytterligare 
 stimulansmedel för projekt, ”kultur för äldre”. 

 Under 3 perioder i sommar har avdelningen tagit emot 37 feriearbetare i åldrarna 15-17 år. Fyra av  
feriearbetarna var särskilt utvalda till ”GameChängers”. 
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EKONOMISKT RESULTAT 

 
                       Korrigering                 200 652 
 
 
Korrigering              211 824 
 

BUDGETUTFALL 

 Vård- och omsorgsavdelningen redovisar en negativ avvikelse i förhållande till fastställd budgetram: – 5 581 
tkr. Prognos för avdelningens semesterlöneskuld är 1 129 tkr, varav avdelningen blivit kompenserad med 

625 tkr. Kvarstående belopp 504 tkr är ej budgeterat och bidrar till att avdelningen försämrar sin 

helårsprognos med samma summa. Semesterperioden har påverkat hela avdelningen, då brist på vikarier 
medfört merkostnader och högre arbetsbelastning för tjänstgörande personal. Hemtjänsten visar totalt, 
inklusive natt – 2 115 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden har ökat i jämförelse med samma period 
2016. Vilket härleds till att andelen 80 år och äldre ökar och många med omfattande behov får insatser i 
ordinärt boende. Under perioden har även personer vårdats dygnet runt i hemmet i livets slut.  
 
Särskilt boende redovisar en avvikelse om: - 3 320 tkr. Hög arbetsbelastning och oroliga vård- och 
omsorgstagare har medfört att extra personal satts in. På ett boende har man under hela perioden haft extra 
personal dygnet runt p.g.a. vård- och omsorgstagare med specifika behov.  Korttidsboendet har en negativ 
avvikelse mot budget om – 800 tkr. Hög beläggning och stora omvårdnadsbehov har medfört bemanning 
över budget.  Fortsatt höjning av sysselsättningsgrader enligt politiskt beslut. (KF2014-06-23), Kontinuerlig 
översyn av scheman för att så långt det är möjligt klara förhöjda sysselsättningsgrader inom befintlig ram.   
 
Sjuksköterskeorganisationen visar en negativ avvikelse om – 650 tkr. Den negativa avvikelsen påverkas till 
största delen av att verksamheten haft vakanser vilket medfört kostnader för byte av semesterperiod, 
övertidsersättning samt inhyrd personal. Sjuksköterskeorganisationen har även kostnader över budget 
avseende inköp/leverans av HSL-material. Antalet HSL-ärenden har minskat jämfört med samma period 
2016. Perioden januari - juni 2017, var 1039 patienter inregistrerade.  
 
Rehab redovisar en positiv avvikelse om 355 tkr vilket framförallt beror på att verksamheten har haft 
vakanser i samband med frånvaro. Kontot för bostadsanpassning redovisar en positiv avvikelse i förhållande 
till budget: + 95 tkr. Under 2017 har det hitintills fattas beslut om bidrag om 595 tkr.  
 
Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget om + 600 tkr.  
Avvikelsen för VoO administration påverkas av färdtjänsten: + 650 tkr. Avvikelsen beror på periodisering, 
kostnaden för resor har dock blivit dyrare p.g.a. nytt avtal. Enligt uppgift från Värmlandstrafik kommer 
kommunerna att få återbetalning för kostnader för färdtjänst 2017. Även gemensam administration och 
trygghetslarm bidrar till den positiva avvikelsen med sammantaget + 730 tkr, vilket härleds till att 
verksamheten inte haft vikarie i samband med långtidsfrånvaro samt fått en kreditfaktura från 2016 för 
trygghetslarm om 270 tkr. Under perioden har avdelningen inte kunnat ta hem personer som bedömts 
utskrivningsklara p.g.a. brist på korttidsplatser. VoO har hitintills debiterats för 2 av 8 dygn 2017. Kontot 
belastas även av kostnader för fyra dygn 2016. Beräknad kostnad för utskrivningsklara t.o.m. augusti 52 tkr. 
Kontot för anhörigvård: - 430 tkr.  
 
Avdelningen har sökt stimulansmedel för höjd bemanning 2017: 3 733 tkr. De medel som inte används 
utifrån Socialstyrelsens uppställda krav - skall återbetalas.  I juni månad 2017 fick vård- och 
omsorgsavdelningen besked om att redovisning av förbrukade stimulansmedel för 2016 var godkända av 
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Socialstyrelsen. Vid delårsbokslut bedömer vård- och omsorgsavdelningen att verksamheten har och kan 
redovisa kostnader för stimulansmedel för höjd bemanning, motsvarande beviljat belopp 2017.    
 
PROGNOS HELÅR  

Prognos för vård- och omsorgsavdelningen på helår justeras av medel från stimulansmedel för förstärkt 
bemanning 2017: 3 733 tkr. Helårsprognos: – 3 700 tkr.  Avvikelsen på helår kan komma att justeras genom 
omfördelning från verksamhetspott, enligt ledningsgruppens beslutade krav på förutsättningar och villkor för 
volymökningar.  

 
ÅTGÄRDER 

 Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad. 

 Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela VoO ansvarsområde utifrån 
verksamhetens behov. 

 Minska tiden vid flytt till särskilt boende. 

 Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal. 

 Uppföljning av kostnader för hälso- och sjukvårdmaterial. 
 
 

FRAMTID 

Vård- och omsorgsavdelningen fortsätter att anpassa scheman efter verksamhetens behov och förhöjda 
sysselsättningsgrader. Fortlöpande insatser med att analysera verksamheten i syfte att ha en effektiv 
verksamhet med god kvalitet som arbetar enligt beslutade mål. Fortsatt arbete med att analysera sjuktal och 
finna aktiviteter för att öka frisktal, även arbetet med värdegrund och medarbetarskap fortskrider. Vård- och 
omsorgsavdelningen avsätter tid för att få in processer, riktlinjer och rutiner i ett datastöd, i syfte att 
underlätta arbetet med kvalitets- och ledningssystem (SOSFS 2011:3). Under hösten fortsätter arbetet med 
fortbildning i palliativ vård och insatser för att befästa arbetet med SweDem och BPSD i särskilt boende. 
Vård- och omsorgsavdelningen arbetar med att successivt planera för och införa välfärdsteknologi efter 
verksamhetens behov och resurser. Inom avdelningen pågår även kartläggning av kompetens och framtida 
rekryteringsbehov. Under november 2017 genomförs inspirationsträffar i samarbete med Sociala 

avdelningen. From 1 januari 2018 träder den nya lagen om utskrivningsklara i kraft. Patienter ska komma 
hem inom tre dagar efter att de är utskrivningsklara. Därefter får kommunen betalningsansvaret. 
 
 
 

NYCKELTAL 

 
Källa: Kolada.se 
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Källa: Egna uppgifter 

 

 
 
Källa: Egna uppgifter 



 

 Sida 52 
 

 



 

 Sida 53 
 

 



 

 Sida 54 
 

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET - SOCIALA AVDELNINGEN 

Verksamhet 

Sociala avdelningen omfattar individ- och familjeomsorg, mottagande av ensamkommande barn, ekonomiskt 
bistånd, social barn- och ungdomsvård, flyktingmottagande, budget- och skuldrådgivning, missbrukarvård, 
LSS-verksamhet, socialpsykiatri alkoholtillstånd och tillsyn samt arbetsmarknadsfrågor.  
 

Viktiga händelser  

 

 Sociala avdelningens genomsnittliga resultat vid medarbetarundersökningen 2016 uppgick till 3,9 
(Motiverad-medarbetarindex, MMI), vilket är en liten ökning jämfört med 2015. 

 Sociala avdelningen ansvarar från 1 januari 2017 för hela verksamhetsområdet inom individ och 
familjeomsorgen (IFO) och mottagande av ensamkommande barn (KF 2016-11-18 § 75). 

 Sjukfrånvaron inom avdelningen har ökat jämfört med föregående år, från 5,21 % till 7,7 % för 
perioden januari – juli. Ledningen inom avdelningen arbetar fortsatt aktivt med 
rehabiliteringsåtgärder för enskilda och med övergripande insatser via personalenheten för att stärka 
frisknärvaron i enlighet med uppsatta mål.  

 1 maj trädde en ny organisation operativt i kraft för verksamheten IFO och integration (KS 2017-04-
10 § 38). Detta innebär att individ och familjeomsorgen tillsammans med mottagande av 
ensamkommande barn samlats i ett gemensamt verksamhetsområde inom avdelningen.  

 Ett omställningsarbete har initierats gällande mottagande av ensamkommande barn, då inga nya 
barn anvisas till kommunen och ersättningsnivåerna förändras från 1 juli 2017. Ett HVB-hem 
(Parken) upphörde 1 april och 1 december stängs Slussen och Heden.  

 En gemensam tjänst har inrättats inom Sociala- och Barn- och bildningsavdelningen; 
integrationskoordinator. Tjänsten syftar till att förstärka integrationsarbetet för vuxna gällande arbete 
och studier och finansieras genom särskilt avsatta medel för flyktingmottagande.  

 11 beslut har rapporterats som ej verkställda inom avdelningen. 7 beslut avser stöd enligt LSS och 4 
beslut enligt SoL.   

 96 personer har i år kommunplacerats i Hagfors kommun fram till 30 juni. Ingen har anvisats med 
stöd av bosättningslagen utan samtliga är egenbosatta. För samma period 2016 var det  
54 personer.  

 Inom personlig assistans har arbetsplatserna utrustats med datorer för att underlätta tidrapportering 
till försäkringskassan samt möjliggöra för medarbetare att ingå i självservice i personalsystemet. 

 Arbetsmiljöverket avslutade 2017-06-01 tillsynen gällande första linjens chefer inom vård- och 
omsorgsområdet, efter att kommunen vidtagit de åtgärder som arbetsmiljöverket krävt inom 
området. 

 En utredning har genomförts av PWC på uppdrag av Hagfors, Munkfors och Torsby gällande 
förutsättningar för kommunerna att starta en gemensam myndighetsnämnd. Respektive ordförande 
för ansvarig nämnd i deltagande kommun har beslutat att ej gå vidare i frågan.  

 Inom socialtjänstens myndighetsutövning är det fortsatt svårt att rekrytera socionomer, varvid 
bemanningsföretag används i verksamheten för att klara lagstadgade krav. Även inom handläggning 
LSS och socialpsykiatri har det varit svårt att klara bemanningen under året. 

 En Lex Sarah utredning har genomförts inom LSS och socialpsykiatri.   
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Ekonomiskt resultat 

SOCIALA AVDELNINGEN  (tkr)           

            

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos  Redovisn. 

  jan-aug jan-aug   helår jan-aug 

  2017 2017 2017 2017 2016 

            

Individ- och omsorgsutskott 256 297 379 379 243 

Insatser enligt LSS 31 220 28 128 49 955 48 286 29 055 

Socialpsykiatri 5 375 5 235 8 392 8 392 5 516 

Gemensamma kostnader IFO/sociala 10 293 9 870 16 673 16 000 4 935 

Missbrukarvård för vuxna 2 480 2 502 4 186 4 186 2 863 

Familjerätt 353 527 533 533 82 

Ekonomiskt bistånd 7 492 6 429 11 260 10 060 5 957 

Budget-skuldrådgivning 228 159 310 310 160 

Barn- och ungdomsvård 8 501 10 283 13 310 15 080 0 

ESA 6 072 5 289 9 339 9 054 4 525 

Ensamkommande barn och unga 5 053 -2 233 -741 -741 0 

Flyktingmottagande 555 -2 367 272 272 -20 

Alkoholtillstånd 250 260 353 353 227 

            

Summa 78 128 64 379 114 221 112 164 53 543 

      

 

Budgetutfall 

Sociala avdelningens verksamheter visar ett positivt resultat i förhållande till budget till och med augusti 
månad med + 13 749 tkr. Resultatet för perioden påverkas positivt av intäkter inom flyktingmottagande och 
ensamkommande barn som inte periodiserats samt utstående fakturor. Semesterlöneskuld har tillförts 
verksamheten med 300 tkr över budget.  
 
Kostnaderna inom verksamhetsområdet IFO och integration är 9 916 tkr lägre än budget för perioden, 
vilket i huvudsak är intäkter för flyktingmottagande som inte periodiserats. Prognos på helår visar ett 
överskridande med -570 tkr.   
Ekonomiskt bistånd går bättre än budget (+ 1 063 tkr), men kostnaderna har legat högre än föregående år. 
De sista tre månaderna är utbetalningarna något lägre/jämförbara med samma period 2016 (91 tkr lägre). 
Prognos pekar på ett överskott med 1 200 tkr. Att tillsammans med ESA, vuxenutbildningen och 
arbetsförmedlingen stödja personer till egenförsörjning är viktigt gällande kostnadsutvecklingen för 
ekonomiskt bistånd. Fortsatt finns en ökning av personer som lämnar etableringen utan att vara 
självförsörjande. Missbrukarvården bedöms kunna rymmas inom ram under året. Prognosen för 
familjehemsvård av barn och unga visar på ett överskridande på helår om 1 770 tkr. Budget har förstärkts för 
2018, då flera av placeringar löper under längre tid. Svårigheter att rekrytera socionomer till 
myndighetsutövningen innebär att verksamheten använder bemanningsföretag för att klara det lagstadgade 
uppdraget, vilket ger en överkostnad för personalbemanning med netto 1 000 tkr.  
Förändringen av ersättningsregler för ensamkommande barn från 1 juli tillsammans med minskningen av 
antalet unga i verksamheten innebär ett stort omställningsarbete. Förändringen bedöms ge en överkostnad 
under året med 2 000 tkr, vilket i viss mån kan kompenseras av innestående fordringar hos migrationsverket. 
Resterande överkostnader kommer att kompenseras genom interna avsättningar för flyktingverksamheten.  
 
Centralt avsatta medel inom avdelningen beräknas ge ett överskott om 673 tkr, bl.a. beroende på lägre 
lönekostnader resterande del av året då vakans uppstår på avdelningschefstjänst under rekrytering samt 
förstärkt budget för semesterlönekostnader.   
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Verksamheten inom LSS och socialpsykiatri bedöms ge ett överskott om + 1 669 tkr på helår. 
Kostnaderna under perioden är 3 239 lägre än budget.  
 
Boenden LSS har fyra vakanta boendeplatser, varvid den förstärkning som gjordes i personalbudgeten inte 
behövt användas. Prognos visar på ett plusresultat om 980 tkr på helår. Inom assistansen har ett ärende 
avslutas från försäkringskassan och efter prövning fått personlig assistans enligt LSS. Detta innebär 
minskade intäkter för kommunen med 552 tkr i år. Ett ärende har avslutats och ett tillkommit. Prognos för 
assistansen är på helår +81 tkr. Socialpsykiatri med boende och boendestöd har haft en lugn period i 
verksamheten, vilket gör att kostnaderna kunnat hållas ned gällande bemanning.  Övriga insatser LSS går 
bättre än budget med undantag av kontaktpersoner. Detta gäller även kontaktperson SoL. För övriga 
insatser och kontakpersoner har omfördelning gjorts i budget för 2018.  
 
Arbetsmarknadsåtgärder och daglig verksamhet LSS (ESA) bedöms ge ett överskott med + 285 tkr på 
helår. Fortsatt få anvisningar till bidragsanställningar från arbetsförmedlingen ger ett överskott i 
verksamheten. Från sommaren har arbetshandledningen stärkts genom en resurs i samverkan med 
arbetsförmedlingen. Inom enheten pågår två projekt som delfinansieras externt; DUA - samverkan för att 
minska ungdomarbetslöshet samt Grönt näringsliv och integration i samverkan med Länsstyrelsen, 
Arbetsförmedlingen och privata aktörer inom den gröna näringen. Inom daglig verksamhet finns flera 
långtidssjukskrivningar och lönekostnaderna för vikarier har varit lägre än budgeterad lönekostnad (prognos 
+99 tkr). Rehabiliteringsarbete pågår tillsammans med företagshälsovården.  
 

Framtid 
Sociala avdelningen arbetar vidare med att optimera schemaläggning och arbetsorganisation efter 
verksamhetsbehov och höjda sysselsättningsgrader. Den nya verksamheten inom avdelningen med en 
samlad individ- och familjeomsorg innebär att alla socialsekreterare nu arbetar under en gemensam och 
förstärkt ledning. Ännu har ingen lösning kunnat tas fram för en samlokalisering. Att samla verksamheten i 
en gemensam lokal är av stor vikt för att stärka det kollegiala stödet och arbetsmiljön samt för att ge en 
samlad service till målgruppen. Att finna en hållbar lösning på lokalfrågan är därför fortsatt prioriterad i 
samverkan med Samhällsbyggnadsavdelningen.  
 
Sociala avdelningen samverkar med många parter för att klara god måluppfyllelse i sitt verksamhetsuppdrag. 
Arbetsförmedlingen, landstinget, försäkringskassan, vård- och omsorg och skolan m.fl. är viktiga 
samverkansparter. Fortsatt utveckling av befintliga samverkansformer och överenskommelser är således 
viktiga delar för effektiv resursanvändning och för ett gott stöd till den enskilde. Tillsammans med vård- och 
omsorgsavdelningen arbetar vi också vidare med att finna nya lösningar inom verksamheterna gällande e-
tjänster.  

  

Prognos helår  
Prognos på helår för Sociala avdelningen + 2 057 tkr. 

 
Åtgärder 
För att fortsatt klara verksamheternas kostnader inom given budgetram arbetar Sociala avdelningen med 
följande åtgärder: 

 
 Vakanser skall i mån av möjlighet, utifrån ett verksamhetsperspektiv, lösas inom befintlig 

personalstat.  

 Fortsatt arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och 
familjeomsorgens verksamhetsområden.  

 Arbete med frisknärvaro och rehabilitering inom avdelningen i syfte att sänka sjuktalen. 
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Nyckeltal 
 

Beviljat av Försäkringskassan (>20 tim) jan-juni 
2012 

jan-juni 
2013 

jan-juni 
2014 

jan-juni 
2015 

jan-juni 
2016 

jan-juni 
2017 

              

Totalt antal brukare 29 30 29 30 28 26 

-varav Hagfors kommun 
assistanssamordnare 21 20 20 21 19 19 

-varav kombinatt 9 9 11 11 11 11 

Arbetad tid (årsarbetare) 61,75 70,1 81,51 78,95 83,24 76,70 

              

      
  

            
 LSS/Personliga assistenter (<20 tim) jan-juni 

2012 
jan-juni 

2013 
jan-juni 

2014 
jan-juni 

2015 
jan-juni 

2016 
jan-juni 

2017 

              

Totalt antal brukare 15 11 12 11 12 12 

-varav Hagfors kommun 
assistanssamordnare 9 6 6 6 7 6 

Arbetad tid (årsarbetare) 11,42 5,6 4,98 4,98 5,39 6,20 
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VALNÄMNDEN 

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. 
Valnämnden består i Hagfors kommun av fem ledamöter: Jan Bohlin (S), ordförande, Magnus Hynell (L) vice 
ordförande, Ingegärd Olsson (S), Leif Andersson (S) och Lisen Persson (partipolitiskt obunden). 

Viktiga händelser 

Under 2017 genomförs inga val som tar valnämndens resurser i anspråk. 

 
Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2017 2017 2017 2017 2016

Valnämnd 11 39 21 40 30

Valförrättning 4 0 10 10 0

Summa 15 39 31 50 30

VALNÄMND  (tkr)

 
Avvikelse mot budget under perioden: -24 
Avvikelse prognos helår: -19 

Framtiden 

Valadministrationen ska hålla god beredskap för att snabbt kunna genomföra ett extra val eller andra 

händelser av akut karaktär. Detta innebär 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 

tillgång till lämplig personal som behövs för valadministrationen. 
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ÖVERFÖRMYNDAREN  

Verksamhet 
Överförmyndarkontoret handlägger cirka 1 000 till 1 100 ärenden per år. 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. 

Kommun Status augusti Status augusti

2016 2017

Forshaga 294 297

Hagfors 258 226

Grums 205 192

Kil 205 194

Munkfors 120 107

Totalt 1 082 1 016

Ärendefördelning för

medlemskommunerna

 
 
Viktiga händelser 

- Överförmyndarnämnden jobbade under våren med granskning av årsräkningar och utbetalning av 
arvoden till ställföreträdare.  

- Överförmyndarkontoret fortsätter arbetet för att effektivisera arbetet på kontoret. Ett arbete som har 
börjat är att se över alla rutiner och om det behövs fler rutiner i arbetet för att underlätta och öka 
rättsäkerheten för våra huvudmän.  

- Överförmyndarnämnden har under året sänkt arvodet till gode männen för ensamkommande barn. 
Den främsta anledningen till sänkningen är att de statliga ersättningarna till kommunerna har ändrats 
radikalt. 

- Överförmyndarkontoret uppmärksammar att det fortfarande råder brist på gode män i våra 
medlemskommuner. 

- Den gemensamma överförmyndarnämnden hanterar idag 202 godmanskap för ensamkommande 
ungdomar, inflödet av nya ensamkommande barn har varit mycket begränsat under året.  
 

 Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2017 2017 2017 2017 2016

Överförmyndarverksamhet 16 7 1 447 1 447 3

Överförmyndarverksamhet

ensamkommande avtal 0 0 0 0 -26

Överförmyndarverksamhet

ensamkommande ej avtal 0 0 0 0 -1

Summa 16 7 1 447 1 447 -24

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  (tkr)

 

Överförmyndarkontorets kostnader beräknas hålla sig inom budgetramen.  
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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. Ett reviderat avtal började gälla 1/1 2017. Den gemensamma 
nämnden har haft 2 planerade sammanträden under första halvåret 2017. 
 
 

 
Viktiga händelser 
 
Verksamheten har under perioden jan - aug bland annat tagit beslut om: 

 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 
 Ingen ekonomisk reglering görs då nytt avtal börjar gälla från 2017 
 Överlämnat nämndens redovisning till landstingsstyrelsen 
 Reglementet ändras i §1 så att nämnden tertialvis ska rapportera till respektive huvudmans 

fullmäktige. Ändringen gäller retroaktivt f r om 2017-01-01 
 Godkänt verksamhets plan för 2017 
 Ta fram rutin på framtida justering över- och underskott mellan landstinget och kommunerna 
 Se över behov och efterfrågan av hjälpmedel i kommunerna enligt avtalet samt hur distribution och 

leverans efterlevs 
 
 

Ekonomiskt resultat 

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND  (tkr) 

            

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos  Redovisn. 

  
jan-
aug 

jan-aug 
  

helår jan-aug 

  2017 2017 2017 2017 2016 

            

Gemensam hjälpmedelsenhet 103 124 155 186 89 

            

Summa 103 124 155 186 89 

 
 
Avvikelse mot budget under perioden: -31 
 

Prognos helår 

Kostnader som kommer varje månad och är framräknade centralt från hjälpmedelsnämnden. Budgeten är 
periodiserad 1/12. I budgeten ingår administration av hjälpmedelsnämnd/sekretariat. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

 

 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med den kommunala 
redovisningslagen och enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningstiderna följer SKL:s rekommendationer. Avskrivningarna påbörjas när investe-
ringen 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: Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod för beräkning av kapitalkostnader 
(avskrivningar och intern ränta). Avskrivningar görs på anskaffningsvärdet och ränta beräknas på oavskrivet 
restvärde.  
 
Pensionsåtaganden: Skuld avseende pensioner intjänade fr.o.m. 1998 redovisas som avsättning i 
balansräkningen. 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. 
 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löne-
redovisningen.  
 

 
 


