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DELÅRSRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 2016 
OCH HELÅRSPROGNOS FÖR 2016 

 

 

SAMMANFATTNING 
 
Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2016. Rapporten redovisar resultat och balansposter 
för perioden januari – augusti 2016 samt prognos för helåret. Rapporten har sammanställts utifrån 
redovisningen per 2016-08-31 samt verksamheternas inlämnade uppgifter om periodiseringar och 
helårsprognos. I rapporten redovisas jämförelse med perioden januari - augusti 2015. Kostnader och 
intäkter är periodiserade, vilket betyder att de är bokförda i den period de skapas eller förbrukas.  
 
Delårsbokslutet per 31 augusti 2016 uppvisar ett positivt resultat på 60,5 miljoner kronor (Mkr). 
Budgeterat resultat för motsvarande period är +32,6 Mkr vilket således innebär en positiv 
resultatavvikelse med 27,5 Mkr. Utfallet per 31 augusti 2015 var +50,5 Mkr. Således är utfallet för 
perioden januari-augusti 2016 10,0 Mkr bättre än motsvarande period året innan.    
 
Prognosen för hela året 2016 antas bli +17,8 Mkr. Detta innebär en positiv avvikelse med +6,1 Mkr mot 
budgeterat resultat för 2016.  

 
  

EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad för perioden januari – augusti 2016 uppgår till 391,7 Mkr, vilket är 23,3 Mkr 
lägre än budget. 
 
Prognosen för verksamhetens nettokostnad för helåret 2016 är 654,5 Mkr, vilket är 5,1 Mkr lägre än 
budget.  
 
För både redovisad och prognostiserad nettokostnad är de största förklaringsposterna mot budget 
följande:    
 

 Vård- och omsorgsavdelningen redovisar -1,9 Mkr och prognostiserar -2,5 Mkr. Orsaken är 
framförallt volymsbetingelser inom äldreomsorg dvs större volymer inom framförallt hemtjänst 
och korttidsboende. 

 Sociala avdelningen redovisar +4,9 Mkr för perioden och prognostiserar +1,4 Mkr för helåret. 
LSS och socialpsykiatri +2,0 mkr för perioden samt +1,5 prognostiseras för helåret. För 
ekonomiskt bistånd redovisas +1,5 Mkr och prognostiseras +1,0 Mkr, Enheten för Sysselsättning 
och Arbete (ESA) redovisar +1,4 Mkr samt prognostiserar +0,2 Mkr. Missbruksvården redovisar 
underskott för perioden -0,5 Mkr och prognostiserar ett underskott i nivån -1,6 Mkr. 

 Miljö- och byggnämnden redovisar ett överskott för perioden om +0,8 Mkr och prognostiserar 
+0,2 Mkr. Orsaken är något lägre personalkostnader samt högre intäkter för olika typer av tillsyn 
än vad som budgeterats. 

 Barn- och bildningsutskottet redovisar +8,8 Mkr och prognostiserar +4,9 Mkr. Den stora 
skillnaden mellan periodens utfall och helårsprognos förklaras av osäkerhet i periodisering av 
intäkter för framförallt ensamkommande barn. Av verksamheterna är det framförallt 
resurscentrum, +4,8 Mkr, samt Gymnasieskolan, +3,7 Mkr, som prognostiserar överskott. 
Verksamheter som prognostiserar underskott är framförallt barnomsorgen, -2,7 Mkr, samt 
grundskolan, -1,2 Mkr.  

 KLU redovisar +5,8 Mkr jämfört med budget för perioden. Orsaken är bland annat ej fördelade 
kapitalkostnader, +0,9 Mkr, Återsökt moms, +0,8 Mkr, något lägre ägarbidrag till Värmlandstrafik 
än budgeterat, +0,4 Mkr samt avräkning av ägarbidraget för 2015, +0,5 Mkr. För helåret 
prognostiseras ett överskott om +0,6 Mkr vilket består i halva återsökningen av moms samt 
något lägre personalkostnader, på grund av personalomsättning, inom administrativa enheten. 

 För helåret bedöms 2,5 Mkr tas i anspråk ur verksamhetspotten för att täcka underskott 
beroende av volymsförändringar inom Vård- och omsorgsavdelningen. Resterande del bedöms 
åtgå till annat. 
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Mer utförliga kommentarer och förklaringar till avvikelser redovisas i utskottens/nämndens 
verksamhetsberättelser. 
 
 
Skatter och generella bidrag 
Prognosen avseende skatteintäkter pekar mot en negativ avvikelse mot budget med -4,4 Mkr. Av 
avvikelsen avser -0,5 Mkr korrigerad slutavräkning för 2015 samt -3,5 Mkr slutavräkning för 2016. 
Prognosen är preliminär och kan komma att ändras när årets definitiva taxeringsutfall blir känt. 
 
De generella statsbidragen inklusive fastighetsavgiften för 2016 förväntas bli 5,7 Mkr högre än 
budgeterat.  
 
Finansförvaltning 
Ingen amortering har skett under perioden. Nya lån har inte tagits upp under perioden och förväntas inte 
vara nödvändigt under resterande del av året. Per 2016-08-31 uppgår kommunens låneskuld till 185,0 
Mkr.  De finansiella kostnaderna beräknas bli ca 0,2 Mkr lägre än budget. Likvida medel har för 
kommunen under perioden ökat med 22,5 Mkr och uppgick vid delårsperiodens slut till 96,7 Mkr. 

 
Jämförelsestörande poster 
Kommunen har under aktuell period försålt en Volvo 4300 hjullastare vilket medfört ett positivt 
realisationsresultat om 54 tusen kronor (tkr).  

 
Förändring av eget kapital 
Budgeterat resultat för helåret 2016 är +11,7 Mkr. Prognosen pekar mot ett positivt resultat vid årets slut 
på +17,8 Mkr vilket ger en positiv avvikelse mot budget med +6,1 Mkr. Eget kapital för helåret kommer 
således, givet prognostiserat resultat, att öka med 17,8 Mkr.  

 
Investeringar 
Årets investeringar beräknas uppgå till 49,7 Mkr vilket är 23,0 Mkr mindre än budget för 2016.  
De största investeringsutgifterna avser bl a Sundsbron 6,0 Mkr, ombyggnad- och förbättring gator 2,8 
Mkr, sporthall ÄBC 2,7 Mkr, släckbil 2,6 Mkr och VA Skolgatan 2,6 Mkr Se vidare i 
investeringsredovisningen för mer detaljer. 
  
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) beskriver i april 2016 kommunernas omvärld på följande sätt: 
Efter en mycket stark konjunkturutveckling under 2015 växer ekonomin något långsammare 2016 och 
2017. BNP förväntas öka med 3 procent per år, vilket ändå är starkare än i många andra länder. 
Arbetsmarknaden kommer att befinna sig i en högkonjunktur från och med halvårsskiftet 2016. Under 
2017 förstärks konjunkturen ytterligare och utvecklingen på arbetsmarknaden blir stark. När 
sysselsättningsökningen tilltar får skatteintäkterna en positiv utveckling, som realt sett växer med cirka 2 
procent per år. Tillsammans med ett betydande statligt tillskott får kommunerna och landstingen en 
tillfällig lindring i sin ekonomi. Det ser avsevärt sämre ut de åren därefter. BNP växer långsammare och 
sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare, i takt med utvecklingen av potentiella timmar. Detta 
medför att skatteunderlagsutvecklingen blir svagare. Det finns därför behov av resurstillskott till 
kommuner och landsting och därmed en stor risk för kraftiga kommunala skattehöjningar åren 2018-
2019. Det finns även skäl att se över den statliga bidragsgivningen till kommunsektorn. SKL har i en 
skrivelse till Finansdepartementet bland annat påtalat att de många riktade bidragen driver på kostnader 
och att generella statsbidrag därför är att föredra. 
    
Hagfors kommuns folkmängd per 30 juni 2016 uppgick till 11 797 personer. Folkmängden har således 
minskat med 27 personer första halvåret 2016. Flyttningsnettot var 4 personer, födelsenettot var -36 
personer och justeringar 5 personer under första halvåret 2016. Under hela 2015 minskade befolkningen 
97 personer. Under de senaste tio åren har befolkningen minskat 1 303 personer eller 9,8 procent. All 
befolkningsminskning medför minskade intäkter från skatter och statsbidrag. Lyckas man skapa fler 
arbetstillfällen för ungdomar i kommunen avtar befolkningsminskning och kommunens långsiktiga 
ekonomi förbättras.          
 
I augusti 2016 var 7,5 procent (en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med motsvarande period 
föregående år) av den registerbaserade arbetskraften i Sverige öppet arbetslösa eller deltog i program. 
Motsvarande siffra för Värmland var 8,0 procent (-0,1 procentenheter).I Hagfors var 7,6 procent öppet 
arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Minskningen jämfört med augusti 2015 motsvarar 
0,4 procentenheter. Dessutom fortsätter antalet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år att minska 
kraftigt. Arbetslösheten bland ungdomar i åldern 18-64 år har minskat med hela 7,6 procentenheter 
sedan augusti 2015 och är numera näst lägst i länet.   
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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 2016 hamnar Hagfors kommun på plats 276 av 290 kommuner vilket är en förbättring  
med 11 platser jämfört med 2015. 
 

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. Under respektive utskotts verksamhetsberättelse redovisas dess målkort. I 
detta stycke redovisas kommunens övergripande målkort.    
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KOMMUNENS PERSONAL 

 
         

2015-08-31 2016-08-31

Antal personer med månadslön 1 117 1 134
(varje person räknas en gång även om hon/han har flera 

anställningar. Timanställda ingår ej)

Fördelning per:

Tillsvidareanställda (Tv) 1 001 985

Visstidsanställda (Visstid) 116 149

Kvinnor 923 928

Män 194 206

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

Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och revision 45 3 29 19 48

Samhällsbyggnadsutskottet 99 10 63 46 109

Barn- och bildningsutskottet 294 112 303 103 406

Miljö- och byggnämnden 5 1 5 1 6

Äldreomsorgen / Individ- och omsorgsutskottet 385 10 381 14 395

Sociala avd. / Individ- och omsorgsutskottet 157 13 147 23 170

Summa 985 149 928 206 1 134

NYCKELTAL PERSONAL HAGFORS KOMMUN
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REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO

 Kvinnor sjukfrånvaro        Män sjukfrånvaro        

Sjukfrv % Sjukfrv % Sjukfrv % Sjukfrv %

jan-juli 2016 jan-juli 2015 jan-juli 2016 jan-juli 2016

4,67 5,11 5,78 1,74

1,98 5,58 2,55 1,13

7,50 6,79 8,95 2,05

6,75 5,71 7,97 4,87

5,21 5,21 5,10 5,72

8,72 9,88 8,52 13,67

Totalsumma: 6,22 6,86 6,85 3,6688 308 1 419 582

Vård och omsorg 41 790 479 109

Sociala avd 11 738 225 195

Samhällsbyggnad 9 097 134 830

Miljö- och Bygg 554 7 388

Kommunledning 1 206 61 016

Barn- och Bildning 23 923 512 045

Period : 2016-01-01 - 2016-07-31

Nämnd/utskott/avd  Totalt sjukfrånvaro      

Sjukfrv tim Ord arbtid
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EKONOMISK REDOVISNING FÖR HAGFORS KOMMUN 

 

 

 

Prognos

Belopp i miljoner kronor Not 2016-08-31 2015-08-31 2016

Verksamhetens intäkter 1 178,3 136,6 209,7 -40,3

Verksamhetens kostnader 2 -550,1 -508,7 -831,7 45,4

Avskrivningar -19,9 -20,0 -32,5 0,0

Verksamhetens nettokostnad -391,8 -392,2 -654,5 5,1

Skatteintäkter 3 331,5 322,8 493,3 -4,4

Generella bidrag 3 112,7 111,3 169,1 5,7

Kommunal fastighetsavgift 14,0 14,3 20,1 0,0

Finansiella intäkter 4 0,6 0,6 0,8 -0,5

Finansiella kostnader 4 -7,0 -6,3 -10,9 0,2

Resultat före extraordinära poster 60,0 50,5 17,8 6,1

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

ÅRETS RESULTAT 60,5 50,5 17,8 6,1

Avvikelse

mot budget

RESULTATRÄKNING

Delårsbokslut

 
 

 

 

Belopp i miljoner kronor Not 2016-08-31 2015-08-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 60,5 50,5

Justering för av- och nedskrivningar 19,9 20,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 6 -0,5 -0,9

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 80,0 69,6

Förändring rörelsekapital -39,0 -30,1

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Medel från investeringsverksamheten 7, 8 -12,2 -8,4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Medel från finansieringsverksamheten 9, 10, 18 -6,2 -30,1

PERIODENS KASSAFLÖDE 22,5 1,0

Likvida medel vid årets början 74,2 25,2

Likvida medel 31 augusti 96,7 26,2

KASSAFLÖDESANALYS 
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Belopp i miljoner kronor Not 2016-08-31 2015-12-31 2015-08-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och anläggningar 11 517,6 526,9 530,6

Maskiner och inventarier 11 24,1 22,5 22,9

Finansiella anläggningstillgångar 12 8,8 8,8 14,8

Summa anläggningstillgångar 550,5 558,2 568,3

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 13 74,6 59,5 52,1

Kassa och bank 14 96,7 74,2 26,2

Summa omsättningstillgångar 171,3 133,7 78,3

SUMMA TILLGÅNGAR 721,9 691,9 646,6

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 15 300,0 239,5 274,6

därav periodens resultat 60,5 15,4 50,5

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 16 4,6 3,9 4,8

Andra avsättningar 17 38,2 44,4 29,1

Summa avsättningar 42,9 48,3 33,9

SKULDER

Långfristiga skulder 18 234,7 236,0 249,4

Kortfristiga skulder 19 144,4 168,2 88,4

Summa skulder 379,1 404,1 337,8

SUMMA EGET KAPITAL,                             

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
721,9 691,9 646,4

POSTER INOM LINJEN

Borgensåtaganden 20 174,2 180,9 180,9

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 21 375,5 387,0 393,0

Leasingavtal (2015-12-31) 22 2,2 2,2 0,6

BALANSRÄKNING
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DRIFTSREDOVISNING

Budget Redovisning delårsrapport Avvikelse Årsbudget Helårsprognos Avvikelse 

2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016 2016 2016

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

Kommunledningsutskott, 

kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och revision -40,84 -38,56 3,53 -35,03 5,81 -71,40 -70,85 0,55

Samhällsbyggnadsutskottet, 

skattefinansierad verksamhet -21,21 -101,67 80,67 -21,00 0,21 -38,38 -38,38 0,00

Samhällsbyggnadsutskottet, 

avgiftsfinansierad verksamhet 0,35 -27,51 31,83 4,32 3,97 0,00 0,00 0,00

Barn- och bildningsutskottet -164,26 -236,16 80,74 -155,43 8,83 -248,02 -243,08 4,94

Miljö- och byggnämnden -1,03 -2,21 1,94 -0,27 0,76 -1,95 -1,77 0,19

Individ- och omsorgsutskottet -186,87 -227,44 43,60 -183,84 3,03 -290,43 -291,48 -1,05

Valnämnden -0,01 -0,03 0,00 -0,03 -0,02 -0,03 -0,33 -0,30

Överförmyndaren 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 -1,35 -1,35 0,00

Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,08 -0,09 0,00 -0,09 0,00 -0,13 -0,14 -0,01

Verksamhetspott 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,81 -4,31 2,50

S:a utskott, nämnd och styrelse -414,0 -633,65 242,31 -391,34 22,61 -658,50 -651,68 6,82

Pensioner m m -29,64 -30,03 -30,03 -0,39 -45,22 -46,87 -1,66

Internt PO-pålägg pensioner 16,49 18,03 18,03 1,54 24,73 24,73 0,00

Återföring kapitalkostnader 32,72 31,49 31,49 -1,22 51,85 51,85 0,00

Övriga interna poster 64,03 -64,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avskrivningar -20,69 -19,94 -19,94 0,75 -32,52 -32,52 0,00

VERKSAMHETENS    

KOSTNADER/INTÄKTER -415,08 -570,06 178,28 -391,79 23,29 -659,66 -654,50 5,16  
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INVESTERINGSREDOVISNING 
 

 

Prognos sammandrag Budget 2016 Prognos 2016 Avvikelse

Kommunledningsutskottet 13 095,0 6 371,6 6 723,4

Barn- o bildningsnämnden 308,0 308,0 0,0

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

Samhällsbyggnadsutskottet avgiftsfinansierat 13 357,0 13 357,0 0,0

Samhällsbyggnadsutskottet skattefinansierat 45 904,0 29 625,2 16 278,8

72 664,0 49 661,8 23 002,2  
Budget 2016 Bokfört 2016 Kvar av Prognos

helår jan - augusti årsbudget 2016-12-31

2017 Släckbil Räddningstjänst 2 600,0 1 118,1 1 481,9 2 600,0

2019 Bredband i kommunen 8 608,0 1 064,5 7 543,5 2 000,0

2022 Kläder Räddningstjänsten 15,0 0,0 15,0 15,0

2023 Byte av databas 111,0 21,6 89,4 21,6

2024 Utbyte trådlöst nät 317,0 86,2 230,8 317,0

2025 Utbyte decapus 80,0 54,0 26,0 54,0

2026 Värmekameror Räddningstjänsten 150,0 0,0 150,0 150,0

2027 Utbyte brandvägg 500,0 472,0 28,0 500,0

2028 Befälsbil Räddningstjänsten 350,0 324,9 25,1 350,0

2104 Saml invest ledningsgrupp 364,0 0,0 364,0 364,0

Summa Kommunledningsutskottet 13 095,0 3 141,3 9 953,7 6 371,6

Individ- o Omsorgsutskott

2642 Phoniro lock 308,0 0,0 308,0 308,0

Summa barn-o bildningsutskottet 308,0 0,0 308,0 308,0

Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet

Va:

1225 Förbättringar VA-nätet 528,0 0,0 528,0 528,0

1226 Tjältiningsaggregat 230,0 195,8 34,2 230,0

1233 VA Hagälven 45,0 0,0 45,0 45,0

1234 Justering runt brunnar 300,0 121,3 178,7 300,0

1235 Pott komponentavskrivning VA 1 700,0 0,0 1 700,0 1 700,0

1237 VA Skolgatan 2 560,0 938,1 1 621,9 2 560,0

1238 VA-serviser 150,0 80,2 69,8 150,0

1240 VA-pott efter filmning 1 500,0 224,0 1 276,0 1 500,0

1631 Säkerhetsåtgärder VA-verken 1 594,0 0,0 1 594,0 1 594,0

1642 Vattenreservoar Hagfors 2 000,0 0,0 2 000,0 2 000,0

1643 Gaskylare & gasfackla 250,0 0,0 250,0 250,0

1644 Brutet vatten pumpaggregat 150,0 0,0 150,0 150,0

1645 Omb renvattenuttag 150,0 0,0 150,0 150,0

Avfall:

1303 Riskavfall Holkesmossen 1 500,0 0,0 1 500,0 1 500,0

1304 Pott komponentavskrivning Avfall 350,0 0,0 350,0 350,0

1305 Lakvattendamm Holkesmossen 350,0 0,0 350,0 350,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 13 357,0 1 559,4 11 797,6 13 357,0

Projekt

Belopp i tusentals kronor

Kommunledningsutskottet
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INVESTERINGSREDOVISNING forts
 

 
Budget 2016 Bokfört 2016 Kvar av Prognos

helår jan - aug årsbudget 2016-12-31

Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet

1002 Markförvärv 1 600,0 0,0 1 600,0 1 600,0

1003 Tomtförsäljning 0,0 -225,0 225,0 -225,0

Markinnehav 1 600,0 -225,0 1 825,0 1 375,0

1001 Golv Lillåsen etapp 3 250,0 245,7 4,3 245,7

1004 Grupprum praktiska skolan 75,0 0,0 75,0 0,0

1005 Nätverksuttag Kyrkheden 180,0 0,0 180,0 140,0

1006 Reservel uttag Häggården 116,0 85,5 30,5 116,0

1011 Lokalanpass vid förtätning 100,0 0,0 100,0 100,0

1013 Förtätning ÄBC etapp 1 637,0 26,3 610,7 26,3

1014 Investeringar Råda skola 2 951,0 22,0 2 929,0 50,0

1015 Utbyggnad Ekshärad sporthall 7 312,0 535,5 6 776,5 600,0

1017 Vision Kyrkheden skolgård 175,0 25,9 149,1 100,0

1018 Tillgänglighetsinventering 170,0 7,4 162,6 150,0

1020 Tak Kyrkheden skola 995,0 743,6 251,4 743,6

1021 Järnvägsmuseet 120,0 0,0 120,0 100,0

1022 Anpassningar Lgh "Villan" 254,0 0,0 254,0 0,0

1023 Ytterdörr Björkdungen 50,0 0,0 50,0 50,0

1025 Lekutrustning Sunnemo förskola 100,0 65,3 34,7 100,0

1029 Renovering utrustning sporthall ÄBC 100,0 0,0 100,0 100,0

1030 Travers på Primus 150,0 150,0 0,0 150,0

1032 Stolar Kyrkheden matsal 130,0 136,7 -6,7 136,7

1033 Utemiljö sporthallen/ÄBC 656,0 48,0 608,0 48,0

1034 Sporthall ÄBC 2 656,0 38,4 2 617,6 2 656,0

1035 Filteranläggning badet 3 009,0 743,7 2 265,3 800,0

1036 Ny lekutrustning förskolor 600,0 32,4 567,6 32,4

1037 Dagvattenavrinning fastigheter 957,0 109,8 847,2 800,0

1038 Hiss Lyan 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0

1041 Halkmålning köket ÄBC 50,0 0,0 50,0 50,0

1042 Sanering och pumpbyte 60,0 36,8 23,2 60,0

1044 Kyrkheden kök, målning golv 100,0 0,0 100,0 100,0

1045 Belysningsarmaturer 200,0 74,9 125,1 120,0

1047 Tak ÄBC 1 000,0 1 040,1 -40,1 1 200,0

1048 Bostadsanpassning Bellmansgården 211,0 210,2 0,8 210,2

1050 Fönsterbyten 2016 350,0 316,1 33,9 316,1

1051 Hissar 200,0 100,0 100,0 100,0

1052 Belysning Forsskolan 55,0 0,0 55,0 0,0

1055 Arkiv Stadshus 250,0 0,0 250,0 0,0

1057 Åtgärdespaket ÄBC 86,0 0,0 86,0 86,0

1063 Förtätning Lillåsen forts 50,0 42,0 8,0 42,0

1068 Installation tagglås fastigheter 150,0 111,9 38,1 150,0

1069 Brandlarm fastigheter 267,0 0,0 267,0 267,0

1073 Plenisal etapp2 ljudmiljö 235,0 156,5 78,5 200,0

1076 OMB Stadshus IT/post 57,0 23,5 33,5 23,5

1078 Lillstugevägen 2 renovering-vattenskada 265,0 0,0 265,0 200,0

1079 Valhall grind+innertak 55,0 0,0 55,0 55,0

1081 Förtätning bild/musik Kyrkheden 196,0 258,9 -62,9 258,9

1082 Markarbeten Lillåsen 100,0 0,0 100,0 100,0

Investeringar verksamhetslokaler 26 680,0 5 387,1 21 292,9 10 783,4

Projekt

Belopp i tusentals kronor
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Budget 2016 Bokfört 2016 Kvar av Prognos

helår jan - aug årsbudget 2016-12-31

Projekt

Belopp i tusentals kronor
 

1024 Energiprojekt enligt plan 5,0 0,0 5,0 5,0

1039 Temperaturloggar nätverk 73,0 13,1 59,9 73,0

1053 Bilvärmarcentral Häggården 75,0 69,9 5,1 69,9

1054 Styrsystem Kyrkheden TA1 90,0 0,0 90,0 90,0

1058 Styrsystem Kyrkheden UC 90,0 0,0 90,0 90,0

1059 Styr/övervakning Häggården 180,0 0,0 180,0 180,0

1060 Ny styrövervakning Borgmästaren 90,0 73,7 16,3 73,7

1061 Valhall vattenburen värme 230,0 225,4 4,6 225,4

1062 Ny styrutrustning Stadshuset 160,0 138,8 21,2 138,8

1064 Styr/övervakning Milan TA1 110,0 0,0 110,0 110,0

1066 Styr/övervakning Milan TA2/TA3 130,0 0,0 130,0 130,0

1071 Växlareenheter Lillåsen 170,0 0,0 170,0 170,0

1072 Styrsystem Kyrkheden LA1 190,0 0,0 190,0 80,0

Energi projekt 1 593,0 520,9 1 072,1 1 435,8

1101 Omb och Förbättring gator 2 809,0 0,0 2 809,0 2 809,0

1107 Energieffektiva vägar belysning 55,0 0,0 55,0 55,0

1109 Industriområde Råda, väg mm 954,0 0,0 954,0 954,0

1112 Ytsanering Björnängen 77,0 20,5 56,5 77,0

1121 Centrumplanen 472,0 0,0 472,0 472,0

1126 Broräckeslådor inkl fäste 100,0 80,2 19,8 100,0

1136 Sundsbron 6 000,0 0,0 6 000,0 6 000,0

1137 Pott komponentavskrivning gata 225,0 0,0 225,0 225,0

1138 Pott komponentavskrivning gatubelysning 400,0 0,0 400,0 400,0

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

1140 Ekendalsväg 1 850,0 590,1 259,9 850,0

1141 GC-väg Råda 455,0 444,5 10,5 455,0

1142 Staket ÄBC 110,0 0,0 110,0 110,0

1143 Atterbergsvägen GC-väg 535,0 0,0 535,0 535,0

1144 Fontän 100,0 47,6 52,4 100,0

1145 Ytsanering Bäcktorpsvägen 225,0 38,9 186,1 225,0

1160 Inv elsäkerhet (styrskåp) 250,0 156,5 93,5 250,0

1161 Inv omb 350,0 80,2 269,8 350,0

Gata/park 14 367,0 1 458,5 12 908,5 14 367,0

2459 Investeringar flygplatsen 715,0 364,4 350,6 715,0

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

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

Flygplatsen 1 165,0 364,4 800,6 1 165,0

2462 Körjournalsystem 447,0 53,3 393,7 447,0

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

Övrigt/admin 499,0 53,3 445,7 499,0

Summa skattefinansierad verksamhet 45 904,0 7 559,2 38 344,8 29 625,2

Investeringsnetto 72 664,0 12 260,1 60 403,9 49 661,8  
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Delårsbokslut Delårsbokslut Prognos

2016-08-31 2015-08-31 2016

1 Verksamhetens intäkter 

Nämndrelaterade intäkter enligt driftsredovisningen 242,3 206,3

Avgår interna intäkter -64,0 -69,8

Jämförelsestörande poster:

Realisationsvinst vid försäljning/avyttring 0,1 0,9

S:a verksamhetens intäkter 178,3 136,6

2 Verksamhetens kostnader

Nämndrelaterade kostnader enligt driftsredovisningen -633,7 -597,8

Avgår interna kostnader 64,0 69,8

Avgår kapitalkostnader 31,5 32,0

Pensionsutbetalningar -30,2 -30,0

Förändrad pensionsavsättning 0,2 0,1

Avgår internt PO-pålägg avtalspension 18,0 17,3

Jämförelsestörande poster:

Realisationsförlust vid försäljning/avyttring

S:a verksamhetens kostnader -550,1 -508,7

3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Kommunalskatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 331,5 322,8 497,2

Slutavräkning föregående år -0,5

Preliminär slutavräkning innevarande år -3,5

S:a kommunalskatteintäkter 331,5 322,8 493,3

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 92,9 87,1 139,3

Strukturbidrag 2,1 2,9 3,1

Kostnadsutjämning 13,8 17,4 20,7

Bidrag LSS-utjämning 4,2 4,1 6,3

Regleringsbidrag/-avgift -0,3 -0,3 -0,4

Generella bidrag ifrån staten 0,2 0,0

S:a generella statsbidrag och utjämning 112,7 111,3 169,1

S:a skatteintäkter och generella statsbidrag 444,2 434,1 662,4

4 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 0,6 0,6 0,8

Räntebidrag 0,0 0,0

S:a finansiella intäkter 0,6 0,6 0,8

Finansiella kostnader

Räntor och bankkostnader -6,0 -6,3 -10,9

Ränta på pensionsskuld -0,9

S:a finansiella kostnader -7,0 -6,3 -10,9

S:a finansiella intäkter o kostnader -6,4 -5,7 -10,1

5 Extrordinära kostnader

0,5 0,0 0,0

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

NOTER (miljoner kronor)
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2016-08-31 2015-08-31

6 Justering av ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinster 0,0 -0,9

Försäljningskostnader som ingår i reavinst

Realisationsförluster 0,0 0,0

Försäljningskostnader som ingår i reaförlust

S:a justering 0,0 -0,9

7 Investeringar

Investeringsutgifter, fastigheter och anläggningar 7,7 7,1

"                                  , inventarier 4,6 2,4

"                                  , aktier och andelar

Investeringsbidrag,   fastigheter och anläggningar

S:a investeringar 12,3 9,5

8 Försäljning av anläggningstillgångar

Försäljningspris Volvo 4300 hjullastare obj 26150 0,1

Försäljningspris "Förrådet" Ekshärad obj 12820 1,0

Försäljningspris Moduler förskolan Myran Ekshärad 0,1

S:a försäljningar anläggningstillgångar 0,1 1,1

9 Förändring av låneskuld

Ny upplåning 0,0 0,0

Amortering på lån 0,0 -20,0

Amortering på leasingskuld -1,0 -0,9

Kortfristig upplåning

Förändring av kortfristig del

S:a förändring av låneskuld -1,0 -20,9

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

Markreserv

Ingående bokfört värde 6,7 6,7

Nettoinvestering -0,2

"                            , tomtförsäljningar

Försäljningar

Avskrivningar

Uppskrivning/reavinst

Nedskrivning

Utgående bokfört värde 6,5 6,7

NOTER (miljoner kronor)   forts
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2016-08-31 2015-08-31

Verksamhetsfastigheter

Ingående bokfört värde 383,0 395,0

Färdigställda arbeten

Nettoinvestering 4,9 0,2

Försäljningar

Avskrivningar -11,3 -9,2

Nedskrivning/reaförlust

Uppskrivning/reavinst

Nedskrivning

Utgående bokfört värde 376,5 386,0

Fastigheter för affärsverksamhet

Ingående bokfört värde 72,4 71,9

Nettoinvestering 1,4 3,5

Avskrivningar -2,4 -2,4

Utgående bokfört värde 71,4 73,0

Publika fastigheter

Ingående bokfört värde 52,1 53,1

Nettoinvestering 1,3 1,1

Avskrivningar -2,5 -2,5

Utgående bokfört värde 50,9 51,8

Fastigheter för annan verksamhet

Ingående bokfört värde 12,4 13,3

Nettoinvestering 0,3 0,1

Avskrivningar -0,6 -0,6

Utgående bokfört värde 12,1 12,7

Övriga fastigheter

Ingående bokfört värde 0,3 0,4

Nettoinvestering 0,0 0,0

Avskrivningar 0,0 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

Ingående bokfört värde 22,5 23,8

Försäljningar -0,1

Nettoinvestering 4,6 2,4

Avskrivningar -3,0 -3,3

Uppskrivning/realisationsvinst 0,1

Nedskrivning

Utgående bokfört värde 24,1 22,9

S:a materiella anläggningstillgångar 541,8 553,5

NOTER (miljoner kronor)   forts
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2016-08-31 2015-08-31

Övriga kortfristiga skulder:

Leverantörsskulder 11,4 10,3

Mervärdesskatt, punktskatt 1,5 1,6

Källskatt och löneavdragskonton 9,4 8,8

Diverse kortfristiga skulder 3,6 3,5

Interimsskulder 108,1 64,4

 varav villkorade bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag 7,8 5,8

S:a övriga kortfristiga skulder 134,0 88,5

S:a kortfristiga skulder 144,3 89,7

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 93,0 99,7

- Hagfors Energi AB 75,0 75,0

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

S:a borgensåtaganden 174,2 180,9

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 282 kommuner och

landsting som per 2016-06-30 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 2016-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till

350 538 147 658 kronoroch totala tillgångar till 346 333 129 213 kronor. Kommunens andel av de

förpliktelserna uppgick till 418 074 027 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till

412 866 688 kronor.

21 Pensionsförpliktelser

Pensioner intjänade t o m 1997 302,2 316,2

Löneskatt 73,3 76,7

S:a pensionsförpliktelser 375,5 393,0

22 Leasingavtal

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Årets leasingkostnad (2015-12-31):

Personbilar *

Kontorsmaskiner, IT-utrustning 1,0 0,2

Televäxel 0,3 0,2

Energianläggning ÄBC 0,0 0,0

Övriga inventarier 0,9 0,2

S:a operationella leasingavtal 2,2 0,6

* Pga ändrad redovisning av leasing på personbilar under 2010

går det ej att redovisa denna siffra.

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 2016 
har tagits från bolagets egen delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till +3 248 tkr. För 
motsvarande period föregående år redovisade Hagforshem +47 tkr. Prognosen för helåret 2016 
beräknas till + 1 529 tkr vilket är 213 tkr sämre än budget. Antalet outhyrda lägenheter per 31 augusti 
2016 är 17 stycken. Bolaget har under redovisad period amorterat 6,7 Mkr av sina lån. Bolagets 
låneskuld uppgår till 93,0 Mkr per 2016-08-31. 

 
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 2016 har tagits ur bolagets egen 
delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till +5 279 tkr. För motsvarande period föregående 
år redovisade bolaget +2 643 tkr beroende av utrangering av anläggningstillgång. Prognosen för helåret 
2016 antas bli +5 982 tkr vilket är 860 tkr bättre än budgeterat. Per 2016-08-31 uppgår låneskulden i 
Hagfors Energi AB till 75,0 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-

2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 kostn/int RÄKNING RÄKNING

Kommunens Kommunens 2016-08-31 2015-08-31

andel: 100 % andel: 100 %

Verksamhetens intäkter 178,3 29,5 0,00 26,0 -19,8 214,0 170,8

Verksamhetens kostnader -550,1 -24,1 -0,04 -14,9 19,8 -569,4 -531,3

Avskrivningar -19,9 -1,4 0,00 -4,0 -25,4 -25,4

Verksamhetens nettokostnad -391,8 4,0 -0,04 7,1 0,0 -380,7 -385,9

Skatteintäkter 331,5 331,5 322,8

Generella statsbidrag 126,7 126,7 125,6

Finansiella intäkter 0,6 0,0 0,00 0,1 0,7 0,7

Finansiella kostnader -7,0 -0,8 0,00 -1,9 -9,6 -10,0

Resultat före extraordinära poster 60,0 3,2 -0,04 5,3 0,0 68,5 53,3

Extraordinära kostnader 0,5 0,5 0,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0

PERIODENS RESULTAT 60,5 3,2 -0,04 5,3 0,0 69,0 53,3

Prognos helår 17,8 1,5 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

2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 2016-08-31 och skulder aktieinnehav 2016-08-31 2015-08-31

Materiella anläggningstillgångar 541,8 109,9 0,27 95,4 747,4 771,4

Finansiella anläggningstillg 8,8 0,1 0,00 0,7 0,0 -5,1 4,5 12,6

Anläggningstillgångar 550,5 110,0 0,27 96,1 0,0 -5,1 751,8 783,9

Förråd 0,0 0,0 0,00 2,2 2,2 0,8

Fordringar 74,6 1,9 0,00 4,2 -8,3 72,3 57,5

Kassa och bank 96,7 6,4 0,00 13,8 116,9 30,8

Omsättningstillgångar 171,3 8,3 0,00 20,2 -8,3 0,0 191,4 89,2

TILLGÅNGAR 721,9 118,3 0,27 116,3 -8,3 -5,1 943,3 873,1

Eget kapital 300,0 15,1 -0,04 37,0 -5,1 347,0 308,5

därav periodens resultat 60,5 3,2 -0,04 5,3 69,0 53,2

Avsättningar för pensioner 4,6 2,1 0,00 0,0 6,8 6,7

Andra avsättningar 38,2 0,0 0,00 0,0 38,2 29,1

Avsättningar 42,9 2,1 0,00 0,0 0,0 0,0 45,0 35,8

Långfristiga skulder 234,7 93,0 0,31 75,0 0,0 403,0 424,4

Kortfristiga skulder 144,4 8,0 0,00 4,3 -8,3 148,3 104,4

Skulder 379,1 101,0 0,31 79,3 -8,3 0,0 551,3 528,8

SKULDER, AVSÄTTNINGAR 

OCH EGET KAPITAL 721,9 118,3 0,27 116,3 -8,3 -5,1 943,3 873,1

Borgensåtaganden 174,2 -93,0 -75,0 6,2 6,2

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 375,5 375,5 316,2

Leasingavtal (2014-12-31) 2,2 2,2 0,6

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 2016 fortsätter det påbörjade arbetat att införa styr- och arbetsmetoden balanserat styrkort (i 
verksamheten: målkort). Vid tidpunkten för delårsbokslutet har tio av totalt elva verksamheter aktiva 
målkort. Totalt i kommunen arbetas med 61 aktiva målkort och ytterligare nio är påbörjade.  
 

 Utvecklingsenheten: 
- Arbetat med Rally Sweden 2016. 
- Vårmöte med turismföretagen. 
- Genomfört en medborgarundersökning. 
- Stöttat och handlett arrangörsgruppen för UKM (Ung Kultur Möts) Hagfors.  
- Anordnat en starta eget kurs. 
- Slutfört arbetet med nya hagfors.se, den nya hemsidan lanserades 26/5. 
- Inför sommaren öppnades fem stycken InfoPoints på olika ställen i kommunen. 
- Anordnat nationaldagsfirande i Blinkenbergsparken. 
- Genomfört en medborgarskapsceremoni. 
- Börjat med mobil turistinformation under sommaren. 
- Projektlett Framtidsarvet 2016 där fem stipendiater utsetts. 
- Turisinformationen deltog på stads- och hamnfesten i Wilhelmshaven i Tyskland. 
- I slutet av juli lanserades Hagfors kommuns officiella facebooksida. 
- Genomfört andra upplagan av Hagforsyran. 
- Bokrelease med Ninni Schulman i stadshuset den 15/8  
- Vi har påbörjat arbetet med att ta fram en kommunövergripande utvecklingsstrategi: 650 

personer har hittills involverats i sammanlagt tolv olika sorters dialoger i form av workshops, 
marknadsmontrar, öppna forum och podcastdiskussioner. 

- Deltagit på cirka tio nätverksmöten med lokala företag i olika branscher. 
- Deltagit i månadsmöten med handelsföretagare i Hagfors. 
- Börjat med månadsmöten med turismföretagen. 
- Anordnat två stycken After Work för näringslivet. 
- Genomfört företagsbesök löpande under året. 

 
 

 Administrativa enheten: 
- IT-enheten har haft en personalomsättning under våren 2016 och en ny nätverkstekniker har 

rekryterats från och med 2016-09-01. 
- Nämndsekretariatet har haft en personalomsättning i början av år 2016 och en ny 

kommunsekreterare har rekryterats från och med 2016-01-25. 
- Stamfiber har byggts till Skålviken under vinterhalvåret och slutfördes i början av år 2016. 
- Upphandlingar har genomförts avseende utbyggnad av stamfiber till Gustavsfors, Sörby 

samt Basterud. Sträckorna finansieras, förutom med kommunala medel, även med bidrag 
från Regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket), och Region Värmland. Byggstart för 
sträckan till Basterud planeras till hösten 2016 övriga sträckor påbörjas under 2017.  
 

 Ekonomienheten: 
- Ekonomienheten har under året genomfört beställarutbildning för kommunens personal som 

köper varor och tjänster från olika leverantörer. Utbildningen syftar till följande. Genom att 
förenkla för personalen att finna de olika avtal som finns och skapa en förståelse för att 
använda avtalen ska avtalstroheten öka och därigenom minskas kommunens kostnader.  
 

 Personalenheten: 
- Verksamheterna har aktivt under året arbetat med att implementera projektet heltid som 

norm. Medarbetare, med sysselsättningsgrad under 85%, har erbjudits 85% med 
ikraftträdande senast från och med 2016-04-01. Införandet har skett successivt för att kunna 
anpassa schemaläggning och organisation till de nya sysselsättningsgraderna. 
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- Flera åtgärdsprogram för att minska sjukfrånvaron har arbetats fram i verksamheterna. 
Under våren har utbildningsinsatser för arbetsledare i ämnet psykisk ohälsa genomförts, 
vilket är ett arbete som fortgår även under hösten. Tonvikten ligger på tidiga signaler och 
förebyggande arbete. 

- Personalenheten har byggt upp en handbok för chefer vilken lanserades 2016-05-01. 
Chefshandboken är ett uppslagsverk för lagar och avtal vilket har ambitionen att underlätta 
processerna i det dagliga arbetet. 

 
 

 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: 

Ekshärad 1+3, Hagfors 1+5, C75 Chefs jour 1 
 

- Antalet utryckningar under första halvåret 2016 uppgick till 136 stycken. Under motsvarande 
period år 2015 var antalet 131 stycken.  

- Antalet IVPA-larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 128 larm första halvåret 2016 mot 
137 larm 2015. 

- Under hösten sker investering i ny släckbil till stationen i Ekshärad. Släckbilen kommer att 
ersätta en släckbil som efter 32 års tjänstgöring tas ur bruk. 
 

 
 
 

Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2016 2016 2016 2016 2015

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse 1 562 1 488 2 343 2 343 1 884

Kommunalt partistöd 247 316 371 371 375

Revision 283 158 421 421 251

Kommunledning o gemensam adm 12 985 12 585 19 466 19 659 12 464

Gemensamma verksamheter o servicefunktioner 5 375 3 968 8 036 7 687 5 150

Föreningsstöd och övrigt stöd 2 128 1 897 3 188 3 188 1 069

Näringslivsutveckling inkl EU-projekt 1 769 1 509 2 627 2 627 2 045

Information, marknadsföring, turism 1 144 1 079 1 712 1 712 1 162

Kulturverksamhet 1 012 656 1 519 1 519 1 011

Räddningstjänst, beredskapsplanering 6 443 6 514 9 660 9 660 5 493

Rivningskostnader 0 0 0 0 0

Stöd till kollektivtrafik 6 768 5 711 10 150 10 150 6 280

Jämförelsestörande poster -851 -398 -926

Reserverat till löneökning 0 10 103 10 103 0

Reserverat till kapitalkostnader 861 0 1 293 1 293 0

Anslag för oförutsedda behov 261 0 513 513 0

Summa 40 838 35 030 71 402 70 848 36 258

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE  (tkr)

 
 
Redovisade kostnader för perioden januari - augusti 2016 för KLU uppgår till 35 030 tkr vilket är 5 808 tkr 
lägre än budget (14,2 procent). Generellt är nettokostnaderna inom de olika verksamheterna lägre än 
budgeterat för perioden. Kostnadsnivån på samtliga staber är i paritet med budget. Ännu har inte någon 
kompensation för löneökning delats ut till verksamheterna. Orsaken är att samtliga överenskommelser 
ännu inte är klara. Troligen kommer kompensationen att delas ut under oktober alternativt november.  
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Prognos helår 
KLU prognostiserar ett årsresultat något bättre än budgeterat, +554 tkr. Orsakerna är framförallt att 
rättelse av moms för 2013-2015 genomförts och påverkar resultatet med +397 samt lägre 
personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser inom administrativa enheten. 
 

 

Åtgärder 
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och 
effektiviseringar.   

 



 

 Sida 26 
 

 



 

 Sida 27 
 

 



 

 Sida 28 
 

 



 

 Sida 29 
 

 



 

 Sida 30 
 

 



 

 Sida 31 
 

 



 

 Sida 32 
 

 



 

 Sida 33 
 

 



 

 Sida 34 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 
 
Verksamhet  
Fastighetsförvaltning, gata, park, fritidsanläggningar, skogen, serviceenhet med måltidsverksamhet och städ, 
planverksamheten, fordonsenheten, bad och flygverksamhet ingår i samhällsbyggnadsutskottets skatte-
finansierade verksamhet. Samt personal för den avgiftsfinansierade verksamheten. Det säljs också tjänster 
till det kommunala energibolaget såsom mätning. Investeringsprojekt inom GVA utförs inom denna 
verksamhet till största delen, där även avgiftfinansierad verksamhet inkluderas. 
 

Viktiga händelser övergripande:  
 Det pågår ett omfattande planarbete där det jobbas med 3 planer i år så här långt. 
 Det pågår fortsatt ett omfattande arbete med att göra samtliga gator i en bra gatustandard för att undvika 

skador på fordon. Det arbetas med att få en bra överbyggnad på kommunens gator. 
 Centrumplanen pågår och är ett flerårsprojekt. Önskemålet är att knyta ihop de båda centrumdelarna på 

varje sida om bron Bågen. Det har varit en arbetsgrupp för detta där både ICA och COOP deltagit.  
 Projekt Drömlekplats initierades och fler aktiviteter genomfördes i syfte att skapa en aktiv medborgardialog. 

På grund av svalt intresse avlutades de publika aktiviteterna och en plan för anpassning av lekplatsen på 
Skolvägen i Ekshärad har tagits fram och kommer genomföras tillsammans med lekplatsen i 
Blinkenbergsparken under våren 2017.  

 Organisationsförändringar med nya medarbetare på Centralförrådet har medfört bättre planering och 
struktur.  

 
Lokalförändringar:  

 Förtätning av Bild och Musiksal inom Kyrkhedens skola har färdigställts under våren 2016 och testkörts med 
gott resultat.  

 Ny modulsektion med 3 klassrum har uppförts i anslutning till Kyrkhedens skola 
 Flera lokaler på Asplundsskolan har hyrts in för asylundervisning 
 Upphandling av modul med 4 klassrum till Älvstranden har genomförts under våren och kommer färdigställas 

under höstlovet.  
 En anpassning av två lägenheter på Bellmansgården har genomförts i syfte att skapa bättre förutsättningar 

för verksamheten att hantera vårdtagare med utåtagerande beteende.  
 Asplundshallen har sålts 

 
Investeringar: 

 Energieffektiviseringar pågår löpande. 
 Under våren har flera taksektioner på skolorna Älvstranden och  Kyrkheden lagts om.  
 Ett större arbete med VA underhåll har genomförts på Kyrkhedens skola  
 Visionsarbete med att utveckla skolgården på Kyrkheden har initierats och kommer att löpa över flera år 
 Utredningsarbetet med utbyggnadsprojektet för Sporthallen i Ekshärad har pågått under hela sommaren 

med geotekniska undersökningar och förfrågningsunderlag.  
 Inköp av broräckeslådor till bron Bågen. Dessa har hyrts tidigare. 
 Ny GC-väg och belysning, Atterbergsvägen i Hagfors är påbörjad. 
 Ny fontän i Uvån. Den gamla var helt uttjänad. 
 Tjältiningsaggregat har införskaffats för att kunna göra VA-jobb året runt. 
 Skolgatan i Hagfors får nytt VA samt Harboevägen har iordningställts med ny trottoar och parkeringar.  

 
Driften: 
Måltidsverksamheten  

 
 Verksamheten fortsätter att laga mycket mat från grunden. 
 Ny upphandling av färskt nötkött har gjorts. Fr.o.m. 2016-10-14 kommer                       Skafferi Värmland AB 

att kunna leverera till kommunen, vilket innebär att vi kommer att servera nötkött som kommer från 
värmländska gårdar. 

 Upphandling av övriga livsmedel har påbörjats och den ska träda i kraft 1 oktober 2017. 
 

            
Städ  

 Inga större förändringar har skett inom lokalvården, utan man fortsätter att jobba med effektiviseringar där 
man har möjlighet. 

 I samarbete med barn och bildning för att få en giftfri förskola har  lokalvården bytt ut golvpolishen och 
använder istället miljövänligt vax. Även ute på våra skolor håller vi på att byta ut golvpolish. 
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Fastighetsenheten 

 Enheten låg under första halvåret plus mot budget. Efter åtta månader har överskottet minskat något.  
 Energikostnaderna ligger över budget men flera nya energiprojekt har initierats under sensommaren.  
 Enheten har haft flera oförutsedda händelser med skadegörelse. Bland annat har 22 fönster krossats på 

Kyrkhedens skola och ett trapphus i en av enhetens bostadshus har brandskadats. Utöver skadegörelse har 
två vattenskadade lägenheter upptäckts i samband med avflyttningsbesiktning.  

 Enheten har haft ett fåtal större underhållsprojekt som har pågått under våren, sammantaget hade ca 65 % 
av planerade underhållsarbetena färdigställts inför semestern.  
 
GVA Gata/Park 

 Underhållet börjar löpa enligt årets plan. 
 Utegruppen fortsätter enligt planerna.  
 Slaghacksytor håller på att besiktas.  
 Asfaltering pågår enligt upprättad plan. 
 Arbetet med centrumplanen går framåt. Nästa steg är möte med fastighetsägarna. 
 Undersökning om vad invånarna saknar i Vågbackens motionsområde har genomförts. Bark har börjat 

läggas i spåren och byggprogrammet ska bygga en bänkpress.  
 Samhällsbyggnadsavdelningen har fått ett tillskott på 10,5 miljoner kronor till bland annat upprustning av 

gator, belysning och centrumplan. Gatuenheten har bland annat använt pengarna till att upprustat Ekendals 
väg, Stjänsnäsvägen, Görsjövägen ochTimotejvägen samt en hel del GC-vägar i Hagfors och Norra Råda. 
Nästa steg är torget i Ekshärad på båda sidor om Hemgårdsvägen samt Hyttvägen och Färjevägen i 
Sunnemo. Gatorna Tranebergsvägen,Föskeforsvägen och Louisebergsvägen på Gärdet. 

 
Flygplatsen  

 Nya procedurer driftsatta med DME i ny position 
 Marknasföringsarbetet har fortsatt och gett goda resultat. Beläggningen på flyglinjen har ökat med 77% 

perioden 1:e Januari till siste Augusti jämfört samma period 2015. 
 Flygplatsen har under året fått en delvis ny organisation med ny C-ATS/Flygsäkerhetskoordinator och en ny 

tjänst Flygplatsbrandman/Fordonsansvarig. 

 
Klimat- och energiarbetet  

 Sker efter delvis nya riktlinjer och stödet till detta har minskat i bidrag för detta arbete  
 Totala energianvändningen har minskat och följer den plan som avdelningen har satt upp för att minska 

energianvändningen med 20 % mellan 2010 och 2015. Detta mål är uppnått och det nya siktar mot 30 %. 
Resultatet hittills är ca 22 %. 

 
Projekt 

 Projektplan för ”Naturreservat MANA” planeras pågå under hela 2016. 
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Ekonomiskt resultat  

 

Verksamhet Budget Redovisn.Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2016 2016 2016 2016 2015

Administration och GIS 1 816 1 477 2 926 2 926 1 849

Trafiksäkerhet 182 96 228 228 113

Gator och vägar 8 039 8 790 13 035 13 035 10 378

Parker och Lekplatser 3 399 3 068 4 884 4 884 2 872

Inomhusbad 2 313 2 334 3 470 3 470 2 032

Idrottsanläggningar 4 680 4 656 7 203 7 203 5 091

Skogadrift, markförsörjning, kalkning 350 340 429 429 329

Flyget -253 -387 1 214 1 214 -380

Fastighetsförvaltningen 1 045 2 018 4 856 2 513 -804

Måltidsverksamhet -453 -782 0 0 -438

Städ 91 -633 139 0 -808

Fjärrvärme försäljning 0 0 0 0 0

Naturvårdsprojekt 0 21 0 0 0

Summa 21 209 20 998 38 384 40 697 20 234

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, SKATTEFINANSIERAD DEL  (tkr)

 
 

 
Avvikelse mot budget under perioden: 211 tkr 
Avvikelse prognos helår: 0 tkr  
 
 

Prognos helår  
Avvikelse mot budget under perioden januari till augusti visar på + 211 tkr och prognosen på helårsbasis 
visar på ett nollresultat.   
 
Prognosen för samhällsbyggnadsavdelningen är osäker då utfallet påverkas av kommande 
vintermånaders väder både för energiförbrukning och snöröjning. 
 
 

Åtgärder 
 Projektrutinen fungera bra. Detta gör att vi får en planering av vad som skall utföras inom de ramar 

som är tilldelade. Detta har starkt bidragit till den goda kontrollen på ekonomin. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 

Verksamhet 

VA-verksamheten levererar vatten till c:a 15 000 kunder och omsätter c:a 31 Mkr. Vatten levereras till 
Munkfors kommun samt Olsäter i Forshaga kommun.  Avfallsverksamheten tar hand om hushållsavfall 
och verksamhetsavfall från industrier, skolor mm. Avfall omsätter drygt 17 Mkr. 
 

Viktiga händelser VA 

 En inventering av ovidkommande vatten har gjorts i ett av områdena i Ekshärad. Åtgärder att bygga 
bort ovidkommande vatten har påbörjats. Området har dagvatten kopplat på spillvatten trots att det 
finns dagvattenledningar i gatan. Nästa steg är Bergsäng. Arbetet med ovidkommande vatten har 
stor prioritet.  

 Överföringsledning från Ekshärad, Gunnerud och Bergsäng till Lappkärrverket är under projektering. 
 En uppföljning på områden med många vattenläckor samt sträckor i ledningsnätet som kräver 

onormalt mycket underhåll inventeras. Arbetet är en del i att få bort onödiga kostnader i 
akutåtgärder. Utifrån inhämtad information görs en arbetsberedning för åtgärder de kommande åren. 

 I början av året filmade vi många ledningssträckor som är kända problemområden, utifrån resultatet 
har en åtgärdsplan framarbetats vilken vi nu arbetar efter.  

 VA-verken kommer inom kort få ett nytt drift- och övervakningssystem eftersom det inte görs fler 
uppdateringar till det aktuella systemet.  

 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 installeras under hösten.  
 Facklorna på Holkesmossen och Lappkärr har fått en översyn för bättre driftsäkerhet.  

 

Viktiga händelser Avfall 

 På måndag vecka 39 börjar byggandet av byggnaden för farligt avfall på Holkesmossens 
avfallsanläggning. Byggnaden möjliggör en säkrare hantering av kemikalier för såväl personal som 
för kunder. 

 SuToHaMu-gruppen har haft möte med Förpacknings- och tidningsinsamlingen för att diskutera 
avtalen om renhållningen vid de tio återvinningsstationerna som finns runt omkring i Hagfors 
kommun. Hagfors kommun är inte nöjda med det rådande avtalet och inväntar förslag på ett nytt.  

 Egenkontroller har tagits fram till Holkesmossens avfallanläggning och Ekshärads 
återvinningscentral. En inspektion av Arbetsmiljöverket har genomförts i Ekshärad.  

 

Ekonomiskt resultat  

Verksamhet Budget Redovisn.Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2016 2016 2016 2016 2015

VA 405 -2 123 0 0 -1 810

AVFALL -755 -2 197 0 0 -178

Summa -350 -4 320 0 0 -1 988

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, AVGIFTSFINANSIERAD DEL  (tkr)

 
 
VA: VA-verksamheten ligger efter 8 månader 2 528 tkr bättre än budget. 
 
Avfall: Avfallsverksamheten ligger efter 8 månader 1 442 tkr bättre än budget. 
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Prognos helår 

VA-verksamheten: Är nollbudgeterad och en ev. avvikelse flyttas med mellan åren. Av omsättningen på 
c:a 33 Mkr är knappt 4 Mkr kapitalkostnader. Av drift & underhållsbudgeten på 33 Mkr är 3 % avsatta till 
underhåll. Under 2016 har Hagfors kommun bytt redovisningsprincip för investeringar och följer 
komponentavskrivningsmetoden. Detta medför att en stor del av det som tidigare legat inom 
underhållsbudgeten nu ligger i investeringsbudgeten, därmed har underhållsbudget inom driften minskat 
markant. Oro finns för de alltmer frekventa vattenläckorna och stopp i avlopp. Underhållet på 
ledningarna måste accentueras. Medel finns på investeringskonton, och resurser i form av tid måste 
tillföras för att arbeta upp dessa på ett systematiskt sätt. VA-planen är en del i detta. Mer köp av 
entreprenader är nödvändiga.  
 
Avfallsverksamheten: Prognosen är ett nollresultat. 
Fondering av medel för framtida sluttäckning finns medräknat i budget och bokförs som en kostnad på 
driften för att lyftas över till ett balanskonto vid bokslutet. 
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BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET 

VERKSAMHET 

Barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde består av barnomsorg, skola, bibliotek, kulturskola samt 
resurscentrum. I verksamhet resurscentrum ingår ansvaret för individ och familjeomsorg t.o.m. 20 år, 
fritidsgårdar och mottagande av ensamkommande barn genom HVB-hemmen Briggen, Slussen och Parken i 
Hagfors och Heden i Ekshärad samt stödboendet Mana i Hagfors. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 

- Öppnande av mottagningsenheten Asplundskolan för nyanlända. 
- Utredning kring Råda skola. 
- Många sökande till teknik och industritekniskt program. 
- Elever från Munkfors studerar på språkintroduktion i Hagfors. 
- Stoppat intag till barn- och fritidsprogramet. 
- Personalförstärkning i åk F-3 genom lågstadiesatsningen. 
- Matematiklyftet genomförs med all personal som undervisar i matematik från förskoleklass till 

gymnasiet. 
- Arbetet med Kyrkhedenskola’s nya skolgård har startat. Arbetet startade med att alla vatten och 

avloppsledningar byttes under sommaren 2016. 
- Kyrkhedens skola har fått en modul med tre nya klassrum för att kunna ta emot alla nyanlända 

elever. 
- Antalet anvisningar av ensamkommande barn har minskat kraftigt fr.o.m. januari. 
- Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn och unga har genomförts under fyra veckor i samverkan 

mellan fritidsgård och skola. 
- Dagbarnsverksamheten är avvecklad den sista augusti. 

 

Ekonomiskt resultat 

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET  
(tkr) 

     

      
Verksamhet Budget Redovis

n. 
Årsbudg

et 
Prognos  Redovis

n. 
 jan-aug jan-aug  helår jan-aug 

 2016 2016 2016 2016 2015 

      
Gemensamt utskott 2 679 2 483 4 389 4 139 2 551 

Barnomsorg 30 578 32 049 46 366 49 058 31 784 

Hagfors skolområde 104 105 100 030 156 095 153 460 99 525 

- administration mm gemensamt   12 442 11 867 16 253 16 874 10 689 

- fritidshem                   5 280 5 572 8 211 8 541 5 309 

- förskoleklass                3 657 3 460 5 357 5 252 3 307 

- grundskola                   52 875 53 484 82 206 82 387 59 943 

- gymnasieskola                26 659 23 209 40 250 36 588 24 757 

- vuxenutbildning              3 192 2 438 3 818 3 818 2 954 

Bibliotek, kulturskola, kultur 5 413 5 367 8 177 8 177 5 921 

Resurscentrum                  21 215 15 676 32 922 28 170 14 708 

- barn- och ungdomsenhet       12 673 11 816 20 045 18 835 12 617 

Projekt barn- och bildning     273 -174 75 75 -160 

      
Summa 164 263 155 431 248 024 243 079 154 329 

 

 

PROGNOS HELÅR 

Budgetprognosen för 2016 pekar mot ett överskott för utskottets samlade verksamheter på 5.0 mkr. Det 
samlade resultatet för perioden januari-augusti är 8,8 mkr. Den stora skillnaden mellan årsprognos och 
nuvarande resultat förklaras av osäkerhet i periodisering av främst intäkter för ensamkommande barn. 
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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 (volym samt högre statligt bidrag) samt 
asylverksamheten och placering av barn och ungdomar. Här uppstår snabbt och oförutsägbart stora 
överskott eller underskott som inte på något omdedelbart eller effektivt sätt kan åtgärdas i verksamheterna. 
 
Barnomsorgen visar ett sammantaget underskott på 2,7 mkr beroende på fler barn än beräknat i andra 
kommunerna och inom de fristående förskolorna, barn i behov av extra stöd personal samt för stor personal 
pool. 
 
Underskottet inom grundskolan är 1,2 mkr vilket beror av många saker bl.a. ökade skolskjuts kostnader, IT 
licenser mm. Inom grundskolan är det svårt att beräkna kostnaderna för extra stödpersonal och 
förberedelseklasserna för asylsökande. Detta uppvägs av att vi har många elever som via vårt sammarbete 
med Platea AB går i skolan i Sunnemo. 
 
Gymnasieskolan visar ett överskott på 3,7 mkr, främst beroende på att det är många elever i 
språkintroduktion där många av eleverna kommer från andra kommuner och ett högre statsbidrag/elev. 
 
Resurscentrum visar ett prognostiserat överskott om 4,8 mkr. Inom den verksamhet som tar emot ensam 
kommande barn visas ett överskott på 3,0 mkr, vilket kan komma att stiga, det stora frågetecknet är vilka 
kostnader som kan komma i framtiden. Resterande överskott beror till största delen på vakanserna inom 
barn och ungdomsenheten.  

 

FRAMTIDEN 

Arbetet med mål och systematiskt kvalitetsarbete kommer att fortsätta. Att ha all verksamhetsdata 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. För att vi ska fortsätta utveckla vår 
skola behöver vi fortsätta vårt arbete med värdegrundsfrågor. Antalet elever med ett annat modersmål än 
svenska har ökat, vilket gör det än viktigare att vi fortsätter våra diskussioner om allas lika värde och 
rättigheter i såväl skola som i samhället i stort. Att alla känner glädje och trygghet i skolan är en 
grundförutsättning för att nå våra kunskapsmål. Arbetet med ämnesfördjupningar i arbetslagen för en ökad 
samsyn och rättssäkerhet för eleverna kommer också att fortsätta. 
För att gymnasieskolan ska leva vidare krävs en ständig översyn av utbud och kvalité på skolan. 
 
Sökbilden vt 2016 visar att eleverna från Älvstranden Bilningscentrum (ÄBC) har sökt gymnasiet på ÄBC till 
65% men endast drygt 40% från Kyrkhedens skola har sökt till ÄBC i första hand. Från Forsnässkolan i 
Munkfors däremot hade 18 förstahandssökande vilket var dubbelt så många som tidigare, vilket gör att 
antalet sökande totalt är normalt. Bedömningen är att behålla 10 program eftersom elever då får ett brett 
utbud att välja på vilket gör skolan attraktiv. Språkintroduktion som idag har 110 elever, kommer att i hög 
grad söka till Älvstrandsgymnasiet. 
Marknadsföringen är en mycket viktig del för en gymnasieskola som är konkurrensutsatt på ett annat sätt än 
grundskolorna. 
 
Under höstterminen kommer ÄBC att få moduler som F-3 ska använda sig av. Detta gör att det blir flera 
lokaler som kan disponeras av 4-6 och 7-9 som har det trångt. Då öppnar sig också fler tillfällen att utnyttja 
naturorienterande salarna på ett bättre sätt samt att undervisningen blir än mer kvalitativ när man får tillgång 
till rätt utrustning. En rekryterings strategi kommer att tas fram bl. a. på grund av lärarbristen i Sverige. 
 
Förskoleverksamheten har svåra planeringsförutsättningar då vi tror att det kommer att ske en förrändring i 
barn antalet mellan våra olika kommundelar. 
 
På barn och ungdomsenheten pågår ett intensivt utvecklingsarbete tillsammans med övriga kommuner i 
Värmland vilket leds av den regionala utvecklingsledaren. Sedan mitten av januari har antalet anvisningar av 
ensamkommande barn minskat kraftigt och har i nuläget så gott som upphört. För närvarande ansvarar vi för 
98 ensamkommande barn vilket gör att enheten fortsatt är mycket tungs belastad. Då antalet 
ensamkommande barn och unga minskar successivt kommer det under hösten planeras för en minskad 
verksamhet. 
 
Familjecentralen, Kärnhuset, Visit och ungdomsmottagningen fortsätter att utvecklas och arbetet med tidig 
upptäckt och insatser för barn och elever i behov av stöd fortsätter.  
 
Bibliotekets fortsätter att utveckla sitt samarbete med skolan och övrigt kulturliv och är drivande i 
genomförandet av kommunens kulturgaranti till barn och elever.  
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Nyckeltal 

Nyckeltal Barn- o bildning År Hagfors   
Kommun 

grupp 
Riket   Anm. 

Förskola               

Antal inskr/årsarb  2 016 6         
Egen 
beräkning 

Antal inskr/årsarb 2 015 5   5 5   Kommunblad 

Antal inskr/årsarb  2 014 5   6 5   Kommunblad 

Förskoleklass               

Antal elever/lärare  2 016 16         
Egen 
beräkning 

Antal elever/lärare 2 015 19   15 16   Kommunblad 

Antal elever/lärare  2 014 16   15 17   Kommunblad 

Fritidshem               

Inskrivna/års.arb 2 016 23         
Egen 
beräkning 

Inskrivna/års.arb 2 015 27   21 22   Kommunblad 

Inskrivna/års.arb 2 014 28   21 22   Kommunblad 

Grundskola               

Antal elever/lärare  2 016 11         
Egen 
beräkning 

Antal elever/lärare   2 015 13   12 12   Kommunblad 

Antal elever/lärare  2 014 11   12 12   Kommunblad 

Andel behöriga Gy 2 016 79         
Egen 
beräkning 

Andel behöriga Gy 2 015 86   82 84   Kommunblad 

Andel behöriga Gy 2 014 85   84 86   Kommunblad 

Andel som nått alla mål 2 016 74         
Egen 
beräkning 

Andel som nått alla mål  2 015 78   72 75   Kommunblad 

Andel som nått alla mål 2 014 74   73 76   Kommunblad 

Meritvärde år 9 2 016 198         
Egen 
beräkning 

Meritvärde år 9 2 015 208   218 224   Skolverket 

Meritvärde år 9 2 014 194   203 215   Skolverket 

Gymnasiet               

Antal elever/lärare 2 016 10         
Egen 
beräkning 

Antal elever/lärare 2 015 10   10 11   Kommunblad 

Antal elever/lärare  2 014 12   10 11   Kommunblad 

Meritvärde avgångselever 2 016 14   
  

  
Egen 
beräkning 

Meritvärde avgångselever   2015 13  14 14  Skolverket 

Meritvärde avgångselever   2014 14  14 14  Skolverket 

Andel examen inom 3 år 2 015 60   67 65   Kommunblad 

Andel behöriga univ/högsk 2 015 67   65 71   Kommunblad 

Andel behöriga univ/högsk 2 014 71   63 70   Kommunblad 

Andel folkbokf. år 1  2 016 63         
Egen 
beräkning 

Andel av folkbokf. elever  2 015 73         Skolverket 

Andel av folkbokf. elever  2 014 74         Skolverket 

Elevhälsovård               

Antal elever/ skolsköterska 100%   431     400   Egen 
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beräkning 

Bibliotek               

Antal biblioteksbesökare 
2016 
aug 56 473         

Egen 
beräkning 

Antal biblioteksbesökare 
2015 
aug 

 
56 971         

Egen 
beräkning 

Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna  
2016 
aug 

Hagfors59  
Ekshärad25        

Egen 
beräkning 

Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna 
2015 
aug 

 Hagfors 61 
Ekshärad23  
         

Egen 
beräkning 

 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
Måluppfyllelse redovisas i Barn och bildnings målkort samt med statistiken ovan.  

     

ÅTGÄRDER 
- Fortsatt analys av de mellan åren varierande betygsresultaten i grundskolan.  
- Fortsatt arbete med fokus på tidiga insatser via hemmaplanslösningar för utsatta barn och unga. 
- Förbättrat systematiskt kvalitetsarbete via kvalitetsverktyg, Incito och Ensolution.  
- Minskad klasstorlek på lågstadiet för minskat resursbehov. 
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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 arbetar med hälsoskyddskontroll av skolverksamhet och asylboende för att 
säkerställa bra inomhusmiljö.     

 Livsmedelskontroll följer tillsynsplanen.  

 Under 2016 har det öppnats 5 nya livsmedelslokaler och 12 livsmedelslokaler har avvecklats.   

 Tillsyn av miljöfarlig verksamhet följer tillsynsplanen.  

 Arkivering av bygglovshandlingar 2005-2010 är klart.  

 Ökat antal och svårighetsgrad på klagomålsärendet belastar miljö- och byggavdelningen avsevärt 

Ekonomiskt resultat 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN (tkr) 

            

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn. 

  jan-aug jan-aug   helår jan-aug 

  2016 2016 2016 2016 2015 

            

Miljö- och byggnämnd 91 81 135 135 112 

Miljö- och byggkontoret  972 993 1 461 1 461 1014 

Miljöbalken  153 27 447 385 106 

Livsmedel -20 -367 152 28 -126 

Bygglov -162 -463 -241 -241 -145 

            

Summa 1 034 271 1 954 1 768 961 

 

Avvikelse mot budget under perioden: +763 tkr 

 

Prognos helår 
Prognosen på överskott man bygger på föräldraledighet, lång deltidssjukskrivning och ökade intäkter på 
livsmedel-, miljö- och hälsoskyddstillsyn. Beräknat överskott skulle naturligtvis kunna användas för tillfällig 
anställning inom miljöbalken. 

Nyckeltal 
Översiktlig verksamhetsuppföljning år 2016. Utfall av planerade och oplanerade kontroller/inspektioner, 
klagomålshantering, antal beviljade bygglov och genomgång av lagstadgade årsrapporter för perioden 2016-
01-01--2016-08-31. 
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INSPEKTIONER/KONTROLLER PER VERKSAMHETSOMRÅDE 

          

    Utfall Utfall Utfall 

    2016-08-31 2015-08-31 2014-08-31 

          

Miljöfarlig verksamhet 32 1 6 

Enskilda avlopp 13 4 14 

Kemiska produkter 0 0 0 

Avfall   11 4 5 

Hälsoskydd 50 17 8 

Livsmedel   46 82 26 

Antal inspektioner miljö/livsmedel 152 108 59 

          

Plan och bygg (bygglov) 84 85 70 

          

Plan och bygg (anmälan) 36 17 36 

          

*Klagomål alla verksamheter 32 20 16 

Måluppfyllelse, granskade   
 

  

miljö/CFC-rapporter 41 44 44 

          

Utförda OVK-kontroller 48 112 71 

* 23 miljöbalk, 4 livsmedel och 5 plan- och bygg       
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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 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 2015, 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 motsvarande 10,3 årsarbetare inom VoO har fått högre sysselsättningsgrad. 

 Skärpta regler om bemanning på särskilda boenden trädde i kraft 15 april 2016. 

 Delområdesprognos från Statisticon 2016-2025 visar att andelen 80 år och äldre ökar fr.o.m. 2016. 

 Hög ärendemängd i ordinärt boende. 

 Hög belastning på korttidsboendet har medfört att avdelningen inte kunnat ta hem utskrivningsklara 
patienter. 

 VoO har under första halvåret 2016 rapporterat 19 ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §.  

 Friskvårdstävling under mars-maj i samverkan med Sociala avdelningen. 

 Sjukfrånvaron har minskat inom VoO under 2016 jan-juli 8,72 % i förhållande till 2015 jan-juli 9,89 %. 

 Storföreläsning med Torkild Sköld, för all personal inom Individ- och omsorgsutskottet.  
Tema ”personligt ledarskap”, ett led i arbetet med värdegrund och medarbetarskap. 

  Utbildning i social dokumentation till all baspersonal inom Individ- och omsorgsutskottet. 

  Utbildning till sjuksköterskor i beslutsstöd ProACT. 

  VoO har ansökt om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2016. 

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

 
 

 
EKONOMISKT RESULTAT 

 

VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN  (tkr)

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2016 2016 2016 2016 2015

Pensionärsråd 3 1 4 4 1

Vård och omsorg i ordinärt boende 47 964 50 118 74 725 78 805 48 337

Vård och omsorg i särskilt boende 48 722 51 290 75 571 78 491 49 827

Gemensamt ordinärt/särskilt boende 28 536 28 581 44 142 44 885 28 383

Färdtjänst 3 195 1 953 3 710 3 250 2 044

Projekt vård-och omsorgsavdelningen       -1 644             -1

Summa 128 420 130 299 198 152 205 435 128 591

                       Korrigering                 200 652 
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BUDGETUTFALL 

Vård- och omsorgsavdelningen redovisar en negativ avvikelse i förhållande till fastställd budgetram: – 1 900 
tkr. Avvikelsen har justerats i samband med delårsbokslut, p.g.a. att prognos för semesterlöneskulden om 
886 tkr har lagts in och även beviljade stimulansmedel 2015: 1 375 tkr för ”höjd bemanning” samt 289 tkr för 
”kultur för äldre”. 
 
Semesterperioden har påverkat hela avdelningen, då brist på vikarier har medfört merkostnader och högre 
arbetsbelastning för tjänstgörande personal. Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt – 1 500 tkr i avvikelse 
mot budget. Den beviljade tiden har ökat i jämförelse med samma period 2015. Under det första halvåret 
minskade dock den beviljade tiden något men andelen personer med omfattande behov och insatser med 
dubbelbemanning ökade. Vilket härleds till att fler personer väntat på att flytta in på särskilt boende. Under 
perioden har även personer vårdats dygnet runt i hemmet i livets slut.  
 
Särskilt boende redovisar en avvikelse om: - 2 600 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 – 765 tkr. Hög beläggning och stora omvårdnadsbehov har medfört bemanning 
över budget. Avdelningen har även under sommaren köpt korttidsplatser av Torsby kommun.   
Under perioden har ytterligare tjänster förändrats enligt beslut om höjda sysselsättningsgrader. Inom 
avdelningen har motsvarande 10,3 årsarbetare fått förhöjd sysselsättningsgrad. Fortsatt översyn av 
scheman för att så långt det är möjligt klara förhöjda sysselsättningsgrader inom befintlig ram.   
 
Sjuksköterskeorganisationen visar en negativ avvikelse om - 400 tkr. Negativ avvikelse på löner påverkas av 
att löneökning from april, ännu ej kompenserats i budget. Verksamheten har under sommaren köpt 
sjuksköterskor av bemanningsföretag. Hagfors kommun får 40 tkr mindre i stadsbidrag för 
inkontinenshjälpmedel under 2016 jämfört med 2015. Sjuksköterskeorganisationen har kostnader över 
budget avseende köp av tjänst, reparation av bilar, inkontinens hjälpmedel samt inköp av HSL-material.  
Verksamheten har dock mer intäkter p.g.a. köp av HSL-insatser av annan kommun.  
Antalet HSL-ärenden har ökat, perioden januari - juni 2016, var 1094 patienter inregistrerade.  
 
Rehab redovisar en positiv avvikelse om 334 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: + 260 tkr. Under 2016 har det fattas beslut om bidrag i 46 ärenden till en beräknad bidragsumma 
om 1 000 tkr. Samtliga ärenden har ännu inte verkställts. Kontot förväntas få en negativ avvikelse om 500 
tkr, då två större bostadsanpassningsärenden finns under beredning. 
 
Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget om + 865 tkr.  
Semesterlöneskulden om 886 tkr har lagts in i samband med delårsbokslut och förändrar avvikelsen för VoO 
administration men också avdelningens prognos, i negativ riktning med motsvarande summa. I övrigt så 
påverkas avvikelsen för VoO administration av färdtjänsten: + 1 240 tkr, som inkluderar en återbetalning från 
färdtjänst avseende 2015, om 300 tkr. Även gemensam administration och trygghetslarm har en positiv 
avvikelse om 650 tkr, vilket härleds till att verksamheten inte haft vikarie i samband med långtidsfrånvaro 
samt att planerat byte av nyckelhanteringsystem från analogt till digitalt sker under hösten. Under perioden 
har avdelningen inte kunnat ta hem personer som bedömts utskrivningsklara p.g.a. brist på korttidsplatser. 
Kostnad för utskrivningsklara under perioden: 100 tkr. Kontot för anhörigvård: - 166 tkr.  
 
Avdelningen har sökt stimulansmedel för höjd bemanning 2016: 3 835 tkr samt 2015: 1 875 tkr. 
De medel som inte används utifrån uppställda krav från Socialstyrelsen - skall återbetalas.   
 
I maj månad 2016 godkände Socialstyrelsen vård- och omsorgsavdelningens redovisning av förbrukade 
stimulansmedel för 2015. Av 1 875 tkr har 500 tkr bokförts på 2015, resterande 1 375 tkr redovisas i 2016 
års resultat. Vid delårsbokslut bedömer vård- och omsorgsavdelningen att verksamheten kan redovisa 
kostnader för stimulansmedel för höjd bemanning 2016, motsvarande beviljat belopp.    
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PROGNOS HELÅR 

Prognos för vård- och omsorgsavdelningen på helår justeras av intäkter från stimulansmedel för förstärkt 
bemanning 2016: 3 835 tkr samt 2015: 1 375 tkr. Prognosen påverkas negativt av att prognos för 
semesterlöneskulden lagts in om 886 tkr. Helårsprognos: – 2 500 tkr.  

 
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 fortskrider, så även arbetet med värdegrund och medarbetarskap. Vård- 
och omsorgsavdelningen avsätter vidare tid för att tillsammans med Sociala avdelningen 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 att befästa social dokumentation. Insatser för att implementera 
registrering av BPSD i särskilt boende och i hemtjänst pågår. Arbetet med att utveckla kvalitet inom 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården efter överenskommelse mellan SKL och regeringen fortskrider. I 
arbetet ingår att utveckla eHälsa. Under hösten påbörjas byte av nyckelhanteringssystem, från analogt till 
digitalt.  
 
 

NYCKELTAL 

Nyckeltal Vård och omsorg för år 2015 Hagfors Värmlands 

län

Liknande 

kommuner, 

äldreomsorg

Genomsnitt 

alla 

kommuner

Invånare 65-w, andel % 28,8% 25,0% 29,1% 23,2%

Invånare 80-w, andel % 8,2% 6,8% 8,1% 6,0%

Invånare 65-w, beviljad hemtjänst, andel % 7,0% 6,6% 7,8% 7,2%

Invånare 65-w, särskilt boende, andel % 3,9% 4,0% 4,4% 4,2%

Kostnad kr/inv äldreomsorg 60 718 59 864 68 023 59 074

Beviljade timmar/månad och person 65-w 39,2 35,5 41,9 32,0

Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w 25 586 22 973 21 998 18 989

Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w 29 552 30 901 41 148 33 975

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 366 370 350 763 283 182 271 474

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 751 597 789 648 792 266 823 381

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) -1,2 -3,6 3,2 1,4  
Källa: Kolada.se 
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Uppföljning hemtjänsten 2016 juni-16 juli-16 aug-16 aug-15 

          

Kostnad hemtjänst totalt tkr/månad 7 015 6 085 7 250 7 142 

Budget hemtjänst totalt tkr/månad 6 770 6 167 6 409 6 204 

Beviljad tid totalt timmar/månad 10 191 11 274 11 423 10 177 

Kostnad hemtjänst, kr/beviljad timme 688 540 635 702 

Beviljad tid för perioden jan-aktuell 
månad 

60 443 71 717 83 140 82 113 

 
Källa: Egna uppgifter 

 

SoL och HSL insatser 2012 2013 2014 2015 2016

Beviljad tid (tim/jan-aug) 68 489 69 015 82 251 82 108 83 140

HSL-insatser (antal patienter, jan-juni) 1 007 1 027 1 041 1 070 1 094  
 
Källa: Egna uppgifter 
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INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET - SOCIALA AVDELNINGEN 

Verksamhet 

Sociala avdelningen omfattar individ- och familjeomsorg för vuxna, ekonomiskt bistånd, flyktingmottagande, 
budget- och skuldrådgivning, missbrukarvård, LSS-verksamhet, socialpsykiatri alkoholtillstånd och tillsyn 
samt arbetsmarknadsfrågor.  

Viktiga händelser  

 
 Sociala avdelningens genomsnittliga resultat vid medarbetarundersökningen 2015 uppgick till 3,8 

(Motiverad-medarbetarindex, MMI) 
 

 Personalomsättningen har varit stor under våren inom avdelningens verksamheter avseende 
handläggare och ledningspersonal. En tjänst som handläggare LSS och socialpsykiatri är fortsatt 
vakant och tjänsten som budget/skuldrådgivare är tillfälligt bemannad med vikare.  
 

 Sjukfrånvaron under januari – juli ligger kvar på samma nivå som föregående år 5,21 %. 
Avdelningen har tillsammans med Vård- och omsorgsavdelningen (VoO) haft en friskvårdstävling 
under mars - maj i syfte att stimulera friskvårdsaktiviteter och förbättra hälsan. 

 
 Kommunfullmäktiges beslut om införande av heltid som norm (KF 2014-06-23), har medfört att 23 

personer fått utökad sysselsättningsgrad inom avdelningen – motsvarande 2,03 åa. Avdelningen har 
arbetat med förändrad arbetsorganisation och schemaläggning för att klara förändringen inom 
budgetram.  

 
 13 beslut har rapporterats som ej verkställda inom avdelningen. 8 beslut avser stöd enligt LSS och 5 

beslut enligt SoL.   
 

 Hagfors kommun har ett nollavtal gällande flyktingmottagande under 2016. 54 personer har 
mottagits under januari – augusti 2016, varav 12 är ensamkommande barn.   

 
 Behov och efterfrågan avseende missbrukarvård fortsätter i likhet med föregående år att vara högt. 

Tvångsvård med stöd av LVM är på samma höga nivå som jämförbar period 2015, och de frivilliga 
institutionsplaceringarna har ökat, främst avseende avgiftning (8 insatser 2015 jfr 21 insatser 2016) 

 
 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har aviserat om tillsyn inom daglig verksamhet och 

missbrukarvård (utredningar med stöd av LVM). Tillsyn och återkoppling med beslut är planerat 
under hösten. Även Arbetsmiljöverket har aviserat tillsyn gällande första linjens chefer inom vård- 
och omsorgsområdet.  

 
 Två Lex Sarah utredningar har genomförts inom LSS och socialpsykiatri.   

 
 Utvecklingsarbetet gällande sysselsättning fortlöper. Inom daglig verksamhet har man i år infört 

arbetsområden i syfte att ge ökade möjligheter till individuella val inom sysselsättningen.  
 

 Hagfors kommuns gemensamma arbete med Arbetsförmedlingen för att minska 
ungdomsarbetslösheten fortsätter. Ytterligare 200 tkr har beviljats för perioden 160701-170630. 
Målet är att förbättra samverkan och gemensamma arbetsmetoder inom området. 

 
 Sociala avdelningen och Vård- och omsorgsavdelningen samverkar gällande utbildning för 

baspersonal, se beskrivning under viktiga händelser inom Vård- och omsorg.  
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Ekonomiskt resultat 

SOCIALA AVDELNINGEN  (tkr) 

            

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos  Redovisn. 

  
jan-
aug 

jan-aug 
  

helår jan-aug 

  2016 2016 2016 2016 2015 

            

Individ- och omsorgsutskott 216 243 315 315 225 

Insatser enligt LSS 31 319 29 055 49 687 47 765 29 742 

Socialpsykiatri 5 293 5 516 8 230 8 640 5 641 

Gemensamma kostnader IFO/sociala 4 775 4 935 8 744 8 415 4 759 

Missbrukarvård för vuxna 2 391 2 863 4 052 5 657 2 674 

Familjerätt 69 82 109 97 91 

Ekonomiskt bistånd 7 492 5 957 11 260 10 250 6 715 

Budget-skuldrådgivning 228 160 309 283 262 

ESA 5 907 4 525 8 972 8 807 5 694 

Flyktingmottagande 524 -20 273 273 -3 010 

Alkoholtillstånd 232 227 326 326 198 

            

Summa 58 446 53 543 92 277 90 828 52 991 

 

Budgetutfall 

Sociala avdelningens verksamheter visar ett positivt resultat i förhållande till budget till och med augusti 
månad med + 4 903 tkr. Resultatet för perioden påverkas positivt av intäkter för projekt som inte 
periodiserats samt utstående fakturor. Semesterlöneskuld har tillförts verksamheten med 350 tkr, vilket finns 
med i redovisningen för perioden.  
 
Individ- och familjeomsorgens kostnader är lägre än budget för perioden, men prognosen på helår visar 
på ett minus med -716 tkr. Ekonomiskt bistånd går bättre än budget (+ 1 536 tkr) och kostnaderna är lägre 
än jämförbar period 2015 (759 tkr lägre). Under året har kostnaderna varit jämförbara eller något lägre än 
2015, med undantag för augusti månad. Om den ökade kostnaden för det ekonomiska biståndet kvarstår 
resterande del av året är för tidigt att förutse, men vi ser en ökning av personer som nu lämnar etableringen 
utan att vara självförsörjande. Allt fler behöver socialtjänstens hjälp för att få tillgång till en bostad samtidigt 
som utbudet av hyresrätter har minskat för målgruppen. Detta innebär tillkommande kostnader och 
arbetsuppgifter inom Vuxen-IFO. Kostnader för bostadssociala kontrakt prognosticeras ge en överkostnad 
om 200 tkr på helår. Kostnadstrycket inom missbrukarvården är fortsatt högt (-472 tkr) och gör att prognosen 
för hela verksamheten visar på ett minus på helår (- 1 605 tkr). Utbetalat statsbidrag för flyktingmottagande 
under året bedöms täcka kostnaderna efter periodisering. Centralt avsatta medel inom avdelningen ger ett 
överskott om 501 tkr, i huvudsak beroende på ett avslutat assistansärende. 
 
Verksamheten inom LSS och socialpsykiatri bedöms ge ett överskott om + 1 512 tkr på helår. 
Inom boende LSS har schemajusteringar gjorts på två boenden under perioden april-juni med anledning av 
ökade sysselsättningsgrader och minskade omvårdnadsbehov. Bemanningen baserad på nuvarande 
omvårdnadsbehov inom boenden LSS har minskats med 2,7 åa och prognosen visar ett överskott om 1 170 
tkr. Inom assistansen har en ”resurstur” inrättats vid dubbelassistans, vilket beräknas ge en besparing om 
775 tkr på årsbasis. Ett ärende har avslutats som SFB och övergår till kommunen via LSS, vilket ger en 
minskning av intäkter med c:a 790 tkr. Två ärenden har avslutats. Prognos för assistansen är på helår +395. 
Socialpsykiatrin har behövt förstärka med vaken natt under sommaren, vilket lett till överkostnader i 
förhållande till budget. Övriga insatser LSS går bättre än budget, med undantag av kontaktpersoner. Detta 
gäller även kontaktperson SoL. Sammantaget bedöms denna insats överstiga budget med 200 tkr på helår. 
Ökad efterfrågan och högre ersättningar ligger bakom den ökade kostnaden.  
 
Arbetsmarknadsåtgärder bedöms ge ett överskott med + 165 tkr på helår, inklusive Finsam. Enheten har 
lägre intäkter från Arbetsförmedlingen i år och även mindre efterfrågan på platser, vilket gör att budget för 
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bidragsanställningar inte helt har nyttjats. Inom enheten pågår två projekt som delfinansieras externt; DUA - 
samverkan för att minska ungdomarbetslöshet (200 tkr) samt Grönt näringsliv och integration i samverkan 
med Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och privata aktörer inom den gröna näringen (840 tkr).  
 

Framtid 
Sociala avdelningen arbetar vidare med att optimera schemaläggning och arbetsorganisation efter 
verksamhetsbehov och höjda sysselsättningsgrader. Värdegrundsarbete tillsammans med kvalitets- och 
måluppfyllelse är viktiga vägvisare i vårt arbete. Individ- och familjeomsorgen har ett ökat arbetstryck inom 
verksamheten. Många nyanlända kom under hösten 2015 och flera lämnar nu etableringen utan att ha 
uppnått egenförsörjning. Efterfrågan och behov inom missbrukarvården är fortsatt stort. Bostadsförsörjning 
är en fråga som växt i omfattning de senaste åren. Sociala avdelningens samverkan med andra aktörer är 
därför fortsatt priorierat och viktigt. Arbete med öppenvård och samverkan med Arbetsförmedlingen, enheten 
för stöd och arbete (ESA) samt Landstinget är viktiga delar för effektiv resursanvändning och för ett gott stöd 
till den enskilde.  

   

Prognos helår  
Prognos på helår för Sociala avdelningen + 1 449 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.  

 Bemanning och schemaläggning ska kontinuerligt ses över med fokus på insatserna boende och 
boendestöd.  

 Översyn av delegeringsbeslut gällande institutionsvård missbruk 
 
 

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

2012 
jan-juni 

2013 
jan-juni 

2014 
jan-juni 

2015 
jan-juni 

2016 

            

Totalt antal brukare 29 30 29 30 28 

-varav Hagfors kommun 
assistanssamordnare 21 20 20 21 19 

-varav kombinatt 9 9 11 11 11 

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

            

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

2012 
jan-juni 

2013 
jan-juni 

2014 
jan-juni 

2015 
jan-juni 

2016 

            

Totalt antal brukare 15 11 12 11 12 

-varav Hagfors kommun 
assistanssamordnare 9 6 6 6 7 

Arbetad tid (årsarbetare) 11,42 5,6 4,98 4,98 5,39 
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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 (fp) vice 
ordförande, Ingegärd Olsson (s), Leif Andersson (s) och Lisen Persson (partipolitiskt obunden). 

Viktiga händelser 

Under 2016 genomförs den 13 november en folkomröstning avseende Råda skola vilket medför en avvikelse 
i årsprognosen med -300 tkr. 
 

 
Ekonomiskt resultat 

 
Avvikelse mot budget under perioden: -19 
Avvikelse prognos helår: -300 

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 1 080 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

2015 2016

Forshaga 224 294

Hagfors 202 258

Grums 159 205

Kil 163 205

Munkfors 84 120

Totalt 832 1 082

Ärendefördelning för

medlemskommunerna

 
 
Viktiga händelser 

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

- Överförmyndarkontoret har börjat ett arbete för att effektivisera arbetet på kontoret. En åtgärd som 
verksamheten har vidtagit är att förändra utbetalning av arvode till våra gode män för 
ensamkommande ungdomar från månadsvis till kvartalsvis. 

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

- Den gemensamma överförmyndarnämnden hanterar idag 319 godmanskap för ensamkommande 
ungdomar, inflödet av nya ensamkommande barn har minskat drastiskt under året. 
 
 

 Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2016 2016 2016 2016 2015

Överförmyndarverksamhet 0 3 1 347 1 347 5

Överförmyndarverksamhet

ensamkommande avtal 0 -26 0 0 -22

Överförmyndarverksamhet

ensamkommande ej avtal 0 -1 0 0 53

Summa 0 -24 1 347 1 347 36

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. Den gemensamma nämnden har haft 2 planerade sammanträden 
under första halvåret 2014. 
 
 

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

 Hjälpmedelsnämndens årsredovisning 2015. 
 Ingen ekonomisk reglering görs utan 2015 års utfall tas i beaktande i samband med 2016 

årsredovisning 
 En översyn görs av Hjälpmedelsnämndens ansvarsområde under våren  
 Förslaget till reviderat samverkansavtal sänds på remiss till samtliga deltagande kommuner och 

landstinget 
 Förslag på hantering och fortsatt process för det reviderade samverkansavtalet bifogas till 

handlingarna   
 Sista datum för inkomna remissvar från kommuner och landsting är senast den 31 augusti 2016.  
 
 

Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn.Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2016 2016 2016 2016 2015

Gemensam hjälpmedelsenhet 84 89 127 137 67

Summa 84 89 127 137 67

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND  (tkr)

 
 
Avvikelse mot budget under perioden: -5, Decembers faktura 2015 är med på första halvåret 
Avvikelse prognos helår: -10 
 

 

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.  
 

 
 


