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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE  
 
ÅRETS RESULTAT 

Det är med stor glädje jag konstaterar att Hagfors kommun 2019 visar ett överskott på plus 9,3 miljoner 

kronor Det är viktigt att vi uppvisar ett positivt resultat. Detta för att vi ska kunna fortsätta utveckla 

kvaliteten i våra verksamheter och kunna erbjuda invånarna en fortsatt bra service i Hagfors kommun. 

Det positiva resultatet är också ett tydligt bevis på allt det goda arbete som vår personal gör varje dag året 

runt. Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb. Att man också trivs på sin arbetsplats är resultatet 

3,9, på en femgradig skala, i medarbetarundersökningen 2019 ett tydligt bevis på. 

 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Vi har beslutat att tillsammans med Riksbyggen påbörja bygget av ett nytt trygghetsboende i Hagfors under 

2020. Det ger oss möjlighet att erbjuda äldre i kommunen ett centralt boende i Hagfors med toppmodern 

standard. 

 

Lagom till skolstarten hösten 2019 invigdes den nya fina F-3 skolan i Råda. Ett ytterligare steg i vår satsning 

på utbildningsmiljön i kommunen. Ett tydligt bevis att vi är på rätt väg är Lärarförbundet rankning 2019 

"Sveriges Bästa skolkommun" Där hamnade Hagfors kommun på en hedrande tolfteplats av Sveriges 290 

kommuner. 

 

Vi har beslutat att ta fram en ny översiktsplan för Hagfors kommun. Ett viktigt och omfattande jobb som 

berör den framtida planeringen och den långsiktigt hållbara utvecklingen inom kommunen. Dialogen med 

Hagforsborna kommer att vara en viktig del i detta arbete. 

 

Framtidsforum var än en gång en välbesökt mässa där utbildning, företagande och inspiration som alltid var i 

fokus. Mässan visar verkligen att vi har företagsamma ungdomar och många intressanta företag i kommunen. 

 

Vi har fortsatt vår satsning på näringslivet. En del i detta är att tjänstemän och politiker tillsammans 

besöker företag runt om i kommun. Under 2019 gjorde vi totalt 150 företagsbesök. Vi kan vara stolta över 

att vi har ett näringsliv som på många områden ligger i framkant av utvecklingen. Ett bevis på detta är att 

Hagfors är utpekat som en industrinod inom området automatisering och robotisering. Här är det viktigt att 

fortsätta det lyckosamma samarbetet mellan skola och näringsliv. 

 

Vi har också startat ett projekt för centrumutveckling i Hagfors och Ekshärad. Syftet med projektet är 

att skapa attraktiva och levande centrum i kommunen. Projektet bygger på en utvecklad samverkan 

med näringslivet, fastighetsägare och lokala handlare och ska pågå till sommaren 2021. Lanseringen av 

Hela Hagfors-kortet var startskottet för projektet. 

 

Vi har också fortsatt arbeta för att kunna göra en renovering av badhuset, skapa ett nytt teknikhus samt 

förbereda bygget av ett nytt särskilt boende i kommunen. 

 

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare och förtroendevalda för ett mycket gott samarbete under 2019. 

 

Hagfors i mars 2020 

 

 

Jens Fischer 

Kommunstyrelsens ordförande 
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FAKTA OM HAGFORS KOMMUN 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare 31 december 11 824 11 917 11 782 11 698 11 606

Åldersgrupp 0-17 år 1 816 1 843 1 860 1 853 1 862

Åldersgrupp 18-64 år 6 600 6 648 6 490 6 387 6 283

Åldersgrupp 65-år 3 408 3 426 3 432 3 458 3 461

födelsenetto -82 -60 -91 -101 -70

flyttningsnetto -19 148 -53 19 -25

Kommunal skattesats 22:50 22:50 22:50 22:50 22:02

Landstingets skattesats 11:20 11:20 11:20 11:20 11:68

Årets resultat, Mkr 15,4 23,5 14,5 16,0 9,3

Årets resultat, kr per invånare 1 304 1 974 1 228 1 365 801

Eget kapital, Mkr 239,5 263,0 277,5 293,5 302,8

Eget kapital, kr per invånare 20 256 22 072 23 553 25 087 26 087

Låneskuld, Mkr 185,0 185,0 130,0 130,0 155,0

Låneskuld, kr per invånare 15 524 15 524 11 034 11 113 13 355

Soliditet, % 35 36 40 41 42

Verksamhetens nettokostnad, Mkr 645,3 651,5 693,6 690,5 710,6

Verksamhetens nettokostnad, kr per invånare 54 572 54 673 58 870 59 025 61 224

Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, Mkr 15,3 25,9 39,5 43,4 79,5

Nettoinvestering i fastigheter o inventarier, kr per invånare 1 296 2 173 3 349 3 709 6 847

FEM ÅR I SAMMANDRAG

 
 

2011-14 2015-18 2019-22

Oberoende realister - - 13

Socialdemokraterna 18 18 12

Centerpartiet 4 4 3

Sverigedemokraterna 2 5 3

Vänsterpartiet 4 3 2

Moderata samlingspartiet 3 2 1

Folkpartiet Liberalerna 3 2 1

Miljöpartiet de gröna 1 1 -

Totalt 35 35 35

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE
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OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD  

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

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

löneutveckling samt ränteläget. 

 
SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING (Ekonomirapporten-Oktober 2019, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)) 

BNP-tillväxten i Sverige blir svag både 2019 och 2020. En markant inbromsning i global BNP- och 

handelstillväxt väntar, varför draghjälpen från exportmarknaden klingar av. Det svenska resursutnyttjandet 

faller därför nästa år och arbetsmarknaden försvagas, med vikande sysselsättning och stigande arbetslöshet. 

Ekonomin rör sig 2020 mot en mild lågkonjunktur. Sammantaget förutses några år av svag 

arbetsmarknadskonjunktur, liksom svag tillväxt för det kommunala skatteunderlaget. Den offentliga sektorns 

finansiella sparande visar underskott från och med 2020. Utsikterna för att nå upp till överskottsmålet ser 

svaga ut framöver. Ett positivt sparande syns för staten och ålderspensionssystemet sammantaget. Det 

beräknade offentliga underskottet ligger således i kommunsektorn. Trots detta står Sveriges offentliga 

finanser starka, med en låg offentlig skuldsättning. Dock ökar kommunsektorns andel av den offentliga 

bruttoskulden. 

 

Vi befinner oss nu i början av en lång period med demografiska som ökar snabbare än sysselsättningen i 

ekonomin. Det innebär att behoven av att bygga ut välfärdssektorn kommer att vara större än möjligheten att 

finansiera eller bemanna den, om inget förändras. Till detta kommer en svag tillväxt i Sverige innevarande 

och nästa år. I år är det främst den inhemska efterfrågan som viker och nästa år främst efterfrågan från 

exportmarknaderna. Sysselsättningen beräknas minska åren 2020-2021, vilket medför en svag tillväxt i 

skatteunderlaget dessa år. Detta står i kontrast mot den utveckling vi sett det senaste decenniet, då 

kostnaderna ökat betydligt snabbare än de demografiska behoven, vilket främst berott på ambitionshöjningar 

och möliggjorts av en kraftig sysselsättningstillväxt. Resursförstärkningen har exempelvis gått till högre 

lärartäthet, kraftigt utbyggd funktionshinderverksamhet, bättre behandlingsmetoder och utbyggd 

kollektivtrafik. En allmän uppfattning tycks emellertid vara att utvecklingen gått i motsatt riktning, och att 

det nu skulle behövas en återtällare. I själva verket är det nu vi har den tuffa tiden framför oss.  

 

För åren 2019 och 2020 viker den underliggande skatteunderlagsutvecklingen betydligt. Det sker efter flera 

år av god skatteunderlagstillväxt och innebär därför en rejäl omställning för verksamheterna. Samtidigt når 

investeringarna rekordnivåer, vilket indirekt pressar upp kostnaderna. Det finns i nuläget inga indikationer på 

mer omfattande förändringar av skattesatserna 2020. Det kan uppskattningsvis röra sig om ett tjugotal 

kommuner som höjer och några som sänker skatten. SKR:s bedömning är att medelskattesatsen ökar med 5 

öre. I budgetarbetet för 2020 arbetar många kommuner med olika typer av effektiviseringsåtgärder. Det kan 

handla om generella besparingskrav såväl som riktade åtgärder. En vanlig åtgärd är effektiviseringar i 

verksamheten genom neddragning av budgetramen. Både inom skolan och äldreomsorgen görs många 

riktade åtgärder, till exempel översyn av bemanning och scheman. 
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KÄNSLIGHETSANALYS 

Kommunens ekonomiska utveckling påverkas av ett stort antal faktorer. En del faktorer kan påverkas av 

kommunen andra inte. I känslighetsanalysen redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser. 

 

HÄNDELSE / FÖRÄNDRING            RESULTATEFFEKT MKR 

Löneförändring 1 % inkl. PO 6,0

10 heltidstjänster 4,5

Prisförändring varor och tjänster 1% 3,3

Ändrade rörliga låneräntor 1% 0,5

Förändrad likviditet 10 miljoner kr 0,0

Ändrade taxor och avgifter 1% 0,6

– varav va och renhållning 0,5

Ökad utdebitering 10 öre 12,1

Ökat skatteunderlag 1% 4,9

Förändring skatter o bidrag per 100 invånare 5,8  

 
BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Antalet invånare i Hagfors kommun minskade med 92 personer under året och vid utgången av 2019 hade 

Hagfors 11 606 invånare. Under 2018 minskade befolkningen med 84 personer. Ökningen under 2016 var i 

ett historiskt perspektiv ett undantag från den trend som rått sedan tidigt 1960-tal. Under de senaste tio åren 

har befolkningen minskat med 1 030 personer eller 8,0 procent. Under de senaste 20 åren är minskningen     

2 794 personer eller 19,4 procent. Delas befolkningen in i grupperna 0-17 år, 18-64 år samt 65 år och äldre så 

minskar gruppen 18-64 år och de bägge övriga ökar. Störst procentuella förändring sker i åldersgruppen 18-

64 år (-1,63 procent) och även i absoluta tal är förändringen störst i gruppen 18-64 år (-104 personer). 

Födelsenettot det vill säga antal födda minskat med antalet avlidna är fortsatt största orsaken till den negativa 

befolkningsutvecklingen under året, -70 personer. Däremot har 103 barn fötts under året vilket är första året 

med mer än 100 födslar sedan 2005 senast det föddes fler barn än 2019 var 2003 då antal födda uppgick till 

105 barn. Flyttnettot det vill säga antalet personer som flyttat in i kommunen minskat med antalet som flyttat 

ut är negativt under 2019, -25 personer.   
 
SYSSELSÄTTNING 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Totalt Hagfors kommun 6,8% 6,6% 6,0% 6,8% 7,0%

Totalt Värmlands län 6,9% 6,8% 6,0% 6,8% 7,6%

Totalt Riket 6,3% 6,1% 5,9% 7,0% 7,4%

Kvinnor Hagfors kommun 4,9% 4,8% 5,4% 6,5% 6,2%

Män Hagfors kommun 8,6% 8,1% 6,4% 7,1% 7,8%

Ungdomar 18-24 år Hagfors kommun 8,2% 7,1% 5,8% 6,5% 8,4%

ARBETSLÖSHET

 
Tabellen ovan visar hur många arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd som finns per 31 

december i andel av befolkning 16-64 år.  Antalet arbetslösa i Hagfors kommun ökar något för andra året i 

rad efter många års nedgång och uppgår nu till 7,0 procent. För hela riket och för Värmlands län ökar 

arbetslösheten med 0,5 respektive 0,8 procentenheter. Vid en jämförelse med övriga värmländska kommuner 

hamnar Hagfors på plats 8 av 16 kommuner vilket är två placeringar bättre än 2018. Av Värmlands 

kommuner så ökar arbetslösheten under året i tretton kommuner och minskar i tre. Av de kommuner som 

ökar arbetslösheten så är det i Hagfors som ökningen är lägst. Arbetslösheten minskar något bland kvinnor 

men ökar bland män och bland ungdomar. Ungdomsarbetslösheten ökar med 1,9 procentenheter och är tredje 

lägst i Värmland efter att ha varit näst lägst 2018. 
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VIKTIGA HÄNDELSER, MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE, FRAMTID 

VIKTIGA HÄNDELSER 

En mycket positiv händelse under 2019 är att kommunen fortsätter generera överskott minst i nivå 

med budget. Det ekonomiska utfallet med årets resultat på +9,3 Mkr innebär att ekonomin fortsätter 

konsolideras.  

 

Två större omorganisationer genomfördes från 2019-01-01. Samhällsbyggnadsutskottet togs bort och 

verksamheten för samhällsbyggnadsavdelningen införlivades som en egen avdelning under 

kommunledningsutskottet. Den andra organisatoriska förändringen var att äldreomsorgsavdelningen 

och sociala avdelningen slogs ihop till en Individ- och omsorgsavdelningen med en socialchef. 

 

 

Stamfiberutbyggnad har genomförts på följande sträckor och är  slutbesiktigade: Geijersholm-

Gustavsfors, Råda-Lakene, Edebäck-Skoga, Skoga-Basterud, Gustavsfors-Laggåsen, Råbäcken-

Lakheden samt Höje-Ena. 

 

Utbyggnad av ytterligare stamfibersträckor pågår enligt följande: Bäckåsarna-Ekshärad, Edebäck-

Bergsäng, Bergsäng-Byn, Byn-Stackerud samt Ekshärad-Borg. Sträckorna finansieras, förutom med 

kommunala medel, även med bidrag från Regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket), och Region 

Värmland. 

 

Nya Råda skola F-3 färdigställdes och togs i drift från höstterminen 2019. Vidare togs beslut om att 

fortsätta projektet till en F-6. 

 

Under hösten rankades Hagfors kommun som nummer 12 av Sveriges skolkommuner. 

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Hagfors 

tillhör landets bästa kommuner när det kommer till andelen godkända elever. Även elevernas 

meritvärde i åk 9 och lärartätheten tillhör kommunens relativa styrkor som skolkommun. 

 

Tre stora projekt startas upp kring Råda F-6, anpassningar ÄBC och Teknikhus. Förarbeten 

tillsammans med arbetsgrupper med medarbetare från skola och fastighet, skyddsombud samt 

projektledare och arkitekter pågår under hösten 2019. 

 

Beslut om inriktning robotisering och additiv tillverkning på vår tekniknod för gymnasieskolan. 

 

Hemtjänsten har redovisat både volym och kostnadsökningar senaste åren. Vid analys av 

befolkningsprognosen som Statisticon levererade avseende 10 och 20 år framåt, våren 2019 ser vi att 

andelen äldre äldre ökar. En genomlysning av hemtjänsten påbörjades under första halvåret, arbetet 

har pågått under året och redovisas i början av 2020 som grund för budgetprocessen inför 2021. 

Specifika åtgärder är framtagna och sammanställda i åtgärdsplan. Planen innehåller åtgärder för 

biståndsenheten, enhetschefer, planerare, legitimerad personal samt IoO ledningsgrupp. 

 

 
MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 
Under början av 2012 fattades ett politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort 

(målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa målkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat 

och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete 

samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. I denna årsredovisning redovisas 

måluppfyllelse för kommunens målkort för femte gången. Under respektive utskotts och nämnds 

verksamhetsberättelse redovisas de målkort som är klara. I detta stycke redovisas kommunens 

övergripande målkort.    
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FRAMTIDEN I HAGFORS KOMMUN 

Efter att befolkningen under 2016 ökade för första gången sedan 1993 minskade befolkningen återigen 

under 2017, 2018 och 2019. Anledningen till detta är flera. En anledning är fortsatt negativt 

födelsenetto. Dock är det negativa födelsenettot mindre negativt än föregående år. Största orsaken är 

att det fötts betydligt fler barn under 2019 än på många år. För första gången sedan 2005 har det fötts 

fler än hundra barn i kommunen, 103.   

 

En annan stor osäkerhet för framtiden är hur flyktingsituationen utvecklas. Till och med 2016 kunde 

kommunen hantera det tryck som uppstod inom framförallt Barn- och bildningsutskottets verksamhet 

med givna resurser samt de extra resurser som fanns att söka från framförallt Migrationsverket. Under 

december månad erhöll Hagfors kommun 27,7 Mkr av regeringens ”Extra ändringsbudget för 2015 

(Prop. 2015/16:47) avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade 

besparingar skulle behöva ske inom andra verksamheter. Enligt Rådet för kommunal redovisning 

(RKR) bör inkomsten periodiseras antingen med en jämn fördelning från och med december 2015 

eller från den månad 2015 när kommunen bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i 

betydande omfattning, till och med 2016. Under 2016 togs 50 tkr i anspråk. Under 2017 användes 5,4 

mkr av potten och under 2018 användes 0,5 mkr av potten. Den flyktingsituation som varit de senaste 

åren ger farhågor om att kommunens kostnader ökar framgent bland annat för ekonomiskt bistånd. För 

att inte riskera att bli tvingad till besparing inom kärnverksamheterna togs återstående medel med till 

2019. Ambitionen är fortsatt att inte behöva ta resurser från kommunens kärnverksamheter för att 

täcka kostnader för flyktingsituationen förrän de tilldelade medlen är förbrukade. Under 2019 togs 

ytterligare 2,6 mkr i anspråk och kvarvarande 19,2 mkr tas med till 2020. 

  

Ett flertal strukturella förändringar som påverkat resultatet i Hagfors kommun såsom omläggning av 

utjämningssystemet 2014, förändrade redovisningsregler för investeringar, sk komponentavskrivning, 

2016, samt ny kostnadsutjämning från 2020. Detta har medfört en kortsiktig förbättrad balans mellan 

intäkter och kostnader. Det långsiktiga demografiska problemet med en minskande och åldrande 

befolkning kvarstår dock samtidigt som kvalitativa förbättringar i verksamheten genomförts.  

Timlönerna för de anställda ökar och antalet brukare/kunder inom kommunens verksamheter stiger. 

Detta medför att efter några år försämras åter igen förutsättningarna för en kommunal ekonomi i 

balans om effektiviseringar inte genomförs.  Det budgeterade resultatet för 2020 ser ännu så länge bra 

ut. Men blickar man längre bort i budgetperioden återkommer år med negativa resultat allt annat lika. 

Kommunledningen arbetar fortsatt med högsta prioritet i att införa effektiviseringar i samtliga 

verksamheter. 
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EKONOMISK ÖVERSIKT 

ÅRETS RESULTAT 

Årets resultat för kommunen uppgick till +9,3 Mkr. Att jämföra med budgeterat resultat +2,8 Mkr. 

Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med +6,5 Mkr. Prognostiserat helårsresultat efter 

november månads utfall var +2,6 Mkr. Enskilda verksamheter redovisar dock både över och 

underskott vilket redovisas nedan. Vid en historisk jämförelse från år 1987 till 2019 är årets resultat i 

löpande penningvärde det åttonde bästa och satt i relation till skatteintäkter och generella bidrag det 

elfte bästa resultatet.  

 

         ÅRETS RESULTAT  5 I TOPP *

1. År 2013 +31,2 Mkr

2. År 2016 +23,5 Mkr

3. År 2014 +16,9 Mkr

4. År 2006 +16,3 Mkr

5. År 2018 +16,0 Mkr

* Högsta Årets resultat i löpande penningvärde 

under 1987-2019

   

ÅRETS RESULTAT I % 5 I TOPP *     

1. År 2013 4,9%

2. År 2016 3,4%

3. År 2006 2,8%

4. År 2014 2,6%

5. År 2015/1994 2,3%

* Högsta Årets resultat i % av skatteintäkter 

och generella statsbidrag under 1987-2019

     
DRIFTSREDOVISNINGEN 

Nettokostnaden för utskottens/nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 692,4 Mkr. Det är 

en ökning från föregående år med 16,3 Mkr eller 2,4 procent. Motsvarande förändring 2018 var en 

minskning med -0,5 procent. En förutsättning för en ekonomi i balans är god budgetföljsamhet i 

verksamheterna. Avvikelsen mot budget 2019 uppgår till +7,2 Mkr. För 2018 var budgetavvikelsen   

+15,8 Mkr 

 

BUDGETAVVIKELSER PER UTSKOTT / NÄMND (Mkr)

Kommunledningsutskottet +7,5

-varav kommunledningsavdelningen +2,6

-varav samhällsbyggnadsavdelningen +4,9

Barn- och bildningsutskottet +4,3

Miljö- och byggnämnden +0,3

Individ- och omsorgsutskottet -5,1

Valnämnden, överförmyndarnämnden

och hjälpmedelsnämnden +0,2

Summa budgetavvikelse bokslut 2019 7,2  
 

 

 

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt överskott jämfört med budget motsvarande +7,5 

Mkr där kommunledningsavdelningen bidrog med +2,6 Mkr och samhällsbyggnadsavdelningen bidrog 

med 4,9 Mkr. För kommunledningsavdelningen blev kostnaderna blev lägre än budgeterat för 

Gemensamma verksamheter, +1,4 Mkr, framförallt beroende på personalrehab, +0,6 Mkr, återstående 

del av löneökningspott, +0,3 Mkr, och ej fördelade kapitalkostnader, +0,3 Mkr. Lägre kostnader än 

budgeterat finns även inom verksamheterna för föreningsstöd och övrigt stöd, kommunledning och 

gemensam administration, kommunförbundet med intresseföreningar samt näringslivsutveckling och 

EU-projekt +3,0 Mkr.  Utöver detta har vi erhållit ersättning för hög sjuklönekostnad 2018, +0,1 Mkr, 
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samt belastats med -0,4 Mkr för kostnader avseende förändring av tillgångar så kallade 

jämförelsestörande poster. Rensat för de jämförelsestörande posterna uppgår budgetavvikelsen till 

+2,9 Mkr. Samhällsbyggnadsavdelningen har ett negativt utfall i drift men uppvisar ändå ett positivt 

resultat med 4,9 miljoner kronor, vilket beror på ett positivt utfall av ej fördelade kapitalkostnader med 

5,7 mkr samt ett tillskott från verksamhetspotten med 2,4 mkr för volymförändringar avseende 

vinterväghållning. Fördelningen från verksamhetspotten gör att verksamheterna inom gata/park får ett 

betydligt bättre resultat än prognostiserat. Flygplatsen gör ett negativt resultat på cirka 1,2 mkr, 

primärt på grund av oförutsedda kostnader, kostnadsökningar samt minskade driftbidrag. 

 

Resultatet för 2019 hamnar på ett överskott för Barn- och bildningsutskottet samlade verksamheter på 

+4,3 Mkr. Barn- och bildning har fått del av en stor mängd statsbidrag som gjort det svårt att beräkna 

utfallet då besked om många statsbidrag kom under senare delen av 2019. Totalt uppgår statsbidragen 

från Skolverket till ca 21,0 Mkr. Gymnasieskolan gör överskott om +1,7 Mkr, Grundskola- 

förskoleklass +2,0 Mkr, vuxenutbildningen -0,8 Mkr och feriearbeten +0,3 Mkr.  

 

Individ- och omsorgsavdelningen visar en negativ avvikelse om -5,1 Mkr mot anslagen budget. 

Hemtjänsten står för den största negativa avvikelsen. Totalt avviker kostnaderna inom hemtjänsten 

med -15,3 Mkr för erhållen budget. Från verksamhetspotten erhölls 4,8 Mkr så avvikelsen stannar vid 

-9,6 Mkr. Övriga verksamheter uppvisar mer överskott än underskott och genomlyses nedan. 

 
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD  

Verksamheternas nettokostnad uppgår till 710,6 Mkr, vilket är 0,6 Mkr eller 0,1 procent lägre än 

budget. I nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. 

Nettokostnaden 2018 var 690,5 Mkr. Ökningen på 20,1 Mkr motsvarar 2,9 procent. 

 
Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare för 2019 blir 61 024 kr. Att jämföra med 59 025 kr 

per invånare för 2018. De 2 199 kr per invånare i ökade kostnader motsvarar 3,7 procent i ökning.  
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NETTOKOSTNADER ANDEL AV SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG 

Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkter och generella 

statsbidrag som används för att finansiera den löpande verksamheten. 

 

 

2019 var andelen nettokostnad inklusive finansnetto i procent av skatteintäkter och generella 

statsbidrag 98,7 procent. Motsvarande andel för 2018 var 97,8 procent. Diagrammet ovan visar senaste 

tio åren. Sedan den kraftiga minskningen till 2013 har andelsökningen varit stigande. Att andelen 

exklusive finansnetto ökar indikerar att verksamheternas kostnadsökning är större än ökningen av 

skatteintäkter och intäkter av generella bidrag.  

 
FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Finansiella kostnader uppgår 2019 till 7,1 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld 

med 0,1 Mkr, ränta på finansiell leasing 1,3 Mkr, ränta på sedvanliga krediter 5,5 Mkr samt övriga 

finansiella kostnader 0,2 Mkr. Finansiella intäkter uppgår till 1,2 Mkr inbegripande 0,4 Mkr i 

borgensavgift från dotterbolagen Hagforshem AB samt Hagfors Energi AB, 0,4 Mkr i ränteintäkt från 

Hagfors Stadshus AB avseende den kredit som kommunen gav bolaget för finansiering av förvärvet av 

Hagfors Energi AB och Hagforshem AB, 0,3 Mkr i överskottsutdelning från Kommuninvest och 0,1 i 

övriga finansiella intäkter. Finansnetto blir således negativt med 5,9 Mkr. För 2018 var finansnettot 

negativt med 5,1 Mkr.  

 

Ett viktigt nyckeltal är Finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag som 2019 

uppgår till -0,8 procent, 2018: -0,7 procent, 2017: -1,3 procent, 2016 -1,4 procent och 2015 -1,6 

procent. Kommunen ska enligt beslutad finanspolicy minska risken för att förändringar i 

marknadsräntorna får negativa effekter på finansnettot och resultat. Detta görs genom att minimera 

rörliga banklåneräntor med bindningstider kortare än tre månader och istället använda 

derivatinstrument som räntederivat. Långsiktiga räntederivat som motverkar förändringar kan anses 

som effektiva men medför en viss kortsiktig tröghet avseende möjligheter att förbättra nämnda 

nyckeltal.    

 
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER 

Inga extraordinära kostnader eller intäkter 2019. 
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SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER 

Kommunens skatteunderlag enligt 2019 års taxering, kommunalt beskattningsbar inkomst för år 2018, 

ökade med 0,9 % till 2,27 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst för år 2018 ökade med 

3,7 % (4,5 %). Medelskattekraften (skatteunderlaget per invånare) för hela riket är 221 097 

kronor/invånare medan kommunens skattekraft är 193 695 kronor/invånare eller 87,6% (88,4 % 

föregående år) av rikets.  

 

 

 
 

Kommunen är garanterad 115 % av medelskattekraften genom inkomstutjämningssystemet. 

Skatteintäkterna år 2019 uppgår till 529,3 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2018 med 0,3 Mkr och 

prognos för slutavräkning år 2019 med -5,0 Mkr. Totala skatteintäkter 2019 är 0,6 Mkr lägre än 

budget. 

 

 
GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING  

Systemet för beräkning av de generella bidragen förändrades från och med 2005, innebärande bland 

annat att inkomstutjämningen, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidrag fördes samman 

till ett inkomstutjämningsbidrag, där kommunerna är garanterade 115 % av medelskattekraften. 

Kostnadsutjämningen förenklades och uppdaterades. Från 2014 infördes nytt utjämningssystem, enligt 

SOU 2011:39, där delmodellerna i kostnadsutjämningen förändrades. För Hagfors del innebar 

förändringen en klart större intäkt från kostnadsutjämningen. Samtidigt infördes ett 

införandebidrag/avgift vilken successivt fasades ut under perioden 2014-2017 innebärande att full 

effekt erhölls först 2017.  
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Belopp i Mkr 2015 2016 2017 2018 2019

Inkomstutjämning 130,6 139,3 139,6 141,2 136,1

Kostnadsutjämning 27,0 20,7 12,9 6,0 14,3

Strukturbidrag 4,4 3,1 3,1 3,1 3,1

LSS-utjämning 6,1 6,3 4,3 3,9 2,6

Regleringsavgift -0,5 -0,4 -0,1 1,9 8,2

Välfärdsmiljarderna 2017-2020 0,0 0,0 12,5 10,7 8,4

Bidrag 2015 pga flyktingsituationen (tot 27,7 Mkr) 0,0 0,1 5,4 0,5 2,6

Mellankommunal utjämning 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0

Summa bidrag 167,6 169,1 177,8 167,2 176,2

Kommunal fastighetsavgift 20,0 20,1 20,2 20,0 20,3

GENERELLA STATSBIDRAG

 
 

 

Den kommunala fastighetsavgiften uppgick 2019 till 20,3 Mkr. Övriga generella statsbidrag 2019 

summerar till 176,2 Mkr. Totalt 196,5 Mkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 5,2 Mkr. 

Hagfors kommun erhöll 27,7 Mkr av regeringens ”Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47) 

avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade besparingar skulle 

behöva ske inom andra verksamheter. Enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR) bör inkomsten 

periodiseras antingen med en jämn fördelning från och med december 2015 eller från den månad 2015 

när kommunen bedömt att kostnaderna för flyktingsituationen började öka i betydande omfattning, till 

och med 2016.  

 

Kommunen hanterade flyktingsituationen till och med 2016 inom befintlig kostnadsram med hjälp av 

de riktade bidrag som är möjliga att söka inom de olika verksamheterna. Stor osäkerhet råder däremot 

om kostnadsutvecklingen under 2017 och framgent. Med anledning av den framtida osäkerheten och 

att kommunen till och med 2016 hanterade situationen inom ram intäktsfördes endast en liten del av 

inkomsten under 2016 (50 tkr) och resterande del redovisades som kortfristig skuld. Under 2017 

visade det sig att flyktingverksamheten inte kunde hanteras inom befintlig kostnadsram med hjälp av 

de riktade bidrag som sökts. Framförallt var det inom Sociala avdelningens verksamhet som 

underskott uppstod. Därför har Sociala avdelningen under 2017 fått del av de avsatta medlen på så sätt 

att man fick ett budgettillskott motsvarande underskottet samtidigt som budget för generella bidrag 

ökade och avsättningen minskade och ökade utfallet av generella bidrag i samma belopp, 5,4 Mkr. 

Under 2018 och 2019 har Barn- och bildning, på liknande sätt, erhållit 0,5 Mkr respektive 2,6 Mkr ur 

potten för att täcka integrationskostnader.   
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EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER 

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

utgör 725,8 Mkr eller 74,2 procent av totalt 978,8 Mkr i externa inkomster. Avgifter och ersättningar 

uppgår 2019 till 117,1 Mkr eller 12,0 procent. De största posterna är hyresintäkter, vatten-, avlopps- 

och renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter. 

Övriga bidrag, som inte är generella statsbidrag, uppgår till totalt 109,4 Mkr eller 11,2 procent. 

Exempel på övriga bidrag är 25,5 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket, 36,6 

Mkr ersättning från Försäkringskassan för personliga assistenter, 21,4 Mkr i olika former av bidrag 

från Skolverket och 5,9 Mkr olika former av anställningsstöd från AMS.  

 
  

 

Den största utgiftsposten för kommunen är arbetskraften som svarar för 630,7 Mkr eller 61,0% av 

totalt 1 034,1 Mkr i externa utgifter. Kommunen köper tjänster för 274,7 Mkr eller 26,6 %. Tjänsterna 

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

egendom samt reparation och underhåll av maskiner och inventarier. Under 2019 har kommunen 

amorterat 1,8 Mkr på finansiell leasing. 
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INVESTERINGAR 

Årets nettoinvesteringar i fastigheter och inventarier uppgår till 79,5 Mkr. Investeringsnivån är i en 

historisk jämförelse mycket hög. Så stora investeringsvolymer som genomfördes 2019 har enbart 

överträffats under perioden 2008-2010 i samband med nybygge samt om och tillbyggnad av 

Älvstranden Bildningscentrum.  Nettoinvestering per invånare uppgick till 6 847 kr.    

 
Exempel på större investeringar under 2019 är Råda skola 15,1 Mkr, Ekshärads sporthall 9,7 Mkr, 

bredbandsutbyggnad i kommunen 9,2 Mkr, omtoppning landningsbana 9,0 Mkr, Häggården 6,7 Mkr, 

renovering avloppsreningsverk 6,2 Mkr, renovering badet Älvstranden 1,6 Mkr, renovering broar 

enligt plan 1,5 Mkr samt vatten och avloppsåtgärder vid Herlenius väg etapp 4 1,3 Mkr. Budgeterade 

nettoinvesteringar 2019 var 128,2 Mkr. 

 

Ytterligare ett av valda nyckeltal som tillhör det övergripande målkortet är investeringars 

självfinansieringsgrad under en rullande femårsperiod. Självfinansieringsgraden är ett mått på hur 

stor del av investeringarna som finansierats med de skatteintäkter som återstår när den löpande 

verksamheten betalats dvs. årets resultat + årets avskrivningar jämförs med årets investeringar. 

Nyckeltalet uttrycks i procent där över 100 är bra då det betyder att kommunen finansierat alla 

investeringar med skattepengar.  

Kommunens mål är minst 100 procent vid summering av rullande femårsperiod. 

 

INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR

2015 2016 2017 2018 2019

Årets resultat, Mkr 15,4 23,5 14,5 16,0 9,3

Avskrivningar, Mkr 29,9 30,0 30,7 30,9 31,3

Årets resultat + avskrivningar, Mkr 45,3 53,5 45,1 46,9 40,6

Investeringar, Mkr 15,3 25,9 39,5 43,4 79,5

Självfinansieringsgrad i % per år 295% 207% 114% 108% 51%

Självfinansieringsgrad i % summering av fem år 72% 109% 205% 211% 114%  
 

Summering av åren 2015-2019 enligt ovanstående sammanställning visar att kommunen har 114 

procent i självfinansieringsgrad. Mål således uppnått för perioden. 
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TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 636,5 Mkr vilket är en ökning med 47,8 Mkr jämfört 

med föregående år. Största orsaken är den höga investeringstakten vilken överstiger avskrivningarna 

med 48,2 Mkr. Långfristiga skulder uppgår till 222,4 Mkr vilket är en ökning med 27,9 Mkr jämfört 

med föregående år. Ökningen beror på nytt lån om 25,0 Mkr samt erhållna investeringsbidrag 

avseende bredbandsutbyggnad. 47,1 Mkr av långfristig skuld avser återstående leasingskuld för 

Bellmansgården. Leasingskulden har amorterats med 1,8 Mkr vilket är enligt avtal. Kortfristiga 

skulder uppgår till 174,2 Mkr och har minskat med 22,3 Mkr mot föregående år. Hagfors kommuns 

andel av regeringens ”Extra ändringsbudget för 2015 (Prop. 2015/16:47)”, vilken erhölls under 2015, 

avsett till att hantera den osedvanliga flyktingsituationen så att inte omotiverade besparingar skulle 

behöva ske inom andra verksamheter bokfördes i sin helhet som kortfristig skuld, ursprungsbelopp 

27,7 Mkr. Av denna ändringsbudget användes endast 0,1 Mkr under 2016. Under 2017 uppstod det av 

kommunen befarade underskottet i kommunens flyktingverksamhet. Sociala avdelningens verksamhet 

för ensamkommande barn var dyrare än vad det var möjligt att söka ersättning för i form av riktade 

statsbidrag. Av den anledningen fick Sociala avdelningen ett budgettillskott motsvarande underskottet 

och den kortfristiga skulden minskade med motsvarande. Under 2018 och 2019 har Barn- och bildning 

erhållit 0,5 Mkr respektive 2,6 Mkr av dessa medel. Återstående kortfristig skuld uppgick till 19,2 Mkr 

31 december 2019.  
 
LÅNESKULD 

Den totala låneskulden bestående av sedvanliga banklån per 31 december 2019 i kommunen uppgår 

till 155,0 Mkr. Ingen amortering är planerad för 2020 varför hela beloppet bokförts som långfristig 

skuld. 2019 amorterade inte kommunen på sin låneskuld utan ökade sin låneskuld med 25 Mkr vilket 

är första nya lånet sedan 2011. Sedan 2012 har kommunen totalt nettoamorterat 168,5 Mkr. Således 

har 55,5 procent av låneskulden amorterats sedan 2012. Låneskulden per invånare 2019 uppgår till 13 

355 kr. 

 
SÄKRINGSDOKUMENTATION 

Kommunen har en skuld vilken består bland annat av ett flertal lån som löper med rörlig ränta samt ett 

finansiellt leasingavtal som löper med rörlig ränta. Kommunen ville under 2010-2011 begränsa 

exponeringen mot risken i rörlig ränta och har därför ingått avtal om ränteswappar. Genom 

ränteswapparna betalar kommunen fast ränta och erhåller 3M Stibor. Att delvis ta bort denna risk 

överensstämmer med kommunens målsättning om en stabil räntekostnad över tid. Den säkrade risken 

utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på grund av förändringar i marknadsräntan. Den 

säkrade posten består i framtida betalningar av rörlig ränta hänförliga till befintlig skuld och bedömt 

lånebehov enligt tabell: 

 

Lån
Nominellt

belopp, Mkr
Förfall Basränta

1 45,0 2021-10-11 Stibor 3M

2 45,0 2021-09-15 Stibor 3M

3 20,0 2020-06-10 Stibor 3M

Fin. Leasing. 47,1 2031-09-30 Stibor 3M

Totalt 157,1  
 

Samt mycket sannolika framtida betalningar av rörlig ränta, under perioden från och med lånens 

förfallodag (ovan) till och med ränteswapparnas förfall (nedan), som uppstår vid refinansiering av 

ovan skuld. Nedan angivna ränteswappar genom vilken kommunen erhåller Stibor 3M och betalar fast 

ränta. Kommunen betalar fast ränta på olika löptider vilket sprider kommunens ränterisk över tiden. 

 

Ränteswap
Nominellt

belopp, Mkr
Start Förfall Betalar (%)

1 130,0 2011-04-14 2021-06-30 3,59

Totalt 130,0  
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Den säkrade posten består av lån och lånebehov med basräntan Stibor 3M plus en separat specificerad 

kreditmarginal. Säkringen avser förhållandet mellan den del av räntan som påverkas av förändringar i 

marknadsräntan och Stibor 3M i swappen. Förhållandet mellan marknadsräntan i de säkrade posterna 

och Stibor 3M i swappen är således den ekonomiska relationen mellan säkringsinstrumentet och den 

säkrade posten. Att ta bort denna risk genom att betala en fast ränta i swappen överensstämmer med 

kommunens målsättning om en stabil räntekostnad över tid. Räntekuponger på swappen redovisas 

löpande i resultaträkningen som en del av kommunens räntekostnader med hänsyn tagen till 

periodisering av upplupen ränta på swappen.  

 
BORGENSÅTAGANDEN 

Genom sitt medlemskap i Kommuninvest har kommunen tillsammans med samtliga medlemmar 

solidariskt ingått i borgen för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Kommunens 

övriga borgensåtaganden uppgår till 119,1 Mkr, varav 83,0 Mkr avser Hagforshem AB samt 30,0 Mkr 

avser Hagfors Energi AB. Innebär en total minskning med 15,0 Mkr sedan 2017 vilket beror på 

Hagfors Energi ABs amortering under 2018.  

 
PENSIONSFÖRPLIKTELSER  

Kommunen har beslutat att hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen utbetalas som 

individuell del, samt att försäkringslösning väljs vad gäller kompletterande ålderspension och 

efterlevandepensioner. 

Avsättningen i 2019 års bokslut uppgår till 3,4 Mkr och består av följande delposter: 

 

PENSIONER, BALANSPOSTER 

2018 2019

Särskild avtals/ålderspension, Mkr 1,5 0,4

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

Ålderspension, Mkr 1,2 1,4

Pension till efterlevande, Mkr 0,8 0,8

Pensionsbehållning, Mkr 0,1 0,1

Avsättning löneskatt, Mkr 0,9 0,7

Summa, Mkr 4,5 3,4  
 

 

Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten. 

 

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

uppgår 2019 till 321,5 Mkr inkl. löneskatt. För 2018 var motsvarande förpliktelse 339,0 Mkr. 

 

 

 
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 

I 2019 års bokslut har 0,4 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen 

samtidigt har 2,0 Mkr av totala avsättningen nyttjats. Avsättningen uppgår nu totalt till 7,5 Mkr. 

Avsättningen för rivningskostnader för hyresbostäder uppgår per bokslutsdatum till 5,7 Mkr. För byte 

av kolstybbsbanor till allvädersbanor på Hagforsvallen gjordes en avsättning i bokslutet för 2017 med 

3,0 Mkr, återstår gör 3,0 Mkr. För arbete med fritidsbanken under åren 2018-2020 gjordes en 

avsättning under 2017 på 2,6 Mkr, återstår 1,5 Mkr. Slutligen gjordes en avsättning i 2017 års resultat 

med 0,5 Mkr som ska användas till personalens fortbildning under 2018, återstår 0,4 Mkr. I bokslutet 

2016 avsattes totalt 16,0 Mkr för olika åtgärder. Av dessa återstår 2,6 Mkr till implementering av 

Hagforsstrategin samt 0,5 Mkr för värdegrundsprojekt. I bokslutet 2015 sattes 16,0 Mkr av till bland 

annat vägar, gatubelysning, centrumplan och konstgräsplan. Av dessa har 15,6 Mkr upparbetats och 
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återstår gör 0,4 Mkr till uppsättningskostnader för elva välkomstskyltar. Övriga avsättningar uppgår 

till 0,4 Mkr. 

 
EGET KAPITAL 

Årets resultat på 9,3 Mkr för kommunen innebär att eget kapitalet ökat motsvarande till 302,8 Mkr. 

Eget kapital per invånare 2019 är 26 087 kr (2018: 25 087kr) vilket är fortsatt lågt jämfört med övriga 

kommuner i Värmlands län. 

 

   
SOLIDITET  

Soliditeten beskriver kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger i vilken grad som 

kommunen finansierat sina tillgångar med eget kapital, d.v.s. eget kapital i förhållande till totala 

tillgångar. Soliditeten i kommunen uppgår till 41,8 procent. Detta innebär en förbättring jämfört med 

föregående år, +0,9 procentenheter. Jämfört med medelvärde för både riket och Värmlands län är 

Hagfors kommuns soliditet fortfarande låg, 11:e plats i länet 2018. Däremot uppvisar Hagfors 

kommun den tredje längsta uppåtgående trenden av samtliga värmländska kommuner. Sju av 

Värmlands kommuner försämrade sin soliditet mellan 2017 och 2018. 

 

 

SOLIDITET
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KORTFRISTIG BETALNINGSFÖRMÅGA 

Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 49,8 Mkr i kommunen vilket är en minskning med 19,5 Mkr 

jämfört med föregående år. Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. 

Diagrammet nedan illustrerar kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Vid värdet 

100 procent räcker omsättningstillgångarna precis till att betala de kortfristiga skulderna. För 2018 är 

kommunens kvot 50,6 procent vilket är en minskning med 15,1 procentenheter mot föregående år. 

Betalningsberedskapen har försämrats sedan 2015 och är på den lägsta nivån sedan 2005.  

 

BETALNINGSBEREDSKAP
 

 
KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV 

Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter ska överstiga kostnaderna. 

Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas 

i intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Inte heller ska de kostnader för 

omstruktureringsåtgärder i syfte att få en mer anpassad verksamhet och framtida kostnadsminskningar 

räknas in i det justerade resultatet. Ett negativt justerat resultat ska återställas inom de kommande tre 

åren. 

 

BALANSKRAVET 2019 (Tkr)

Årets resultat 2019 enligt resultaträkningen 9 301

- reducering av samtliga realisationsvinster 0

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

+ orealiserade förluster i värdepapper 0

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Balanskravsresultat 2019 9 301

Kommunen uppfyller kommunallagens balanskrav och har

inget underskott att täcka från föregående år.  
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KOMMUNENS PERSONAL 

PERSONALSTRUKTUR 

Den första november 2019 fanns inom Hagfors kommun 1 040 (1 028) tillsvidareanställda 
och 126 (115) visstidsanställda med månadslön, totalt 1 166 (1 143) anställda. Totalt i  
Hagfors kommun var vi 965 (954) kvinnor (82,76 procent) och 201 (188) män (17,24 procent) 
anställda. 

  

KV MÄN TOTALT

KLA Visstid 0 2 2

Tillsvidare 29 16 45

Totalt 29 18 47

SBA Visstid 5 3 8

Tillsvidare 63 39 102

Totalt 68 42 110

Barn o Bildn Visstid 60 38 98

Tillsvidare 226 60 286

Totalt 286 98 384

Miljö o Bygg Visstid 0 0 0

Tillsvidare 5 2 7

Totalt 5 2 7

Sociala avd Visstid 6 4 10

Tillsvidare 150 21 171

Totalt 156 25 181

Vård- och omsorg Visstid 6 2 8

Tillsvidare 415 14 429

Totalt 421 16 437

Sa kvinnor/män 965 201

Procent kvinnor/män

126

1 040

1 166

ANSTÄLLNINGSFORM

Summa visstid

Summa tillsvidare

Summa totalt  
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SYSSELSÄTTNINGSGRAD 

Av vår tillsvidareanställda personal arbetar 57,32 procent (54,46 procent) av kvinnorna heltid. 83,55 

procent (82,46 procent) av männen arbetar heltid. Totalt sett arbetar 61,15 procent (58,65 procent) 

heltid. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka, från 92,60 procent år 2018 till 

92,87 procent för 2019. 

 

 

Kvinnor Män Totalt

KLA Heltid 27 16 43

Deltid 2 0 2

Totalt 29 16 45

SBA Heltid 51 38 89

Deltid 12 1 13

Totalt 63 39 102

Barn o Bildn Heltid 205 54 259

Deltid 21 6 27

Totalt 226 60 286

Miljö & Bygg Heltid 5 2 7

Deltid 0 0 0

Totalt 5 2 7

Sociala avd Heltid 73 10 83

Deltid 77 11 88

Totalt 150 21 171

Vård-och omsorg Heltid 148 7 155

Deltid 267 7 274

Totalt 415 14 429

Totalt antal personer som arbetar heltid 636

Antal kvinnor som arbetar heltid 509

Antal män som arbetar heltid 127

SYSSELSÄTTNINGSGRAD
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KONVERTERINGAR 

Antalet konverterade i kommunen minskar och utgör totalt 25 personer (37). Skillnaden i årsarbetare 

utgör 10,42 (23,47).  

2018 2019 2018 2019

KLA 0 0 0 0

SBA 0 0 0 0

Barn o Bildn 5 5 5 5

Miljö & Bygg 1 0 1 0

Sociala avd 5,36 4,25 6 5

Vård- och omsorg 21,12 12,81 25 15

Totalt 32,48 22,06 37,00 25,00

KONVERTERINGAR

Årsarbetare Antal personer

 
 

 
KÖNSFÖRDELNING 

Andelen kvinnor minskar jämfört med föregående år och innehar 82,76 procent (83,53 procent) av 

anställningarna. Andelen män ökar och innehar 17,23 procent (16,47 procent) av anställningarna.  
 
ANSTÄLLNINGSTID 

Den genomsnittliga anställningstiden för vår tillsvidareanställda personal var 16,26 år (16,27). 
 
 
MEDELÅLDER 

Vår yngsta tillsvidareanställda medarbetare är 

21 år gammal och vår äldsta medarbetare är 67 

år gammal. Medarbetare i åldern upp till 30 år 

utgör nu 85 (89) personer av våra 1 040 

tillsvidareanställda. Medelåldern fortsätter som 

tidigare år att sjunka och är nu 48,47 år 

(48,66). Medelåldern bland kvinnor är 48,41 år 

(48,51) och bland män 48,79 år (49,49). 

2018 2019

Män 49,49 48,79

Kvinnor 48,51 48,41

Total medelålder 48,66 48,47

MEDELÅLDER

 
 

 
PERSONALOMSÄTTNING

Under 2019 var det av den tillsvidareanställda 

personalen 49 personer (47) som lämnade sin 

anställning på egen begäran. 

 

2018 2019

KLA 4 5

SBA 7 7

Barn o Bildn 16 18

Miljö o Bygg 0 1

Sociala avd 7 4

Vård-och omsorg 13 14

Totalt 47 49

PERSONALOMSÄTTNING
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PENSIONSAVGÅNGAR 

Under 2019 avgick 28 (42) personer med  

ålderspension. Ingen medarbetare avgick med 

särskild avtalspension detta år. 
2019

KLA 2

SBA 5

Barn o Bildn 10

Miljö o Bygg 0

Sociala avd 2

Vård- och omsorg 9

Totalt 28

PENSIONSAVGÅNGAR

 
 
TIDSANVÄNDNING 

Den arbetade tiden uppgick till 2 221 454 

timmar (2 251 968) vilket är en minskning på 

30 514 timmar. Fyllnadstid och övertid 

tillsammans har ökat till 37 911 timmar        

(36 455). 

 

2018 2019

Fyllnadstid 18 358 18 490

Övertid 18 097 19 421

Total 36 455 37 911

TIDSANVÄNDNING

 
 

 
FÖRÄLDRALEDIGHET 

Under 2019 använde kvinnorna 4,64 procent (4,15) av sin arbetstid till föräldraledighet och männen 

1,72 procent (1,50). Av den totala föräldraledigheten utgör kvinnorna 91,94 procent (92,28) och 

männen 8,06 procent (7,72 procent). 
 
SJUKFRÅNVARO 

Den totala sjukfrånvaron och även långtidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med 2018. Kvinnorna 

har ökat sin sjukfrånvaro medans männens har minskat. Sjukfrånvaron hos våra yngsta medarbetare 

ökar, medan övriga ålderskategorier minskar sin sjukfrånvaro. De direkta kostnaderna för sjuklön 

uppgick till 7 837 tkr (8 148 tkr). 

 

Indikator I förhållande till: 2018 2019

Total Summa ordinarie arbetstid 6,59 6,70

>60 dgr Total sjukfrånvaro 44,58 45,04

Kvinnor Summa ordinarie arbetstid 6,90 7,37

Män Summa ordinarie arbetstid 5,24 3,73

<29 år Summa ordinarie arbetstid <29 år 3,96 5,60

30-49 år Summa ordinarie arbetstid 30-49 år 7,06 7,04

>50 år Summa ordinarie arbetstid >50 år 6,97 6,66

SJUKFRÅNVARO
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2018 2019

KLA 3,15 1,58

SBA 6,61 4,70

Barn o Bildn 4,68 5,06

Miljö & Bygg 6,26 2,83

Sociala avd 6,66 7,41

Vård-och omsorg 8,74 8,93

SJUKFRÅNVARO PER AVDELNING

 
 
 

 

 
AFA 

Våra anmälningar till AFA-försäkring har ökat något i jämförelse med 2018. Till AGS-KL (sjukskrivning 

över 90 dagar) anmäldes 59 ärenden (59) och till TFA-KL (arbetsskada) anmäldes 24 ärenden (13). 

  
LÖNER 

Lönerna har uppräknats med 2,70 (3,06 procent) procent sedan 2018. Kvinnornas medellöner uppgick till 

91,76 procent (91,38 procent) av männens. 

 
ARBETSSKADOR OCH TILLBUD 

Antalet anmälda tillbud har ökat markant från 304 år 2018 till 761 år 2019. Anmälda arbetsskador uppgick 

till 69st (66). Av de 69 olycksfallen innebar 51 ingen frånvaro, 1 st frånvaro 1-3 dagar, 4 st 4-14 dagar och 9 

st en längre frånvaro än 14 dagar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÅRSREDOVISNING 2019                                       HAGFORS KOMMUN 

 

Sida 28 av 99 

 

DRIFTS- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 

DRIFTSREDOVISNING

Bokslut Bokslut 2019 Budget Avvikelse

2018 2019 mot

Belopp i Mkr Netto Kostnader Intäkter Netto Netto budget

Kommunledningsutskott -90,4 -265,2 174,8 -90,4 -97,9 7,5

-varav kommunledningsavdelning, 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse 

och revision -51,6 -60,1 7,2 -52,8 -55,4 2,6

-varav samhällsbyggnadsavdelning, 

skattefinansierad verksamhet -38,8 -154,4 116,8 -37,5 -42,5 4,9

-varav samhällsbyggnadsavdelning, 

avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -50,7 50,7 0,0 0,0 0,0

Barn- och bildningsutskottet -244,7 -313,4 63,8 -249,6 -253,9 4,3

Miljö- och byggnämnden -2,1 -4,7 2,3 -2,5 -2,8 0,3

Individ- och omsorgsutskottet -337,2 -430,4 82,1 -348,3 -343,2 -5,1

Valnämnden -0,1 -0,3 0,3 0,0 -0,1 0,1

Överförmyndaren -1,4 -1,5 0,0 -1,5 -1,6 0,1

Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,2 -0,2 0,0 -0,2 -0,2 0,0

S:a utskott, nämnd och styrelse -676,2 -1 015,8 323,3 -692,4 -699,6 7,2

Pensioner m m -52,6 -57,1 -57,1 -51,2 -5,9

Internt PO-pålägg pensioner 29,0 31,1 31,1 29,3 1,8

Återföring kapitalkostnader 40,3 39,1 39,1 46,2 -7,1

Övriga interna poster 0,0 96,1 -96,1 0,0 0,0 0,0

Avskrivningar -30,9 -31,3 -31,3 -35,8 4,6

VERKSAMHETENS    

KOSTNADER / INTÄKTER -690,5 -937,8 227,2 -710,6 -711,2 0,6  

INVESTERINGSREDOVISNING (Mkr)

2018 2019 Budget Avvikelse

Utskott/nämnd/styrelse netto netto Netto budget

Kommunledningsutskottet 10,2 9,4 0,6 -8,8

Samhällsbyggnadsutskottet 31,7 68,7 124,2 55,5

- skattefinansierad verksamhet 27,4 54,8 103,3 48,5

- avgiftsfinansierad verksamhet 4,4 13,9 29,0 7,0

Barn- och bildningsutskottet 0,9 0,7 1,2 0,5

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

Individ- och omsorgsutskottet 0,5 0,7 2,2 1,5

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 43,4 79,5 128,2 48,7  
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BOKSLUT  KOMMUNEN 

Bokslut Bokslut Budget Avvikelse

Belopp i miljoner kronor Not 2019 2018 2019 mot budget

Verksamhetens intäkter 1 227,2 258,7 209,0 18,2

Verksamhetens kostnader 2 -906,6 -918,2 -884,4 -22,2

Avskrivningar 3 -31,3 -30,9 -35,8 4,6

Verksamhetens nettokostnad -710,6 -690,5 -711,2 0,6

Skatteintäkter 4 529,3 524,3 529,9 -0,6

Generella bidrag 4 176,2 167,2 171,3 4,9

Kommunal fastighetsavgift 20,3 20,0 20,0 0,3

Verksamhetens resultat 15,2 21,1 10,1 5,2

Finansiella intäkter 5 1,2 1,9 0,7 0,5

Finansiella kostnader 5 -7,1 -7,0 -8,0 0,9

Resultat före extraordinära poster 9,3 16,0 2,8 6,5

Extraordinära kostnader/intäkter 6 0,0 0,0 0,0 0,0

ÅRETS RESULTAT 9,3 16,0 2,8 6,5

RESULTATRÄKNING
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Belopp i miljoner kronor Not 2019 2018

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar 12 615,2 567,1

Finansiella anläggningstillgångar 13 21,3 21,7

Summa anläggningstillgångar 636,5 588,7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 14 38,4 59,8

Kassa och bank 15 49,8 69,2

Summa omsättningstillgångar 88,2 129,0

SUMMA TILLGÅNGAR 724,7 717,8

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 16 302,8 293,5

därav årets resultat 9,3 16,0

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 17 3,4 4,5

Andra avsättningar 18 21,9 28,8

Summa avsättningar 25,4 33,3

SKULDER

Långfristiga skulder 19 222,4 194,5

Kortfristiga skulder 20 174,2 196,5

Summa skulder 396,6 391,0

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 724,7 717,8

POSTER INOM LINJEN

Borgensåtaganden 21 208,9 119,0

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 22 321,5 339,0

Leasingavtal 23 3,5 2,7

BALANSRÄKNING
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Belopp i miljoner kronor Not 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 9,3 16,0

Justering för av- och nedskrivningar 31,3 30,9

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 7 -7,9 -6,7

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 32,7 40,3

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 21,4 -7,2

Ökning(-)/minskning(+) förråd 0,0 0,0

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -22,3 9,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 31,7 42,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar 8 -79,5 -43,4

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 0,0 0,0

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 8 0,0 -12,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten -79,5 -56,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Leasingavtal 10 0,0 0,0

Ökning/minskning långfristiga skulder 10 25,0 0,0

Amortering av skuld 10 -1,8 -1,6

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

Ökning/minskning av långfristiga fordringar 11 0,4 0,0

Anslutningsavgifter och investeringsbidrag 19 4,7 7,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 28,3 5,8

ÅRETS KASSAFLÖDE -19,5 -7,9

Likvida medel vid årets början 69,2 77,1

Likvida medel vid årets slut 49,8 69,2

KASSAFLÖDESANALYS
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1. Verksamhetens intäkter
2019 2018

6. Extraordinära kostnader 2019 2018

Nämndrelaterade intäkter 323,3 357,4 0,0 0,0

Avgår interna intäkter -96,1 -98,7

Jämförelsestörande poster: S:a extraordinära kostnader 0,0 0,0

Hagfors-Råda 1:6 rastplats 0,0 0,0

Ersättning sjuklönekostn FK 2017 0,0 0,1 7. Just. för ej likviditetspåverk. poster

Försäljn Hagforshem AB o Hagfors Energi AB 0,0 12,8 Förändring pensionsavsättning -1,1 0,2

Ersättning sjuklönekostn FK 2018 0,1 Avsättning till återställande av soptipp -1,5 -2,1

S:a verksamhetens intäkter 227,2 258,7 Avsättning rivningskostnader 0,5 -4,4

Justering bokfört värde utbyggnad Lillåsen 0,0 0,0

2. Verksamhetens kostnader Avsättning övrigt -5,8 -0,4

Nämndrelaterade kostnader -1 015,8 -1 033,5

Avgår interna kostnader 96,1 98,7 S:a justering -7,9 -6,7

Avgår kapitalkostnader 39,1 40,3

Finansiella kostnader verksamheten 0,0 0,0 8. Investeringar

Pensionsutbetalningar -58,3 -52,5 Investeringsutgifter, fastigheter 66,8 30,5

Förändrad pensionsavsättning 1,2 -0,1 "                                 , inventarier 12,7 12,9

Avgår internt PO-pålägg pensioner 31,1 29,0 "                                 , fin at 0,0 12,8

Jämförelsestörande poster: S:a investeringar netto 79,5 56,2

Återsökning moms 2015-2017 0,0 -0,1

Återsökning moms Skatteverket 0,0 0,2 9. Försäljning av anläggningstillgångar

Förskingring 0,0 -0,4 Hagfors Råda 1:6 rastplats 0,00 0,01

Rivning anläggningar Råda 0,5 0,0

Omföring konsultkostnader Lillåsen 0,9 0,0 S:a försäljn anläggningstillgångar 0,0 0,0

S:a verksamhetens kostnader -906,6 -918,2

10. Förändring av låneskuld

3. Avskrivningar Årets amorteringar på anläggningslån 0,0 0,0

Avskrivning byggnader o anläggningar 26,6 26,4 Årets amortering på leasingskuld 1,8 1,6

Avskrivning maskiner o inventarier 4,7 4,5 Ökn/minskn övriga långfristiga skulder -25,0 0,0

Nedskrivning 0,0 0,0 Kortfristig upplåning

S:a avskrivningar 31,3 30,9 Lösen av kortfristig låneskuld 0,0 0,0

Förändring av kortfristig del 0,0 0,0

4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Förändring av låneskuld -23,2 1,6

Kommunalskatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 534,1 526,8 11. Förändring av långfristiga fordringar

Slutavräkning föreg år 0,3 -1,7 Hyttgården, värmekulvert 0,0 0,0

Preliminär slutavräkning innev år -5,0 -0,7 Förändring långfristiga fordringar 0,4 0,0

S:a kommunalskatteintäkter 529,3 524,3 Förändr av långfristiga fordringar 0,4 0,0

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 136,1 141,2 12. Mark, byggnader o anläggningar

Strukturbidrag 3,1 3,1 Markreserv

Kostnadsutjämning 14,3 6,0 Ingående bokfört värde 7,1 6,9

Mellankommunal utjämning 1,0 Nettoinvestering 0,4 0,3

LSS-utjämning 2,6 3,9 Nettoinvestering, tomtförsäljningar 0,0 0,0

Regleringsbidrag/-avgift 8,2 1,9 Försäljningar 0,0 0,0

Välfärdsmiljarderna 2017-2020 8,4 10,7 Avskrivningar 0,0 0,0

Bidrag pga flyktingsituationen (tot 27,7 mkr) 2,6 0,5 Uppskrivning/reavinst 0,0 0,0

S:a generella bidrag och utjämning 176,2 167,2 Nedskrivning 0,0 0,0

S:a skatteintäkter och Utgående bokfört värde 7,5 7,1

generella statsbidrag 705,5 691,6

5. Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 1,2 1,9

S:a finansiella intäkter 1,2 1,9

Finansiella kostnader

Räntor och bankkostnader -7,0 -6,9

Ränta på pensionsskuld -0,1 -0,1

S:a finansiella kostnader -7,1 -7,0

S:a finansiella intäkter o kostnader -5,9 -5,1

NOTER (miljoner kronor)
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2019 2018 13. Finansiella anläggningstillgångar 2019 2018

Verksamhetsfastigheter

Ingående bokfört värde 367,9 367,1 Aktier och andelar

Nettoinvestering 39,0 18,5 Andelar Hantverkarn 12 KB 0,3 0,3

Försäljningar 0,0 0,0 Kommuninvest 0,7 0,7

Avskrivningar -17,7 -17,6 Hagfors Stadshus AB 0,1 0,1

Nedskrivning/reaförlust 0,0 0,0 Övriga 0,2 0,2

Uppskrivning/reavinst 0,0 0,0 S:a aktier och andelar 1,2 1,2

Nedskrivning 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 389,2 367,9 Långfristiga fordringar

S:a långfristiga fordringar

Fastigheter för affärsverksamhet Koncernbolag  Hagforshem AB 17,5 17,8

Ingående bokfört värde 76,7 77,0 Koncernbolag  Hagfors Energi AB 0,1

Nettoinvestering 12,5 3,5 Hyttgården 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0 Förlagsbevis 2,6 2,6

Avskrivningar -3,6 -3,8 S:a långfristiga fordringar 20,1 20,5

Utgående bokfört värde 85,6 76,7

Publika fastigheter S:a finansiella anläggningstillg 21,3 21,7

Ingående bokfört värde 63,9 60,3

Nettoinvestering 5,9 7,8 14. Kortfristiga fordringar

Nedskrivningar 0,0 0,0 Kundfordringar 7,8 9,0

Avskrivningar -4,3 -4,1 Interimsfordringar 10,1 11,1

Utgående bokfört värde 65,5 63,9 Andra fordringar 20,5 39,7

S:a kortfristiga fordringar 38,4 59,8

Fastigheter för annan verksamhet

Ingående bokfört värde 10,8 11,2 15. Kassa och bank

Nettoinvestering 9,0 0,4 Handkassa 0,0 0,0

Försäljningar 0,0 0,0 Bank 49,7 69,2

Avskrivningar -0,9 -0,9 S:a kassa och bank 49,8 69,2

Nedskrivning/reaförlust 0,0 0,0

Nedskrivningar 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 18,9 10,8 16. Eget kapital

Ingående eget kapital 293,5 277,5

Övriga fastigheter Årets resultat 9,3 16,0

Ingående bokfört värde 0,2 0,3 S:a eget kapital 302,8 293,5

Försäljningar 0,0 0,0

Nettoinvestering 0,0 0,0 17. Avsatt till pensioner

Uppskrivning/reavinst 0,0 0,0 Särskild avtals/ålderspension 0,4 1,5

Nedskrivningar 0,0 0,0 Pensionsbehållning 0,1 0,1

Avskrivningar 0,0 0,0 Förmånsbestämd/kompl pension 0,1 0,1

Utgående bokfört värde 0,2 0,2 Ålderspension 1,4 1,2

Pension till efterlevande 0,8 0,8

Pågående arbeten Avsättning löneskatt 0,7 0,9

Ingående bokfört värde 0,0 0,0 S:a avsatt till pensioner 3,4 4,5

Nettoinvestering 0,0 0,0

Färdigställda pågående arbeten 0,0 0,0 Aktualiseringsgrad 98% 98%

Utgående bokfört värde 0,0 0,0 Överskottsfond 0,0 0,0

Maskiner och inventarier 18. Övriga avsättningar 2019 2018

Ingående bokfört värde 40,3 31,9 Avsättning rivningskostnader 5,7 5,2

Uppskrivning/reavinst 0,0 0,0 Avsättning till återställande av deponi 7,5 9,0

Försäljningar 0,0 0,0 Övrig avsättning 8,8 14,6

Nettoinvestering 12,7 12,9 S:a övriga avsättningar 21,9 28,8

Avskrivningar -4,7 -4,5

Nedskrivning 0,0 0,0

Utgående bokfört värde 48,3 40,3

S:a materiella

anläggningstillgångar 615,2 567,1

NOTER (miljoner kronor)
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2019 2018 2019 2018

19. Långfristiga skulder Övriga borgensåtaganden

Lån i banker och kreditinstitut 155,0 130,0 - Föräldrakooperativ för barnomsorg 1,1 1,2

Långfristig leasingskuld 47,1 48,9 - Äldrekooperativet Hyttgården 4,9 4,9

Anslutningsavgifter 1,3 1,3 - Hagfors Energi AB 30,0 30,0

återstående antal år: 25,3 år - Hagforshem AB 83,0 83,0

Investeringsbidrag 19,1 14,3 - Egnahemslån, 40 % av låneskulden 0,0 0,0

Övrig långfristig del 0,0 0,0 - KHP Uvå Strand 0,4% av låneskulden 89,8

Långfristiga skulder 222,4 194,5 S:a övriga borgensåtaganden 208,9 119,0

20. Kortfristiga skulder 2019 2018

22. Pensionsförpliktelser 2019 2018

Övriga kortfristiga skulder: Ingående ansvarsförbindelse 272,8 284,0

Leverantörsskulder 20,3 29,1 Aktualisering 0,0 0,0

Interimsskulder 141,1 155,5 Ränteuppräkning 1,8 2,8

varav generellt statligt bidrag för flykting- Basbeloppsuppräkning 6,7 4,6

situationen, periodiseras 100% 2016 19,2 27,7 Sänkning av diskonteringsränta 0,0 0,0

 varav villk bidrag & specdest/rikt statsbidrag 3,5 21,0 Övrig post -5,0 0,1

Kortfristiga låneskulder 0,0 0,0 Årets utbetalningar -17,7 -18,7

Mervärdesskatt, punktskatt 0,5 0,7 Bromsen 0,0 0,0

Personalens källskatt och löneavdragskonton 9,6 9,5 Försäkring IPR 0,0 0,0

Diverse kortfristiga skulder 2,6 1,6 Ansvarsförbindelse exklusive löneskatt 258,7 272,8

S:a övriga kortfristiga skulder 174,2 196,5 Löneskatt 62,8 66,2

S:a kortfristiga skulder 174,2 196,5 S:a pensionsförpliktelser 321,5 339,0

21. Borgensåtaganden 23. Leasingavtal 2019 2018

Kommuninvest AB Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk Årets leasingkostnad:

borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige Kontorsmaskiner och IT-utrustning 2,6 1,6

AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga Televäxel 0,3 0,3

290 kommuner som per 2019-12-31 var medlemmar i Övriga inventarier 0,6 0,8

Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande S:a 3,5 2,7

borgensförbindelser. 

Finansiell leasing

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m. 2006-10-02

förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar för- via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som 

delningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld.

eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgens-

förbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas

dels i förhållande till storleken på de medel som respektive

medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels

i förhållande till storleken på medlemskommunernas 

respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors

kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan

noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige

AB:S totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och 

totala tillgångar till  460 364 563 304 kronor. Kommunens

andel av de totala förpliktelserna uppgick till  300 506 088

kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till

298 101 531 kronor.

NOTER (miljoner kronor)
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KONCERNEN HAGFORS KOMMUN 

 

I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen även Hagfors Stadshus AB, Hagforshem AB, 

Hagfors Energi AB samt Hantverkaren 12 KB. 

 
HAGFORS STADSHUS AB 

Bolaget förvärvades under 2018 av Hagfors kommun, vilka äger 100% av aktierna. Hagfors Stadshus AB 

förvärvade i slutet av 2018 samtliga aktier i Hagforshem AB samt Hagfors Energi AB av Hagfors kommun. 

Syftet med bolaget är att äga och förvalta de ägda bolagen. 

 
HAGFORSHEM AB 

Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. De flesta bostäderna ligger i centrala Hagfors men 

företaget äger även fastigheter i Ekshärad. Under året revs huset på Parkvägen 19 och marken återställdes 

med bland annat cykelbana, gräsmattor och träd. Några av de större åtgärderna under året är omläggning av 

entrégångarna på Gjutarevägen, byte av tak på Lovisebergsvägen 5 samt målning av takutsprång på 

Filarevägen. På området Gärdet har två nybyggda sophus tagits i drift. Vid verksamhetsårets utgång hade 

Hagforshem 613 lägenheter och 29 lokaler. Antalet tomma lägenheter var 56 stycken. Inga lägenheter var per 

2019-12-31 uthyrda till Migrationsverket.  

  
HAGFORS ENERGI AB 

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

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

levererar värme till cirka 300 kunder. Bolaget har inga egna anställda utan alla personella tjänster avseende 

produktion köps sedan våren 2014 av Hagforshem AB och administrativa tjänster köps från Hagfors 

kommun. Fjärrvärme är en viktig del i Sveriges klimatanpassning. Mer än hälften av bostäderna i Sverige 

värms med fjärrvärme. Hagfors Energi förser nästan alla av koncernens fastighetsbestånd med fjärrvärme i 

Hagfors och Ekshärad. I Ekshärad värms 80 % av alla fastigheter med fjärrvärme. I Hagfors värms alla större 

flerfamiljshus idag med fjärrvärme och de flesta industrilokaler. Under året har ny lokal för Dollarstore 

anslutits i Hagfors och två villakunder i Ekshärad. Ombyggnad har skett av distributionsnät i området Sättra.   

 
HANTVERKAREN 12 KB 

I januari 2011 förvärvade kommunen Hantverkaren 12 HB. Bolagets enda syfte är att äga fastigheten 

Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. Fastigheten Hantverkaren 12 är gamla ”Primusfastigheten” vilken 

tidigare ägdes av extern part från vilken kommunen hyrde fastigheten. Bolaget är sedan 2011 ombildat till ett 

kommanditbolag i vilket Hagfors kommun är komplementär och Hagforshem AB är kommanditdelägare.  

 

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING  

Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens totala ekonomiska 

åtagande oavsett val av verksamhetsform. 

 

I stiftelser och aktiebolag anses kommunen kunna utöva ett väsentligt inflytande vid en ägarandel på minst 

20 %. I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen Hagforshem AB och Hagfors Energi AB som 

alla ägs till 100 % av kommunen, samt Hantverkaren 12 KB i vilken kommunen är komplementär och 

därmed är fullt ut ansvarig för bolagets verksamhet. 

 

Kommunen har därutöver mindre ägarandelar i följande företag: 

- HSB ek för, Hagfors 

- Inera AB 

- OK Värmland 

- Värmlands Skogsägare 

- Kommentus Samverkan AB 

- Värmlands Metanol AB 

- Kommuninvest ekonomisk förening 
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Utgångspunkten för den sammanställda redovisningen är resultat- och balansräkningarna för kommunen och 

dotterbolagen. Interna mellanhavanden mellan de ingående enheterna i koncernen elimineras. Att sedan sätta 

samman kommunens och dotterföretagens räkenskaper kallas konsolidering. 

 

Redovisningen har skett med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att det av kommunen 

vid förvärvstillfället förvärvade kapitalet har eliminerats. Därefter intjänat eget kapital har räknats in i 

koncernens egna kapital. Med proportionell konsolidering menas att dotterföretag som inte är helägda tas 

med endast till ägd andel. Interna transaktioner mellan enheterna i koncernen har eliminerats i allt väsentligt.  

 

Ur koncernens synpunkt anses dotterföretagens obeskattade reserver helt och hållet utgöra eget kapital. 

Följaktligen har inte ökningar och minskningar av obeskattade reserver (bokslutsdispositioner) till någon del 

räknats som kostnader eller intäkter i koncernresultaträkningen. 

 

KONCERNENS ENHETER

Årets

Belopp i miljoner kronor resultat Tillgångar Eget kapital Avsättningar Skulder

Hagfors kommun 9,3 724,7 302,8 25,4 396,6

org nr 212000-1884

Hagforshem AB 0,8 110,4 18,0 1,7 90,7

org nr 556535-7604

Hantverkaren 12 KB -0,1 0,3 0,0 0,0 0,3

org nr 916624-2215

Hagfors Energi AB 5,0 94,6 54,4 0,0 40,2

org nr 556733-5814

Hagfors Stadshus AB 0,0 18,3 0,1 0,0 18,2

org nr 559181-8207

Respektive företags resultaträkning och balansräkning före eliminering av interna transaktioner

 
 

Koncern Koncern Kommun Kommun

Belopp i miljoner kronor Not 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 281,1 306,0 227,2 258,7

Verksamhetens kostnader 1 -943,1 -954,7 -906,6 -918,2

Avskrivningar -39,6 -39,3 -31,3 -30,9

Verksamhetens nettokostnad -701,7 -688,0 -710,6 -690,5

Skatteintäkter 529,3 524,3 529,3 524,3

Generella statsbidrag 196,5 187,3 196,5 187,3

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

Finansiella kostnader 3 -8,0 -14,9 -7,1 -7,0

Resultat före extraordinära poster 16,5 10,6 9,3 16,0

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

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

ÅRETS RESULTAT 16,5 10,6 9,3 16,0

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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Koncern Koncern Kommun Kommun

Belopp i miljoner kronor Not 2019 2018 2019 2018

Mark, byggnader, anläggningar 4 725,5 705,0 566,9 526,8

Maskiner och inventarier 5 72,6 67,2 48,3 40,3

Finansiella anläggningstillgångar 3,9 3,6 21,3 21,7

Summa anläggningstillgångar 802,0 775,7 636,5 588,7

Förråd 2,9 3,7 0,0 0,0

Fordringar 44,7 53,9 38,4 59,8

Kassa och bank 58,5 74,4 49,8 69,2

Summa omsättningstillgångar 106,1 132,0 88,2 129,0

TILLGÅNGAR 908,1 907,7 724,7 717,8

Eget kapital 6 359,6 343,1 302,8 293,5

varav årets resultat 16,5 10,6 9,3 16,0

Avsättningar för pensioner 5,1 6,8 3,4 4,5

Uppskjuten skattekostnad 0,5 0,2 0,0 0,0

Andra avsättningar 21,9 28,8 21,9 28,8

Summa avsättningar  27,6 35,6 25,4 33,3

Långfristiga skulder 331,0 325,5 222,4 194,5

Kortfristiga skulder 189,9 203,3 174,2 196,5

Summa skulder 520,9 528,8 396,6 391,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 908,1 907,7 724,7 717,8

Ansvarsförbindelser 95,9 6,1 208,9 119,1

Leasingavtal 3,5 2,7 3,5 2,7

Pensionsåtagande 321,5 339,0 321,5 339,0

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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                                         KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Koncern Koncern Kommun Kommun

Belopp i miljoner kronor Not 2019 2018 2019 2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 16,5 10,6 9,3 16,0

Justering för av- och nedskrivningar 39,6 39,3 31,3 30,9

Betald skatt -1,1 0,0 0,0 0,0

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 7 -8,1 0,5 -7,9 -6,7

Medel från verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 46,9 50,4 32,7 40,3

Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 4,5 -1,8 21,4 -7,2

Ökning(-)/minskning(+) av förråd/varulager 0,7 -1,6 0,0 0,0

Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder -5,1 2,2 -22,3 9,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten 47,1 49,2 31,7 42,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -83,9 -56,0 -79,5 -43,4

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 0,0 -12,7 0,0 -12,8

Avyttrade materiella anläggningstillgångar 0,0 3,6 0,0 0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -83,9 -65,1 -79,5 -56,2

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nya lån 25,0 0,0 25,0 0,0

Omföring till kortfristig skuld -20,0 0,0 0,0 0,0

Ökning(+)/minskning(-) av långfristiga skulder 17,3 7,7 4,7 7,5

Amortering av skuld -1,8 -16,6 -1,8 -1,6

Ökning(-)/minskning(+) av långfristiga fordringar 0,4 0,0 0,4 0,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20,9 -9,0 28,3 5,8

ÅRETS KASSAFLÖDE -16,0 -24,9 -19,5 -7,9

Likvida medel vid årets början 74,4 99,3 69,2 77,1

Likvida medel vid årets slut 58,4 74,4 49,8 69,2  
 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Soliditet (eget kapital/totala tillgångar) 30% 33% 38% 38% 40%

Balanslikviditet (omsättningstillg./kortfrist. skulder) 86% 83% 68% 65% 56%

Skuldsättningsgrad (skulder/totala tillgångar) 64% 62% 58% 58% 57%

Eget kapital, Mkr 278 310 333 343 360

Lån i banker och kreditinstitut, Mkr 360 343 258 243 268

KONCERNENS NYCKELTAL

 
 

Vid jämförelse med andra kommunkoncerner är värdena för soliditet och skuldsättningsgrad fortfarande 

mindre goda. Balanslikviditeten, som mäter den kortfristiga betalningsförmågan har försämrats dramatiskt 

under året.  
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LÅNESKULD KONCERN MKR

  

 
Ovanstående diagram visar koncernens låneskuld under senaste tolv åren. Under åren 2008-2010 påverkar 

kommunens stora investering i Älvstrandens bildningscentrum hela koncernens låneskuld negativt samtidigt 

som Hagfors Energi AB kom in i koncernen under 2008. Aktuell skuld har ökat i och med att kommunen 

tagit upp ett nytt lån under året samtidigt som inga amorteringar skett i dotterbolagen. Låneskulden uppgår 

per 2019-12-31 till 268,0 Mkr. 
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Not 1 Verksamhetens intäkter och kostnader

I angivna belopp har koncerninterna poster eliminerats med utgångspunkt från företagens 

bokslut och separata uppgifter från respektive företag.

Not 2 Finansiella intäkter 2019 2018 2019 2018

Utdelning 0,3 0,5 0,3 0,5

Övriga finansiella intäkter 0,2 1,4 0,9 1,4

Finansiella intäkter 0,4 1,9 1,2 1,9

Not 3 Finansiella kostnader 2019 2018 2019 2018

Räntor på lån och krediter -6,4 -12,9 -5,5 -5,4

Räntedel finansiell leasing -1,3 -1,3 -1,3 -1,3

Ränta på pensionsskuld -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,5 -0,2 -0,1

Finansiella kostnader -8,0 -14,9 -7,1 -7,0

Not 4 Mark, byggnader, anläggningar 2019 2018 2019 2018

Ingående balans, bokfört värde 687,1 681,5 526,8 522,8

Nettoinvestering 69,9 42,9 66,8 30,5

Uppvärdering byggnad 0,0 17,9 0,0 0,0

Årets avskrivning -31,0 -30,7 -26,6 -26,4

Försäljningar/utrangering -0,1 -5,3 0,0 0,0

Försäljningar/utrangering avskrivningar 0,0 1,7 0,0 0,0

Årets nedskrivning -0,4 -3,0 0,0 0,0

Bokfört värde, utgående balans 725,5 705,0 566,9 526,8

Not 5 Maskiner och inventarier 2019 2018 2019 2018

Ingående balans, bokfört värde 67,2 62,7 40,3 31,9

Nettoinvestering 14,0 13,1 12,7 12,9

Omklassificering 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets avskrivning -8,6 -8,6 -4,7 -4,5

Försäljningar/utrangering -0,1 0,0 0,0 0,0

Försäljningar/utrangering avskrivningar 0,1 0,0 0,0 0,0

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

Bokfört värde, utgående balans 72,6 67,2 48,3 40,3

Not 6 Eget kapital 2019 2018 2019 2018

Belopp vid årets ingång 343,1 332,5 293,5 277,5

Årets resultat 16,5 10,6 9,3 16,0

Belopp vid årets utgång 359,6 343,1 302,8 293,5

Not 7 Justering för ej likviditets-

påverkande poster 2019 2018 2019 2018

Förändring pensionsavsättning -1,7 0,2 -1,1 0,2

Omklassificering tillgång 0,4 5,5 0,0 0,0

Förändring övriga avsättningar -6,8 -5,8 -6,8 -6,9

Realisationsvinster 0,0 0,6 0,0 0,0

Realisationsförluster 0,0 0,0 0,0 0,0

Summa justering -8,1 0,5 -7,9 -6,7

Koncernen Kommunen

NOTHÄNVISNING

 
 

 

 



ÅRSREDOVISNING 2019                                       HAGFORS KOMMUN 

 

Sida 41 av 99 

 

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, KOMMUNSTYRELSEN, 
KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION, 
KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN OCH 
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN   

Ordförande:  Jens Fischer (or) 

Antal ledamöter: 13 

Antal sammanträden: Klu 11, Ks 10 

 

Verksamhet 2018 2019 2019 2019 2019 Avvikelse

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Kommunledningsutskott -90 424 -265 161 174 811 -90 350 -97 882 7 532

-varav Kommunledningsavdelning (KLA) -51 631 -60 058 7 231 -52 827 -55 424 2 597

-varav Samhällsbyggnadsavdelning (SBA) -38 793 -205 103 167 580 -37 523 -42 458 4 935

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE 

DRIFTREDOVISNING (Tkr)

 
 

 

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN 
 
VERKSAMHET 

Kommunstyrelsen ska planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i nämnder och bolag. 

Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltning direkt under kommunstyrelsen. 

Förvaltningen leds av kommunchefen som till sitt förfogande har en ledningsgrupp med sakkunniga från 

sociala avdelningen, vård- och omsorgsavdelningen, skola och barnomsorg, samhällsbyggnads samt 

stabsfunktioner. De centrala stödfunktionerna är organiserade i en kommunledningsavdelning med 

administrativ enhet, ekonomienhet, personalenhet samt utvecklingsenhet. Sedan 2019-01-01 är 

Samhällsbyggnadsavdelningen en enhet i kommunledningsutskottet. 

 
VIKTIGA HÄNDELSER 

2018-10-29, § 84 fattade kommunfullmäktige beslut om att samhällsbyggnadsutskottet och 

kommunledningsutskottet från och med 2019-01-01 går ihop till ett utskott, kommunledningsutskottet. 
 

Under början av 2012 fattades ett officiellt politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort 

(målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa balanserat styrkort som styrmetod är att få ett mer 

fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt 

arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar.  

 
Utvecklingsenheten 

 Samordnat och genomfört de årliga arrangemangen Svenska Rallyt, Hagforsyran och Framtidsforum. 

 Arbetat fram Hagfors kommuns serviceplan. 

 Arbetat fram en förstudie kring additiv tillverkning inför fortsatt utveckling av Hagfors som regional 

industrinod inom området automatisering, robotisering och 3D-printing. 

 Tagit fram en rapport som grund för fortsatt arbete med att minska kommunens sårbarhet med 

koppling till beroendet av en stor arbetsgivare. Till detta har vi fåt medel och rådgivning från 

Tillväxtverket. 

 Anordnat frukostmöte, lunchmöte samt after work för företag. Deltagit i månadsmöten med 

besöksnäringen. 

 Genomfört digitala inspirationsdagar för äldre. 

 Samordnat införandet av ett nytt samlat IT-stöd för styrning och uppföljning av kommunens 

verksamheter. 

 Startat upp ett tvåårigt handelsprojekt för att öka attraktiviteten i kommunens centrumkärnor. 
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Personalenheten 

 För att öka effektiviteten och minska manuell hantering har arbetet med höjd nyttjandegrad fortsatt 

under år 2019. PA - systemet, Personec P, har utvecklats genom införandet av en webbaserad 

applikation, P Mobile, under sensommaren 2019. Anledningen till denna förändring är det ökade 

graden av hantering av tjänster via mobiltelefoner. 

 Visma Windows har utvecklats ytterligare och kompletterats med information som underlättar 

informationen till våra medarbetare, både för personal- och ekonomienheten. Vidare har 

personalenheten nya möjligheter via s k Quick Reports att direkt arbeta i färdigställda mallar, vilket 

underlättar den administrativa hanteringen av flera förekommande rutiner. 

 Avtal har under året tecknats med Time Care angående en s k molnbaserad tjänst för de produkter 

som används av vår kommun. Detta medför enklare systemadministration lokalt samt mindre behov 

av investeringar i lokal hårdvara.  

 I likhet med tidigare år har personalenheten i samverkan med fackliga parter svarat för tillskapandet 

av ändamålsenliga riktlinjer och policydokument som ska underlätta arbetet för vår förvaltning. 

 Medarbetarundersökning har genomförts under året - med ett deltagande på 88 % av våra 

månadsanställda medarbetare. Genomförandeprocessen har kunnat minskas något, vilket inneburit 

att de olika verksamheterna kan ta del av resultat och därmed få längre tid för sitt arbete med 

ändamålsenliga förändringar. 

 Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering har genomförts under året inom 

samtliga avdelningar. Personalenheten har arbetet med samordning av detta arbete som i allt 

väsentligt ersätter tidigare arbete med jämställdhet inom förvaltningen. 

 Under verksamhetsåret har aktiviteter för att främja hälsa genomförts. Vissa aktiviteter anordnas 

inom förvaltningens olika avdelningar och vissa är kommunövergripande, t ex Sjögrändsloppet och 

olika hälsofrämjande punktinsatser. Kommunens friskvårdspolicy har under året nyttjats av 355 

medarbetare, vilket är något fler än under år 2019 (349). 

 

 
Ekonomienheten 

 Under året fortsatte beställarutbildningen som startades 2016. Under 2019 utbildades nyanställd 

personal löpande. 31 personer utbildades under 2018 och totalt har 419 personer genomfört 

kommunens beställarutbildning. 

 Upphandlingsavdelningen genomförde 16 större upphandlingar under året. 

 Svefaktura till företag och myndigheter infördes under året. 

 Möjlighet för privatpersoner att få sin faktura i e-fakturaformat till sin egen internetbank infördes. 
 
Administrativa enheten 

 Stamfiberutbyggnad har genomförts på följande sträckor och är  slutbesiktigade: Geijersholm-

Gustavsfors, Råda-Lakene, Edebäck-Skoga, Skoga-Basterud, Gustavsfors-Laggåsen, Råbäcken-

Lakheden samt Höje-Ena. 

 Utbyggnad av ytterligare stamfibersträckor pågår enligt följande: Bäckåsarna-Ekshärad, Edebäck-

Bergsäng, Bergsäng-Byn, Byn-Stackerud samt Ekshärad-Borg. Sträckorna finansieras, förutom med 

kommunala medel, även med bidrag från Regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket), och Region 

Värmland. 

 Administrativa enheten har avsatt resurser för att bistå valnämnden med administrativa uppgifter vid 

genomförandet av 2019-års val till Europeiska Unionen, (EU). 

 Administrativa enheten har under år 2019 fått ansvar för kommunens säkerhetsskyddsarbete. 

Funktioner för säkerhetsskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef har tillförts befintlig 

personal inom enheten. En säkerhetsskyddsanalys ska framtas samt berörd personal ska 

säkerhetsskyddsklassas. 

 Arbete fortgår med införande av den nya IT-plattformen utifrån den IT-plan som antogs av 

kommunstyrelsen 2018-02-12, § 3. Kompletterande utbildningsinsatser i “Google G Suite” har 

påbörjats under hösten år 2019. 
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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 räddningspersonal i beredskap på två stationer, en i Hagfors och en i 

Ekshärad.  

 

Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan: 

Ekshärad 1 (brandförman) + 4 (brandmän), Hagfors 1+5, C75 1 räddningschef i beredskap 

 

På stationen i Hagfors är bemanningen dagtid fyra personer.  

 

Antalet utryckningar exklusive IVPA larm (i väntan på ambulans) under 2018 uppgick till 171 stycken. 

Under motsvarande period 2018 var antalet 199 stycken. Antalet IVPA larm (i väntan på ambulans) har 

uppgått till 145 under 2019 mot 145 larm 2017. Verksamheten påverkades bland annat av totalt 8 

skogsbränder, 35 brand i byggnad och 33 trafikolyckor under året. Hornnäsbranden 2018 påverkade 

verksamheten under 2019 på så sätt att utrustning återställdes både underhölls men också nyanskaffning av 

ny utrustning för ersättning av förstört material.    

 

Belopp i Mkr Redovisning Avvikelse 

budget

2017 2018 2019 2019

Intäkter 4,8 22,5 7,2 2,3

Löner inkl. PO -30,3 -31,7 -32,1 1,7

Övriga kostnader -35,4 -41,4 -23,7 -1,7

Interna lokalkostnader -2,8 -2,8 -2,7 0,0

Kapitalkostnader -2,1 1,8 -1,5 0,4

Nettokostnad -65,8 -51,6 -52,8 2,6

Nettoinvestering 8,1 10,2 9,4 -8,8

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN,                   

EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

 
 

 

 
BUDGETUTFALL 

Kommunledningsutskottet uppvisar ett ekonomiskt överskott jämfört med budget motsvarande +2,6 Mkr.   

 

Räddningstjänsten gör marginellt underskott i förhållande till budget, -0,1 Mkr. Däremot har kostnaderna för 

verksamheten varit betydligt större än budget samtidigt har man erhållit 1,6 Mkr från MSB för att täcka de 

extra kostnader som uppstod i samband med branden i Hornnäs 2018.  

 

Kostnaderna blev lägre än budgeterat för Gemensamma verksamheter, +1,4 Mkr, framförallt beroende på 

personalrehab, +0,6 Mkr, återstående del av löneökningspott, +0,3 Mkr, och ej fördelade kapitalkostnader, 

+0,3 Mkr. Lägre kostnader än budgeterat finns även inom verksamheterna för föreningsstöd och övrigt stöd, 

kommunledning och gemensam administration, kommunförbundet med intresseföreningar samt 

näringslivsutveckling och EU-projekt +3,0 Mkr.  

 

Utöver detta har vi erhållit ersättning för hög sjuklönekostnad 2018, +0,1 Mkr, samt belastats med -0,4 Mkr 

för kostnader avseende förändring av tillgångar så kallade jämförelsestörande poster. Rensat för de 

jämförelsestörande posterna uppgår budgetavvikelsen till +2,9 Mkr. 
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Verksamhet 2018 2019 Avvikelse

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse -2 542 -2 884 0 -2 884 -2 850 -35

Kommunalt partistöd -352 -371 0 -371 -371 0

Revision -552 -600 0 -600 -581 -19

Kommunledning o gemensam adm -21 067 -24 426 2 543 -21 883 -22 260 377

Gemensamma verksamheter -10 114 -9 731 1 178 -8 553 -9 934 1 380

Föreningsstöd och övrigt stöd -2 877 -2 914 19 -2 895 -3 479 584

Information och marknadsföring -1 548 -1 846 137 -1 709 -1 761 52

Kommunförbundet med intresseförening -676 -353 0 -353 -666 313

Näringslivsutveckling inkl EU-projekt -2 140 -2 840 653 -2 186 -2 487 301

Räddningstjänst, beredskapsplanering -12 630 -12 742 2 627 -10 115 -10 036 -79

Stöd till kollektivtrafik -9 809 -9 0 -9 0 -9

Jämförelsestörande poster

Realisationsvinster/förluster 12 752 0 0 0 0 0

Återsökning mervärdesskatt 164 0 0 0 0 0

Kostnad pga förskingring -350 0 0 0 0 0

Ersättning sjuklönekostnad 111 0 75 75 0 75

Rivningskostnader 0 -1 343 0 -1 343 -1 000 -343

Summa -51 631 -60 058 7 231 -52 827 -55 424 2 597

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE 

DRIFTREDOVISNING (Tkr)

2019

 
 

 

 

Projekt 2018 2019 2019 Avvikelse

Netto Netto Budget budget

Dräkter RDN 0 0 150 150

IT-investeringar 76 100 100 0

Samlingsanslag LG 0 0 236 236

Värmekamera 0 0 44 44

Tvättmaskin RDN 0 60 80 20

Bredband i kommunen 10 092 9 183 0 -9 183

32 m hävare 0 32 0 -32

0 0 0 0

0 0 0 0

Summa 10 168 9 375 610 -8 765

KOMMUNLEDNINGSAVDELNINGEN, 

INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)

 
 

 
NYCKELTAL 

Ekonomienheten  2016 2017 2018 2019  
Antal betalda leverantörsfakturor 35 206 35 263 31 077 32 753 
Antal utsända fakturor  40 916 41 158 41 199 42 683 
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Föreningsstöd  2016 2017 2018 2019  
Antal föreningar med stöd  81 80 78 76 
Antal sammankomster, 
ungdomsverksamhet  7 317 7 633 7 136 6 804 

 

 
Nämndsekretariat  2016 2017 2018 2019  
Antal producerade kopior (tusental), ca 168 278 170*   258 

- varav färgkopior 119   96   89*   139 
Portokostnad ca, tkr  366 389 365*   351 

 
*Byte av Copy/Printutrustning vilket medfört statistikbortfall under år 2018. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 
 

VERKSAMHET 

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för förvaltning av kommunens skog, mark och byggnader, 

gator och vägar, vatten och avlopp, trafiksäkerhet, gatubelysning, bad- och lekplatser, 

avfallshantering, flygplats, kost- och städverksamhet samt viss mätverksamhet. Avdelningen ansvarar 

även för verkställandet av de mål och åtgärder som finns formulerade i Hagfors kommuns energi- och 

klimatplan gällande effektivisering, energirådgivning och hållbar utveckling. Dessutom sker 

merparten av kommunens investeringar inom någon av samhällsbyggnadsavdelningens 

ansvarsområden. 

 
Kommunfullmäktiges mål 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen ska utveckla och förvalta medborgarnas anläggningstillgångar med 

inriktning på långsiktigt hållbara systemlösningar, till en kostnad i nivå med rikets nyckeltal. Det finns 

ett övergripande målkort som är beslutat av fullmäktige samt ett övergripande målkort för avdelningen 

som samtliga verksamheter inom avdelningen jobbar efter. 

 

Samhällsbyggnadsavdelningen ska kontinuerligt utveckla sin verksamhet genom ökad samverkan med 

andra parter såväl internt som externt med andra kommuner.  
 
Personal 
Medarbetarbarometern 

Utav de frågor som tas upp är det några som har getts högre prioritet och lyfts in i avdelningens 

målkortsarbete. Tillsammans har avdelningen under 2019 valt att prioritera att arbeta för att 

medarbetarna ska känna sig värdefulla och stolta över det arbete de utför samt att medarbetarna ska 

känna att den närmsta arbetsledarens förmåga att motivera, organisera och utveckla är god. Vidare 

arbetar avdelningen löpande tillsammans med personalavdelningen för att främja frisknärvaro och 

minska sjukfrånvaron. I den senast redovisade medarbetarundersökningen angav 86,3 % av 

medarbetarna angav att de känner sig som värdefulla medarbetare, 84,3 % har angett att de känner sig 

stolt över att arbeta i Hagfors Kommun och medelvärdet på en femgradig skala vad det gäller närmsta 

arbetsledarens förmåga att motivera, organisera och utveckla uppgår till 4,06. 
För 2019 uppgick frisknärvaron till 95,3 % vilket är bättre än 2018 då frisknärvaron uppgick till 93,39 

%.  
  
 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

● En renovering av Lappkärrs reningsverk i Hagfors påbörjades.  

● Utbyte av VA-verksamhetens drift och övervakningssystem pågår men är p.g.a 

verksamhetens omfattning ett löpande arbete som kommer att pågå under flera år framåt. 

● Detaljplaner för gamla badhuset i Ekshärad samt Primusparkeringen har vunnit laga kraft 

● Positivt planbesked har lämnats till Uddeholms Gård för att möjliggöra en utveckling av 

verksamheterna i Uddeholm 

● Nya Råda Skola F-3 färdigställdes samt projektet med en utbyggnation till F-6 påbörjades 

● Lokalutredningar för nytt teknikhus inom ÄBC samt nytt SÄBO initerades 

  
 
 
HAGFORS FLYGPLATS 

Linjefarten TYF-HFS-ARN hade 5 764 passagerare, minskning med 700 passagerare jämfört 
med 2018. Generellt så minskade inrikesflyget i hela Sverige under 2019.  
Under 2019 startade SRF:s regionala flygplatser ett treårigt projekt där Hagfors ingår i projektet Grön 

Flygplats med övergripande mål att markant minska koldioxidutsläppen på flygplatserna.  
Under sommaruppehållet genomfördes omtoppning på rullbanan, omtoppning taxibana samt 

omtoppning ev. utbyggnad av platta är förskjuten och planeras till sommaruppehållet 2021 eller om 

möjligt 2022.  
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Minskat driftbidrag samt ökade kostnader i form av höjt bränslepris drivmedel fordon och flygbränsle, 

indexhöjningar för årliga avgifter på fasta avtal, kommer att påverkar verksamhetens resultat negativt. 

Under året har arbetet med att genomföra hinderavverkningar fortlöpt och färdigställts i det norra och 

södra området av landningsbanan. 
  

 
FASTIGHET 

Fastighetsenheten har en mindre negativ avvikelse för 2019 främst på grund av skadegörelse inom 

skolor och bostadshus samt återkommande felavhjälpande reparationer. Vidare ligger 

energikostnaderna fortfarande något högt mot budget, detta bedöms primärt bero på stigande 

energipriser. Enheten arbetar löpande med energieffektiviseringar sedan flera år och många av de 

effektiviseringar som kan göras utan stora investeringar har genomförts.  

 

Äldreboende 
Arbetet med underhållsbyten av avdelningskök som påbörjades 2017 kommer pågå löpande tills 

samtliga kök inom kommunens boenden är utbytta. Byte av personhiss utfördes på Bellmansgården 

under hösten 2019. Det har även installerats ett nytt brandlarm på Bellmansgården. 
Den pågående utbyggnationen på Häggården har stoppats på grund av konkurs och det är ännu oklart 

när ett färdigställande kan ske.  
Under 2019 fick enheten tillsammans med äldreomsorgen i uppdrag att utreda hur behovet av SÄBO-

platser kan lösas för framtiden.  
  

 

Skolor och idrottslokaler 
Under året har utbyggnaden av Råda skola färdigställts samt utbyggnation av sporthallen i Ekshärad. 

Skollokalerna i Sunnemo skola är färdigställda av ombyggnation från slöjdsal till skollokal som var i 

plan. Under 2019 pågick projekteringen som behövs för upphandling av renovering av Hagforsbadet. 

Städcentralen på Kyrkhedens skola är renoverad och ombyggd under 2019. 

Tillgänglighetsanpassningar har utförts på ÄBC och Forsskolan. Staket runt skolor och förskolor har 

bytts ut.  
Avdelningen fick under året i uppdrag att utreda förutsättningarna för att samordna tekniska program i 

anslutning till ÄBC samt fortgå med Råda Skola och ta fram förslag för utbyggnation till F-6.  
Skolmoduler till Sunnemo skola är upphandlade och monteras våren 2020. 
 
Serviceenheten 

Serviceenheten gjorde ett överskott på 583 tkr för år 2019. Sammantaget gjorde måltidsverksamheten 

ett underskott på 102 tkr medan lokalvården fick ett överskott på 685 tkr. Det som 

måltidsverksamheten har för stora kostnader för är livsmedel, ca 600 tkr. Personalkostnaderna har 

varit lägre både inom lokalvården och måltidsverksamheten då äldre anställda slutat och de yngre 

medarbetarna som kommit in i verksamheten haft ett lägre löneläge. På grund av sjukdomsutbrott på 

vissa avdelningar har kostnaderna för köpta tjänster inom lokalvården gått över budget med 116 tkr.  
 
Serviceenheten fortsätter arbetet med att laga mycket mat från grunden.  
Kvantiteten ekologiska livsmedel och MSC-märkta livsmedel (miljömärkta fiskprodukter) som köptes 

in under 2019 var 18 ,6% , under 2018 var det 23,6 %. En minskning från förra året i ett försök att 

minska kostnaderna. Under 2019 var inköpen av närproducerade livsmedel (läs värmländska) 13,1 %, 

2018 var inköpen  13,7 %. Närproducerade livsmedel som  köps in är nötkött och nötfärs från Skafferi 

Värmland AB. Värmländsk potatis från Värmlandspotatis. En del bröd från Nordells i Arvika samt 

vissa produkter från Hemgården i Råda. Detta är leverantörer som kommunen har avtal med.  
Under 2019 var det sammanlagt 31,7 % ekologiska och närproducerade livsmedel av den kvantitet 

livsmedel som  köptes in. 2018 var det 37,4%.  
Av det som köpts in av oberett kyckling / nötkött har det till 98,3  % varit värmländskt eller svenskt. 
 
 
Gata/Parkenheten 
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Vinterväghållning gick kraftigt över budget under årets första månader, vilket påverkat driften för hela 

2019. Under året har enheten arbetat för att prioritera och hålla nere driftkostnader såsom reparation 

och skötsel av strövslingor, lekplatser, badplatser och utomhuskonst. Nya avtal för bland annat 

gräsklippning har resulterat i ytterligare överkostnader. Arbete för att minska kostnader för 

gräsklippning och snöröjning har påbörjats under 2019 och kommer fortgå under 2020. 
Underhåll av broar sker enligt plan. Inspektion av av broar som genomförts under 2019 har dock 

påvisat att prioriteringar i planen kan behöva ändras de kommande åren då nya skador uppkommit på 

en del broar. 
En ny lekplatsplan är antagen och enheten har börjat vidta åtgärder för att anpassa verksamheten till 

planen. Två lekplatser har avvecklats. Underhåll av kommunala vägar har koncentrerats främst till 

Råda och Hagfors. 
 

Planverksamheten 

Ett av målen för planverksamheten är att skapa en planberedskap så att det finns planlagd mark för olika 

ändamål när behov aktualiseras. Detaljplaner förnyas successivt med ändamålsenliga planer. Strategiska 

planer som är inriktade mot framtiden tas också fram. Det är viktigt att fokusera både på de behov som 

Hagfors kommun bedöms att ha just nu och på vad som kan förväntas i framtiden. Planeringen ska därmed 

möjliggöra att en långsiktig samhällsutveckling kommer att kunna ske i kommunen. Under 2019 har följande 

detaljplaner vunnit laga kraft, Cirkusplatsen, Primusparkeringen, fd badhuset i Ekshärad samt kvartetet 

Cykeln. Vidare medgavs positivt planbesked till Uddeholms Gård i syfte att möjliggöra en utveckling av 

verksamheten samt till Värmlandsmetanol i syfte att förlänga genomförandetiden för den detaljplan som 

omfattar metanolfabrik i Vågbacken. 

 
Gatubelysning 

Under 2019 antogs riktlinjer för gatubelysning. Arbete med reparationer och utbyte till LED allt 

eftersom byte sker pågår enligt plan. I Sörby har den äldre anläggningen bytts ut med nya godkända 

stolpar samt led belysning. Längs riksväg 62 från Gunnerud mot Ekshärad har 140 sedan tidigare 

släckta stolpar monterats ned inom ramen för avdelningens arbete med att ta bort 

belysningsanläggningar som inte längre är i drift och som av olika skäl inte kommer kunna tas i bruk, 

bland annat på grund av att de bedömts som icke godkända eller på grund av att Hagfors Kommun inte 

är väghållare.  
I tätorten monterades ny julbelysning på Köpmangatan och ny LED-belysning monterades på gång 

och cykelvägen en sträcka mellan brostugan och pekås. 
 

 
Arbete för hållbar utveckling 

Samhällsbyggnad har under 2019 fortsatt arbetet med miljööverenskommelsen. Avdelningen har en 

aktiv roll i genomförandet av flera av de överenskomna åtgärderna. Framförallt har insatser riktats mot 

information och kunskapsspridning samt hållbar avfallshantering ute i verksamheterna. Vid årets slut 

var fyra av sex mål påbörjade.  
Vidare har arbetet med naturvårdsplanen fortlöpt och planen har varit ute på samråd under året. 

Arbetet med att inventera och sammanställa inför revideringen av Hagfors Kommun energi- och 

klimatplan har inletts och en separat utredning har gjorts avseende förutsättningar för 

laddinfrastruktur.  
 

MÅLUPPFYLLELSE 

Kommunfullmäktiges mål 

* Samhällsbyggnadsavdelningen ska utveckla och förvalta medborgarnas anläggningstillgångar med 

inriktning på långsiktigt hållbara systemlösningar, till en kostnad i nivå med rikets nyckeltal. 

* Samhällsbyggnadsavdelningen ska utveckla sin verksamhet i samverkan med andra. 

I en hållbar teknisk verksamhet används medel till underhåll för att förhindra förfall och bibehålla 

standarden på byggnader och infrastruktur. Nivån för fastighetsunderhåll ligger sedan ett par år på cirka 55 

kr/m2 vilket är något lägre än rekommenderad nivå om 100 kr/m2. 
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Alla verksamheter arbetar utifrån sina respektive målkort. Hagforsstrategin har lyfts upp och 

implementerats i det övergripande målkortet och flera verksamheter lyfter frågor från strategin inom ramen 

för sitt målkortsarbete  
 
EKONOMISKT RESULTAT 

Belopp i Mkr
Avvikelse 

Budget

2018 2019 2019

Intäkter 117,7 117,5 116,8 1,8

Löner inkl PO -39,3 -40,3 -39,8 2,0

Övriga kostnader -72,3 -69,5 -67,9 -4,7

Interna lokalkostn. -15,1 -14,8 -15,8 0,0

Kapitalkostnader -31,3 -31,7 -30,9 5,8

Nettokostnad -40,3 -38,8 -37,5 4,9

Nettoinvestering 30,4 31,7 68,7 55,5

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, EKONOMISKT RESULTAT

       Redovisning

2017

 
 

 
BUDGETUTFALL 

Avdelningen har ett negativt utfall i drift men uppvisar ändå ett positivt resultat med 4,9 miljoner kronor, 

vilket beror på ett positivt utfall av ej fördelade kapitalkostnader med 5,7 mkr samt ett tillskott från 

verksamhetspotten med 2,4 mkr för volymförändringar avseende vinterväghållning. Fördelningen från 

verksamhetspotten gör att verksamheterna inom gata/park får ett betydligt bättre resultat än prognostiserat. 

Flygplatsen gör ett negativt resultat på cirka 1,2 mkr, primärt på grund av oförutsedda kostnader, 

kostnadsökningar samt minskade driftbidrag. 

 
FRAMTIDEN 

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar varje dag med att se till att vardagen för Hagfors kommuns 

invånare fungerar som den ska. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan av våra tjänster då vi hanterar frågor 

som berör många såväl medborgare som besökare. Samhällsbyggnadsavdelningen ska sträva efter att 

ge alla en likvärdig service och ett bra bemötande. Budgeten kräver en effektiv organisation då det 

ekonomiska utrymmet kommer att minska. Avdelningen behöver särskilt utvärdera hur vissa typer av 

oförutsedda händelser kan förebyggas eller lindras samt utvärdera de volymförändringar och 

kostnadsökningar som skett under de senaste åren främst vad det gäller vinterväghållning, 

grönyteskötsel och livsmedel.  

 

Sedan 2016 arbetar avdelningen utifrån följande mål för perioden 2016-2025  

 Fortsätta arbeta för att skapa en trivsamt och attraktiv centrummiljö.  

 Fortsätta arbetet med att förbättra statusen på kommunens gator och vägar. 

 Arbeta fram riktlinjer för väg- och gatubelysning i Hagfors kommun.  

 Påbörja arbetet med en ny översiktsplan (ÖP). 

 Fortsätta arbetet med energieffektivisering.  

 Fortsätta arbetet med att utreda lokaler och genomföra förtätningar.  

 Arbeta för effektiva upphandlingar och att skapa fler upphandlingsvinster.  

 Få en antagen detaljplan för Hagfors tätort. 

 Ta fram en detaljplan för ett verksamhetsområde i Hagfors. 

 Ta fram en ny avfallsplan och renhållningsordning. 

För att minska de negativa effekterna i driften har samtliga verksamheter i uppdrag att granska sina 

arbetsmetoder och processer för att möjliggöra effektivisering av verksamheten.  
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AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET VA-VERKSAMHET 

Hagfors kommun levererar dricksvatten och tar hand om dag- och spillvatten från ett stort antal 

fastigheter inom kommunen. Vattnet produceras i något av kommunens tre vattenverk, där Ullenverket 

är det största, och spillvatten omhändertas i kommunens sju reningsverk. 
 

VIKTIGA HÄNDELSER 

Utbyte av uttjänta vatten- och spillvattenledningar samt ventiler fortsätter enligt plan. Anslutningar av 

fastigheter som tidigare saknat kommunalt vatten och avlopp har skett både inom och utanför 

verksamhetsområde. 
 
Flera reningsverk är i behov av upprustning. Under året har investeringar gjorts för att säkra driften på 

kommunens största reningsverk Lappkärr. På de mindre reningsverken pågår utredningar om hur 

driften kan säkras på bästa sätt. 
 
Arbetet med den lokala åtgärdsplanen för Värmullen har fortskridit. Målet är att identifiera åtgärder 

som kan förbättra sjöns ekologiska status. 
 
En trycksatt dricksvattentank har införskaffats för att bättre kunna leverera vatten vid läckor eller 

krissituationer. 
 
En nyanläggning av råvattenledning har påbörjats. Denna ledning kommer att förbättra säkerheten vad 

det gäller leverans av dricksvatten.  
 
Ny VA-taxa antogs och började gälla 2019-07-01 
 
 
MÅLUPPFYLLELSE 

Se ovan måluppfyllelse för samhällsbyggnadsavdelningen totalt. 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
 

RESULTATRÄKNING, tkr 2018 2019 BALANSRÄKNING, tkr 2018 2019

Verksamhetens intäkter 32 658 29 944 Materiella tillgångar 75 813 85 149

Verksamhetens kostnader -27 363 -24 808 Fordringar 3 217 3 267

Avskrivningar -3 885 -3 796 Summa tillgångar 79 030 88 416

Verksamhetens nettointäkt 1 410 1 340 Eget kapital 703 703

Finansiella kostnader -1 410 -1 340 Interimsskulder 0 0

Årets resultat 0 0 Skuld till Hagfors kommun 78 327 87 713

Summa eget kapital 

och skulder 79 030 88 416  
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AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET AVFALL 
 

Verksamheten ska omhänderta avfall från kommunen på ett miljömässigt bra sätt. Mål och verksamhet 

styrs av den övergripande avfallsplanen för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors, beslutad av 

respektive kommunfullmäktige år 2010.  
Avfallsanläggningen Holkesmossen drivs i enlighet med av myndigheter uppställda krav. 
 
 

VIKTIGA HÄNDELSER 

 En ny miljöstation, för insamling av farligt avfall, har tagits i bruk 

 Administrativa och fysiska förberedelser för att påbörja källsortering av matavfall 2020 

 Nya öppettider och arbetsrutiner på kommunens båda återvinningscentraler, samt telefontid 

för kundtjänst. 

 Inventering av renhållningsabonnemang har påbörjats. Samtliga fastigheter där hushållsavfall 

uppstår är skyldiga att ha renhållningsabonnemang. 

 Taggning av restavfallskärl har fortgått, för att säkerställa att kärlen töms enligt 

renhållningsordningens regler. 

 Ny renhållningstaxa har antagits och gäller från 2019-07-01 

 Arbete med ny renhållningsordning har påbörjats. 

 Sluttäckningsarbete av Holkesmossens deponi har fortgått. 

 Ny anläggning för lakvattenhantering vid Holkesmossen är under byggnation och ska 

färdigställas 2020. 
 
MÅLUPPFYLLELSE 

Se ovan måluppfyllelse för samhällsbyggnadsutskottet totalt. 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
 

     

RESULTATRÄKNING, tkr 2018 2019 BALANSRÄKNING, tkr 2018 2019

Verksamhetens intäkter 23 460 20 802 Materiella tillgångar 2 986 3 556

Verksamhetens kostnader -23 232 -20 493 Fordringar 6 025 5 510

Avskrivningar -171 -162 Summa tillgångar 9 011 9 066

Verksamhetens nettointäkt 57 148 Eget kapital 1 1

Finansiella kostnader -57 -148 Avsättning 8 981 7 451

Årets resultat 0 0 Skuld till Hagfors kommun 29 1 614

Summa eget kapital 

och skulder 9 011 9 066
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Avvik.

2018 2019 2019 mot

Samhällsbyggnadsavdelningen Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Samhällsbyggnadschef -8 910 -15 586 7 989 -7 598 -5 904 -1 694

- varav Flygplatsen -3 044 -8 316 5 919 -2 397 -1 222 -1 175

Fastighetsförvaltning -9 917 -81 937 71 177 -10 760 -10 411 -349

GVA-chef Avgift- och Skatt -19 268 -71 148 52 494 -18 654 -19 314 660

- varav Avfall 0 -20 802 20 802 0 0 0

- varav VA 0 -29 944 29 944 0 0 0

- varav Gata/Park -15 386 -14 180 360 -13 821 -13 794 -27

Serviceenheten -698 -36 431 35 921 -510 -1 093 583

- varav Kost -1 233 -25 448 24 625 -823 -721 -102

- varav Städ 535 -10 983 11 296 313 -372 685

Jämförelsestörande poster: Ofördelade 

kapitalkostnader mm 0 0 0 0 -5 736 5 736

SUMMA -38 793 -205 103 167 580 -37 523 -42 458 4 935

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)
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SKATTEFINANSIERAD Avvik.

VERKSAMHET 2018 2019 Budget mot

PROJEKT Netto Netto Netto budget

Markförvärv och tomtförsäljning 287 363 485 122

Ombyggnad/förbättring gator 0 0 972 972

Pott komponentavskrivningar gata 0 0 445 445

Pott komponentavskrivningar gatubelysningen 0 0 225 225

- GC-väg Geijersholm 1 408 0 0 0

- Rådabron tätning 281 0 0 0

- Hagforsv. Parkeringar 118 0 0 0

- Asfaltbeläggning 601 0 0 0

- Ytsanering Gökvägen 0 997 845 -152

- Beläggning Gustavsfors 490 0 0 0

- Lappning gator Hagfors 828 0 0 0

- Toppning, fräslådor, asnl 729 0 0 0

- Lekplats Hagälven 0 364 650 286

- Asfalt Häggdalsvägen Råda 0 403 463 60

- Asfalt Skogstavägen Råda 0 201 237 36

- Asfalt Årosvägen Råda 0 75 100 25

- Asfalt Älvdalsvägen Råda 0 173 228 55

- Asfalt lagningar Gator 0 106 100 -6

- Farthinder Köpmangatan 0 90 120 30

- Blinkenbergsparken scen 981 0 0 0

- Utredning ras/skred 0 0 400 400

- Renovering broar enligt plan 0 1 536 5 000 3 464

- Asfalt GC-väg mot Lidl 0 107 100 -7

- Asfalt Gökvägen 0 581 570 -11

- Asfalt in-och utfarter 0 369 490 121

- Sundfallsvägen 0 55 80 25

- Inventarier Torget 0 90 200 110

- Omb gatbelysning Sörby 0 0 600 600

- Seriebyte Ekshärad 0 96 100 4

- Armaturbyte Gräs 0 68 60 -8

- Julbelysning Köpmangatan 0 105 115 10

- Oomstridda anläggningar 399 66 201 135

- Energieff gatubelysning 415 0 0 0

- Omtoppning banan flygplatsen 0 9 028 9 187 159

Fastigheter och anläggningar:

- Pott komponentavskrivningar Fastighet 0 0 0 0

- Häggården avdkök 2 291 0 0 0

- Tak ÄBC hus 3 0 0 125 125

- IT/Nätverk Forsskolan 88 0 0 0

- Anpassning lokaler Sunnemo skola 0 510 500 -10

- Kiosk/Kök ÄBC/Ekshärads sporthall 0 0 500 500

- Takbyte Bågskytten 660 0 0 0

- Nyproduktion SÄBO 0 690 500 -190

- Nyproduktion teknikhus skola 0 148 500 352

- Råda skola F-6 0 474 500 26

- Ombyggnad ÄBC 0 45 1 722 1 677

- Vision Kyrkheden Skolgård 307 0 0 0

- NO-salar Kyrkheden 166 100 120 20

- Anpassning aulan ljud mm. 55 307 295 -12

- Åtg vid värmebölja SÄBO 0 0 600 600

- Vagnförråd Myran & Solrosen 0 0 200 200

- Samlokalisering Sociala 0 254 300 46

- Avdelningskök Häggården 126 0 0 0

- Omb/renov Gymnhall Råda 0 0 2 000 2 000

- Städcentral Kyrkheden 0 361 400 39

- Belysning sporthall ÄBC 0 0 300 300

- Renovering badet 0 1 586 5 000 3 414

- Fönster Forsskolan 357 0 0 0

- Hiss renovering Bellmansgården 284 221 366 145

- Järnvägsmuseet 218 50 226 177

- Utbyggnation Lillåsen 46 0 8 200 8 200

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
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SKATTEFINANSIERAD Avvik.

VERKSAMHET 2018 2019 Budget mot

PROJEKT Netto Netto Netto budget

- Utb Häggården SÄBO 5 st. 1 556 6 669 20 444 13 775

- Anp förråd idrottshall 52 0 0 0

- Häggården omklädningsrum 57 33 1 143 1 110

- Underhåll badet 0 0 1 241 1 241

- Investering Råda skola 6 508 15 098 18 265 3 167

- Utbyggnad Ekshärads Sporthall 3 941 9 693 10 851 1 158

- Belysning bandyplan 0 0 700 700

- Asfalt Räddningstjänsten 74 0 0 0

- Utemiljö Sporthallen ÄBC 114 65 477 412

- Tillgänglighet offent miljö 96 229 200 -29

- Sporthall ÄBC 142 0 0 0

- Upprust persrum Stadshus 12 642 588 -54

- Lillåsen avdkök Dungen 45 233 205 -28

- Brandlarm Fastighet 65 0 0 0

- Förtätning ÄBC etapp 1 28 0 0 0

- Kylanläggning Bellmansgården 0 116 120 4

- Fullflödesfilter ÄBC 0 72 100 28

- Matsal Kyrkheden skola 1 370 0 0 0

- Filteranläggning badet 480 0 0 0

- Myran renovering toalett 0 0 150 150

- Renovering toa Forsskolan 59 0 0 0

- Byte av syll Treklövern 50 0 0 0

- Ny lekutrustning förskolor/Drömlekplatser 1 054 0 0 0

- Installation tagglås Fastighet 147 0 150 150

- Anpassningar Tranan hiss ny entre 0 71 1 000 929

- Byte portar Valhall 130 0 0 0

- Byte värmeväxlare ÄBC 0 74 100 26

- Vattenavrinning Primus 105 0 0 0

- Brand & Utrymmningslarm Bellmansgården 0 669 630 -39

- Styrutrustning Forsskolan 0 75 100 25

- Kök Centralförrådet 0 274 220 -54

- Tagglås fastighet 0 0 110 110

- Staket 0 0 395 395

- Sändare brandlarm 0 34 50 16

- Snörasskydd Kyrkheden 0 63 100 37

- Golvarbeten Räddningstjänsten 0 58 75 17

- Dränering Kyrkheden skola 0 114 114 0

- Byte ventagg Valhall 310 0 0 0

- Ventilation Sunnemo gym. 316 0 0 0

- Belysning ishallen 417 0 0 0

Maskiner och inventarier:

- Köksinventarier 0 559 600 41

- Körjournalsystem 73 80 214 134

- Byte av kartsystem 0 0 52 52

- Lastmaskin underhåll Gata 0 273 300 27

- Pott komponentavskrivning flygplatsen 0 0 250 250

- Inst. Siktmätare AWOS 495 0 0 0

- Sopmaskin Flygplatsen 143 0 0 0

- Radioutrustning Flygplats 196 0 0 0

- Investeringar flygplatsen 201 0 0 0

SUMMA 27 367 54 815 103 271 48 456

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
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AVGIFTSFINANSIERAD Avvik.

VERKSAMHET 2018 2019 Budget mot

PROJEKT Netto Netto Netto budget

VA & Avfall:

- Pott komponentavskrivningar VA 0 0 755 755

- Förbättringar VA-nätet 0 0 656 656

- Byte brandposter VA 142 0 0 0

- VA anslutning Dollarstore 0 86 190 104

- Stjärnsvägen 0 0 85 85

- Asfaltering av vattenlagningar 0 472 400 -72

- Asfalt betäckningar Råda 0 0 110 110

- VA ledning Ambulansplats Råda 0 561 605 44

- VA Hagforsvägen norra 0 49 425 376

- VA Myrvägen /Skolvägen 0 462 420 -42

- VA sanering Sunnemo 656 57 124 67

- VA Burkåsvägen/Vårdcentralen 0 734 480 -254

- VA Råda skol 0 114 114 0

- Gunnerud 0 241 150 -91

- Gustavaskogen 0 78 90 12

- Betäckningar NB AV SV 4 107 197 90

- Gästisvägen asfalt 263 0 0 0

- Gustavfors Gärdet 0 117 145 28

- Strandvägen etapp 2 0 439 425 -14

- Strandvägen etapp 3 0 763 760 -3

- Herleniusväg etapp 4 0 1 302 1 117 -185

- VA Tretumsvägen 688 0 0 0

- Förnyelse vattenledning Ekshärad 258 0 343 343

- Förbättring vatteldning Ekshärad 539 0 0 0

- Tretumsvägen efterarb VA 228 0 0 0

- Bootcam kamera 0 75 75 0

- Dricksvattentank trycksatt 0 498 498 0

- Råvattenledning fr stora ullen 26 321 224 -97

- Tryckstegsutrustn. Lappkärr 83 0 0 0

- Kabelläggning Ullen 420 0 0 0

- Ny vattenledning reningsverk 104 0 0 0

- Renov 3 AVR 313 6 165 11 000 4 835

- Utbyte driftsystem VA-verken 119 491 718 227

- Pott komponentavskrivningar Avfall 0 0 0 0

- Hårdgjord yta Holkesmossen 0 394 400 6

- Omlastningsfickor Holkesmossen 263 0 0 0

- Riskavfall Holkesmossen 140 0 0 0

- Inköp sopkärl 0 273 300 27

- Taggning restavfallskärl 57 65 93 28

- Inköp av restavfallskärl 80 0 0 0

SUMMA 4 382 13 864 20 899 7 035

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
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BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET  

 

Ordförande:  Boo Westlund (OR) 

Antal ledamöter: 5 

Antal sammanträden: 12 

 
VERKSAMHET 

Barn- och bildningsutskottets verksamhet  består av verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna, fritidsgård, skol- och folkbibliotek, kulturskola samt ett särskilt ansvar för kulturen i 

Hagfors kommun. Utöver detta har barn- och bildning ansvar för verksamheterna familjecentral samt 

ungdomsmottagning i samarbete med Region Värmland. 

 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Beskrivning av årets viktiga händelser: 

Övergripande 

- Stort arbete med systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetssystemet Hypergene upphandlas och 

införande påbörjas ht 2019.  

- Digitalisering av barn- och bildnings verksamheter. 

- Under hösten rankades Hagfors kommun som nummer 12 av Sveriges skolkommuner. 

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Hagfors 

tillhör landets bästa kommuner när det kommer till andelen godkända elever. Även elevernas 

meritvärde i åk 9 och lärartätheten tillhör kommunens relativa styrkor som skolkommun. 

- Från hösten 2019 har alla elever i grundskola och gymnasieskola 1:1 vad gäller digitala verktyg. 

Detta innebär att alla elever har tillgång till ett eget digitalt verktyg, t ex en chromebook,  i sitt 

lärande. För förskola, fritidshem och förskoleklass är motsvarande siffra 1:5. Utöver detta har Tieto 

barnschema införts för förskola och fritidshem som är ett digitalt system för att bättre kunna planera 

verksamheten. 

- De riktade insatserna, Urval 4, för nyanländas lärande som påbörjades under 2017 har fortsatt under 

hela 2018 och våren 2019 har nu avslutats och redovisats.. Urval 4  är ett samarbete mellan Hagfors 

kommun och Skolverket där syftet är att öka integrationen och förbättra alla våra elevers 

skolresultat.  

- En kvalitetsutvecklare med inriktning mot digitalisering anställs inom statsbidraget Likvärdig skola 

för att införa de digitala systemen Hypergene och ProReNata. 

- Inom ramen för statsbidraget Likvärdig skola går två av våra förstelärare språk-, läs- och 

skrivutvecklarutbildning på Stockholms universitet. 

 

Förskola 

- Utbildning SKUA utvecklare för att erhålla en högre kompetens i att arbeta språk och 

kunskapsutvecklande. 

- Projektanställning modersmålslärare förskolan i syfte att öka likvärdigheten på våra förskolor. 

- Fortbildning för all personal om reviderad läroplan samt systematiskt kvalitetsarbete. 

- Skapande förskola - en konstnär som arbetat aktivt med barn 3-5 år med olika former av skapande 

verksamhet utifrån Barnkonventionen. 

- Förskolans dag anordnades på alla enheter inom kommunen, med kulturella inslag. 

 

 

Förskoleklass 

- Införande av Skolverkets bedömningsmaterial Hitta språket och Hitta matematiken. 
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Fritidshem 

- Utvecklingsarbete som handlat om att institutionalisera fritids måldokument  samt digitalisering  

Under hösten -19 har man arbetat med kapitel 4, Undervisning i fritidshem, i fritidshemmets 

styrdokument för att få en förtrogenhet.  

- Studiebesök på skola som jobbar med rastaktiviteter. 

- Fritidshemmens dag har anordnats för hela kommunens fritidshem. 

 

 

Grundskola 

- Beslut om att Älvstranden bildningscentrum blir övningsskola och Kyrkhedens skola Partnerskola 

gentemot studenter på grundlärarprogrammet F-3 och 4-6 på Karlstads universitet. Ett viktigt steg i 

att vara en attraktiv skola och kunna rekrytera fler behöriga lärare. 

- I augusti öppnade en helt nybyggd skola i Råda. Detta var en f-3 skola och 33 barn och 6 personal 

flyttade in efter sommarlovet. 

- På kyrkheden fick sporthallen ett ansiktslyft i form av en helt ny läktare samt nya förråd och entré. 

Allt detta stod klart då skolan började efter sommarlovet. 

- Kyrkheden och Råda skola har under läsåret 19/20 inlett ett samarbete med SPSM för att titta 

närmare på lärmiljön för alla barn i vår verksamhet. 

- Utbildning SKUA utvecklare för att erhålla en högre kompetens i att arbeta språk- och 

kunskapsutvecklande. 

- Mottagningsenheten för nyanlända flyttas från Asplundskolan till Äbc from höstterminen 2019.  

- Rollen heltidsmentor prövas på åk 7-9 Äbc och Kyrkhedens skola från höstterminen 2019. 

- Utvecklingsarbetet med språk- och kunskapsutvecklande arbete fortsätter under höstterminen 2019. 

- Föreläsning av Anna Karlefjärd “Stimulans och balans med bedömning i fokus”, riktad till 

grundskola och gymnasium. 

- Slöjdsalarna i Sunnemo skola revs ut under juni och juli och görs om till klassrum. Eleverna i 

Sunnemo får från och med hösten 2019 sin slöjdundervisning inne på ÄBC. 

- Tre stora projekt startas upp kring Råda F-6, anpassningar ÄBC och Teknikhus. Förarbeten 

tillsammans med arbetsgrupper med medarbetare från skola och fastighet, skyddsombud samt 

projektledare och arkitekter pågår under hösten 2019. 

 

 

Gymnasieskola 

- Beslut om inriktning robotisering och additiv tillverkning på vår Tekniknod. 

- Inför läsåret 19/20 har vi fler elever som har sökt och tackat ja till att gå sin gymnasieutbildning på 

Älvstrandsgymnasiet än tidigare år. Det var 98 elever som slutade hos oss i juni 19 och nu i augusti 

har 145 nya elever börja hos oss. 

- Fler elever än tidigare år har arbetat med Uf, Ung företagsamhet. De har varit med på tävlingar och 

utställningar med stor framgång. 

- Ny fördelningen av gymnasieskolan har gjorts för att öka samarbetet, delaktigheten och 

gemenskapen  för alla våra ungdomselever. Den nya fördelningen innebär att de tio nationella 

programmen, imas och introduktionsprogrammen hör till samma enhet.  

 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) 

- Industriutbildning bas inom yrkesvux genomförd. Påbyggnadsutbildning har erbjudits eleverna med 

start januari 2020.  

- Nya utbildningar för vårdbiträde startade under VT 19. 
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Elevhälsa och ungdomsmottagning 

- Införande av dokumentationssystemet ProReNata för hela elevhälsan. 

- Ett nätverk för elevhälsofrågor har startats i Värmland där verksamhetschef för elevhälsa deltar. 

- Svårighet att rekrytera vissa kompetenser inom elevhälsa och kurator till ungdomsmottagning. 

 

Fritidsgård 

- Lovverksamhet under alla skolloven,  i samarbete med kulturskolan, biblioteket och Hagfors  bio. 

- Sommarkollo under tre veckor med 60 barn varje vecka. Utomhusaktiviteter, bad, korvgrillning, lek,  

gitarrspel och bildskapande. Avslutning med vernissage i Uddeholmsladan. 

- Fortnite-turnering och LAN med ett trettiotal deltagare.  

 

Kultur 

- Region Värmlands projekt  Kultur och hälsa om pågått i tre år avslutades i november med en 

regional konferens i Hagfors.  

- Kulturarvsdagen med ett 15-tal olika föreningar och organisationer som öppnade upp och  visade 

sina byggnader, utställningar och hantverk, bakade bröd, erbjöd kulturprogram Dagen avslutades 

med Frödingkvartetten från Göteborg 

- Traditionsenligt nationaldagsfirande med sång, musik och dans, Vernissage för årets 

sommarutställning på stadshuset av Orlando G fotokonst samt kvällskonsert med Andreas Jonsson 

och och the Pink Cadillac Band i Blinkenbergsparken 

- Firande av Yallda - persisk/afghansk högtid och jul med poesiläsning, dambuora-musik och sång. 

- Start för AiR, Konstresidens för professionella konstnärer från Norden som jobbar processorienterat 

och platsspecifikt inbjudare och arrangör Innan Luften Går Ur i samarbete med Hagfors kommun 

och Region Värmland samt med stöd av Iaspis, och Kulturrådet 

- Konstutställning Mamma+Mamma+Barn i stadshuset i samband med Pride-veckan 

 

Bibliotek 

- Bokfestival i november med digitala sändningar från Karlstad, författarbesök och barnteater. 

- Sagoläsning med läsande förebilder under hösten samt sagoläsning på dhari och arabiska 

- Boksläpp för Ninni Schulmans senaste bok med författarföreläsning och boksignering i Ekshärad 

och Hagfors 

- Crafterwork med bokbinderi, yllebroderi på biblioteket samt medarrangör i Värmlands största 

stickcafé 

- Sjung och Gung, sångstund för de minsta barnen och deras föräldrar tillsammans med kulturskolan  

- Ett flertal författarbesök och föreläsningstillfällen både i Hagfors och i Ekshärad 

- Projektmedel från kulturrådet för Stärkta bibliotek, med satsning på att stärka barn och unga samt 

mångspråk  

- Arkivens Dag på Hagfors bibliotek i samarbete med Arkiv Värmland, föreningar och studieförbund. 

 

 

Kulturskolan 

- Dansveckan med ett tiotal dansframträdanden av kulturskolans dansare 

- Modersmålsdagen firades med en föreställning på ett tjugotal olika språk som framfördes både som 

kvälls- och skolföreställning, medverkande barn från skolorna i Hagfors och lärare 

- Stor avslutningsföreställning i Blinkenbergsparken 5 juni 

- UKM Uttagning i Hagfors, Flera deltagare som representerade Hagfors både på regionalt och 

nationellt på  UKM Festivalerna. 

- Drömsommarjobb för dansare som gjorde en föreställning som visades på äldreboenden 

- Stöd från Kulturrådet för bl a  Bild och film-ämnet och fördjupning/prova på kurser. 
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EKONOMISKT RESULTAT 

Budget-

          Redovisning avvikelse

Belopp i Mkr 2017 2018 2019 2019

Intäkter 56,1 67,8 63,8 9,3

Kostnader -293,0 -312,5 -313,4 -5,0

Nettokostnad -236,9 -244,7 -249,6 4,3

Nettoinvestering 0,5 0,9 0,8 0,4

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET,                   

 
 
BUDGETUTFALL 

Resultatet för 2019 hamnar på ett överskott för Barn- och bildningsutskottet samlade verksamheter på 4308 

tkr. Barn- och bildning har fått del av en stor mängd statsbidrag som gjort det svårt att beräkna utfallet då 

besked om många statsbidrag kom under senare delen av 2019. Totalt uppgår statsbidragen från Skolverket 

till ca 21 000 tkr.  

 

Vid månadsuppföljningarna under året har en reservation lämnats med anledning av svårigheten att beräkna 

volym, intäkter och kostnader kopplade till migrationen. Undervisningen för nyanlända förskolan-

vuxenutbildningens samlade verksamheter visar ett underskott med 2 600 tkr. Barn- och bildning får därför 

ta del av fonderade medel kopplat till migration på 2 600 tkr.  

 

Gymnasieskolan får ett överskott på totalt 1 708 tkr. Detta kopplas till elevresor, interkommunal ersättning 

(IKE) med fler elever än beräknat från andra kommuner samt undervisning. 

 

Grundskola och förskoleklass får sammanlagt ett överskott på 1 961 tkr. Detta kopplas till statsbidrag samt 

ersättning från andra kommuner. 

 

Vuxenutbildningen får ett underskott totalt på 781 tkr. Underskott härleds till yrkesvux som under året ökat i 

omfattning och ökade statliga krav. 

 

Feriearbeten får ett överskott på 297 tkr. Detta härleds till att ungdomar söker andra sommarjobb.  

 

Under gemensam verksamhet samt i flera verksamheter kopplas överskottet till vakanser, sjukdom samt till 

obehörig personal med lägre lön. Utöver detta har vissa fasta kostnader minskat och vissa kostnader har 

kunnat täckas av statsbidrag. 
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Verksamhet 2018 2019 2019 Avvik.

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Barn- och bildningsutskott -290 -354 0 -354 -324 -30

Gemensam verksamhet -6 655 -11 345 10 397 -949 -2 154 1 205

Fritidsgårdar och dagkoloni -2 045 -2 608 404 -2 204 -2 189 -15

Bibliotek/kultur -6 485 -6 400 348 -6 052 -6 437 385

Kulturskola -2 108 -3 017 347 -2 670 -2 237 -433

Barn- och ungdomsvård -244 -236 0 -236 -294 58

Skolledning/expeditioner -15 147 -18 396 1 774 -16 622 -15 810 -812

Barnomsorg -53 568 -59 882 6 695 -53 187 -54 097 910

Skolbarnsomsorg -8 452 -11 480 2 152 -9 328 -9 703 375

Förskoleklass -7 270 -8 106 392 -7 714 -6 721 -993

Grundskola -97 509 -108 151 8 657 -99 494 -102 731 3 237

Gymnasieskola -41 409 -61 823 20 423 -41 400 -43 108 1 708

Vuxenutbildning -4 065 -10 964 5 054 -5 910 -5 129 -781

Undervisning för nyanlända grundskola -761 -5 308 4 328 -980 -722 -258

Undervisning för nyanlända, gymnasieskola 1 997 -4 714 2 869 -1 846 -1 300 -546

Arbetsmarknadsåtgärder -717 -645 0 -645 -942 297

Summa -244 728 -313 430 63 840 -249 590 -253 898 4 308

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET, DRIFTREDOVISNING (Tkr)

 
 
 
 
 

 

FRAMTIDEN 

Utvecklingsområden inom hela barn- och bildning under 2020: 

1. Systematiskt kvalitetsarbete 

2.   Digitalisering 

4.   Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 

 
Utöver dessa övergripande mål sätts 2 verksamhetsmål för respektive verksamhet: 

- Förskola 

- Förskoleklass 

- Fritidshem 

- Grundskola 

- Grundsärskola 

- Gymnasieskola 

- Gymnasiesärskola 

- Vuxenutbildning 

- Särskild utbildning för vuxna 

- Ungdomsmottagning 

- Familjecentral 

- Kultur/bibliotek/kulturskola 

- Fritidsgårdar 
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Exempel på mål och förväntade effekter under 2020: 

 Alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet är digitaliserat i Hypergene. 

 Vi uppfyller vårt mål på 1:1 gällande digitala verktyg i grundskola och gymnasieskola samt 1:5 i 

verksamheterna förskola, förskoleklass och fritidshem. 

 Höjd utbildningskvalitet för nyanlända barn och elever. 

 Höjd måluppfyllelse för våra elever. 

 

 

Projekt 2018 2019 Budget Avvik.

Netto Netto Netto budget

Bibliotek lånesystem 97 0

Skötbord Milan 121 0

Möbler Sunnemo skola 52 0

Möbler Forsskolan 132 25 50 25

Laddningsskåp 194 0

NO utrustning 73 9 27 18

Lifecare IT-system 0 0 140 140

Förskolan Asplund 200 0

Sunnemo föskola 62 0

Kompletterande lekutrustning 0 100 100

Förvaringsvagnar 145 200 55

Elevbänkar träslöjd 195 200 5

Mörkläggningsgardiner aula 41 50 9

Möbler Myran 58 60 2

Solskydd Kyrkheden 80 80 0

Svetsar Forsskolan 80 80 0

Inventarier bibliotek 40 50 10

Möbler kulturskolan 125 150 25

Summa 931 797 1 187 390

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT, INVESTERINGSREDOVISNING (Tkr)
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Nyckeltal Barn- o bildning År Hagfors
Kommun 

grupp
Riket Anm.

Förskola

Antal inskr/årsarb 2019 5 Egen beräkning

Antal inskr/årsarb 2018 5 5 5 Kommunblad

Antal inskr/årsarb 2017 5 5 5 Kommunblad

Förskoleklass

Antal elever/lärare 2019 16 Egen beräkning

Antal elever/lärare 2018 14 16 19 Kommunblad

Antal elever/lärare 2017 15 16 18 Kommunblad

Fritidshem

Inskrivna/års.arb 2019 23 Egen beräkning

Inskrivna/års.arb 2018 21 21 21 Kommunblad

Inskrivna/års.arb 2017 22 20 21 Kommunblad

Grundskola

Antal elever/lärare 2019 13 Egen beräkning

Antal elever/lärare 2019 11 11 12 Kommunblad

Antal elever/lärare 2017 11 11 12 Kommunblad

Andel som nått alla mål åk 6 2019 70 75 74 Skolverket

Andel som nått alla mål åk 6 2018 71 78 77 Skolverket

Andel som nått alla mål åk 6 2017 79 77 78 Skolverket

Andel behöriga Gy, yrkesprogram åk 9 2019 79 85 84 Skolverket

Andel behöriga Gy, yrkesprogram åk 9 2018 89 86 84 Skolverket

Andel behöriga Gy, yrkesprogram åk 9 2017 64 82 83 Skolverket

Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9 2019 76 82 81 Skolverket

Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9 2018 87 83 81 Skolverket

Andel behöriga Gy, NA, TE åk 9 2017 59 79 79 Skolverket

Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9 2019 72 83 82 Skolverket

Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9 2018 87 83 82 Skolverket

Andel behöriga Gy, EK, HU, SA åk 9 2017 61 80 80 Skolverket

Andel behöriga Gy, ES åk 9 2019 79 84 83 Skolverket

Andel behöriga Gy, ES åk 9 2018 89 85 84 Skolverket

Andel behöriga Gy, ES åk 9 2017 64 82 82 Skolverket

Andel som nått alla mål åk 9 2019 71 76 76 Skolverket

Andel som nått alla mål åk 9 2018 85 77 76 Skolverket

Andel som nått alla mål åk 9 2017 58 74 74 Skolverket

Medelmeritvärde år 9 2019 204 224 230 Skolverket

Medelmeritvärde år 9 2018 231 223 230 Skolverket

Medelmeritvärde år 9 2017 183 217 224 Skolverket

Gymnasiet

Antal elever/lärare 2019 11 Egen beräkning

Antal elever/lärare 2019 11 8 11 Kommunblad

Antal elever/lärare 2017 10 9 11 Kommunblad

Medelmeritvärde avgångselever 2019 14 Egen beräkning

Medelmeritvärde avgångselever 2018 14 14 14 Skolverket

Medelmeritvärde avgångselever 2017 13 14 14 Skolverket

Andel examen inom 3 år (exkl. IM) 2019 89 Egen beräkning

Andel examen inom 3 år (exkl. IM) 2018 75 77 76 Kommunblad

Andel examen inom 3 år (exkl. IM) 2017 71 77 75 Kommunblad

Andel behöriga univ/högsk 2019 64 Egen beräkning

Andel behöriga univ/högsk 2018 69 61 73 Kommunblad

Andel behöriga univ/högsk 2017 59 63 73 Kommunblad

Andel folkbokf. år 1 2019 72 Egen beräkning

Andel av folkbokf. elever 2018 73 75 72 Kommunblad

Andel av folkbokf. elever 2017 76 77 72 Kommunblad

Andel godkända spår 1 Språkintroduktion 2019 0 Egen beräkning

Andel godkända spår 2 Språkintroduktion 2019 3 Egen beräkning

Andel godkända spår 3 Språkintroduktion 2019 30 Egen beräkning

Andel godkända spår 4 Språkintroduktion 2019 92 Egen beräkning

Vuxenutbildning

Grundläggande nivå- andel slutfört utb. 2018 60 -- -- Skolverket

Grundläggande nivå- andel slutfört utb. 2019 61 Egen beräkning

Gymnasial nivå- andel slutfört utb. 2018 53 -- 70 Skolverket

Gymnasial nivå- andel slutfört utb. 2019 47 Egen beräkning

Genomströmning Vård och omsorg % 2019 96 Egen beräkning

Genomströmning Barn och fritid % 2019 77 Egen beräkning

Genomströmning Industri % 2019 80 Egen beräkning

Genomströmning El % 2019 50 Egen beräkning

Elevhälsovård

Antal elever/ skolsköterska 100 % 2019 400 Egen beräkning

Antal elever/ skolsköterska 100 % 2018 357 416 Egen beräkning

Antal elever/ skolsköterska 100 % 2017 387 400 Egen beräkning

Bibliotek

Antal biblioteksbesökare 2019 aug. 43 555 Egen beräkning

Antal biblioteksbesökare 2018 aug 50 544 Egen beräkning

Antal biblioteksbesökare 2017 aug 46 103 Egen beräkning

Fritidsgårdar

Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna 2019 aug. Hagfors 56 Egen beräkning

Ekshärad 24

Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna 2018 aug Hagfors 59 Egen beräkning

Ekshärad 27

Antal besökare/öppetdag fritidsgårdarna 2017 aug Hagfors 63 Egen beräkning

Ekshärad 29

Antalet barn anmälda till kollot 2019 91 Egen beräkning

Antalet barn anmälda till kollot 2018 110 Egen beräkning  
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 

Ordförande: Stellan Lundqvist (OR) 2019-01-01 – 2019-07-31 

 Ingemar Tönnberg (S) 2019-08-01 – 2019-09-30 

 Christer Stenmark (OR) 2019-10-01 - 

Antal ledamöter: 7 

Antal sammanträden: 8 

 
 

VERKSAMHET 

Nämndens övergripande målsättning är att aktivt arbeta för en god miljö med attraktiv bebyggelse, säkra 

livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande skogar och sjöar. Kunderna ska ges ett bra bemötande, 

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

 

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

information och rådgivning inom lagområdena; miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, 

alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om handel med receptfria läkemedel, spellagen, 

strålskyddslagen med flera. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 
 
Administration/allmänt: 

● På grund av brist på personal under flera perioder har tillsyn av miljöfarlig och hälsoskyddsverksamhet 

inte följt tillsynsplanen. När tillsynsplanen inte har följts har en skuld av tillsynstimmar skapats.  En 

extra inspektör anställdes tillfälligt för att minska skulden för hälsoskyddstillsyn och avlasta ordinarie 

inspektörer för att ge dem tid att minska skulden för miljötillsyn. Extra inspektör har sagt upp sig efter 

tre månader.   

● Miljö- och hälsoskyddsinspektör har sagt upp sig i november 2019.   

● Ny alkoholhandläggare från maj 2019 och ny miljö- och hälsoskyddsinspektör från oktober 2019. 

● Miljö- och byggavdelningen arbetar utifrån verksamhetsplanen. Varje år prioriteras olika områden enligt 

bestämmelserna i miljöbalken för att få kontinuitet i tillsynsarbetet. På grund av personalbrist och 

förändringar i anställningar har flera områden prioriterats bort för att säkerställa en rimlig 

arbetsfördelning under resten av 2019. Behovsutredningen för miljöbalken som upprättades 2019 för 

perioden 2019-2021 visar att miljö- och byggavdelningen behöver mer resurser.  

● Miljö- och byggavdelningen arbetar med att uppdatera och förenkla Hagfors kommuns hemsida inom 

berörda områden.   

● Fortsättning av LED-möten med syfte att hantera företagsärenden. 

● 44 pågående klagomålsärenden belastar miljö- och byggavdelningen avsevärt.( tex. ovårdad 

tomt/byggnad, skrotbilar, oljeutsläpp, nedskräpning, avlopp, inomhusmiljö, kadaver m.m.). På grund av 

klagomålsärenden prioriterar miljö- och byggavdelningen bort arbete med remisser, motionssvar, 

information och rådgivning till invånare och företagare och förebyggande arbete. 

● Den 1 juli utökades rökförbudet till fler offentliga platser, däribland lekplatser, idrottsplatser, 

uteserveringar, busshållplatser och tågperronger. Utöver det utvidgade rökförbudet infördes även en 

tillståndsplikt för tobaksförsäljning, vilket innebär att butiker som vill sälja denna typ av varor numera 

måste ansöka om ett tillstånd. Lagändringen avser att få bättre kontroll och översyn av 

tobaksförsäljningen.    

 
Miljö- och hälsoskydd 

● Radonprojektet som påbörjades under 2013 fortsätter under 2020. Under året 2019 krävdes åtgärdsplaner 

in från de fastighetsägare som uppmätt förhöjda radonvärden. Därefter uppföljande mätning för att 

konstatera att radonåtgärderna fungerat.  En fastighetsägare har inte följt miljö- och byggavdelningens 

uppmaning om radonmätning och har därför tilldelats löpande vite på  

10 000 kronor. 
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● Under 2019 fortsatte arbetet med Energimyndighetens och länsstyrelsens projekt “Incitament för 

energieffektivisering”. Projektets syfte är att stärka företagens arbete med energieffektivisering.  Under 

2019 gjordes tillsynsbesök på 7 av de 15 företag som ingår i projektet i Hagfors kommun. Några av 

besöken utfördes tillsammans med kommunens energirådgivare. Ett uppföljande besök gjordes även på 

företaget som besöktes under 2018. Planen var att besöka alla 15 företag men på grund av 

personalomsättning under året kunde bara 8 av företagen besökas. De resterande 7 företagen besöktes 

eller kontaktades av länsstyrelsen. 

● Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna har genomfört flera olika utbildningar för att höja kompetensen 

inom miljöbalksområdet. 

● Våren 2019 påbörjade samhällsbyggnadsavdelningen en inventering av sopabonnemang i kommunen. 

Detta ledde till en anstormning av besökare till inspektörernas kontor och kön ringlade lång stundtals. 

● Inventeringen har också medfört att både antalet anmälningar om kompost och antalet ansökningar om 

befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen har mer än tredubblats jämfört med 

tidigare år. 

    

 
Livsmedel: 

● Under 2019 har det startats 11 nya livsmedelsföretag och 5 livsmedelsföretag har avvecklats.   

● Miljö- och hälsoskyddsinspektören uppfyllde tillsynsplanen.  
 
Plan- och bygg: 

● Året har liksom förra året varit mycket fokuserat på att upprätta rutiner och vägledningar för att få en 

smidig och effektiv hantering av plan- och byggfrågor. 

● Handläggningstid för bygglov är 2-3 veckor efter att handlingar är kompletta. Handläggningstid för 

bygglov som går till miljö- och byggnämnden är 5-6 veckor. 

 
Alkohol- och tobakslagen:  

● Den 1 juli utökades rökförbudet till fler offentliga platser, däribland lekplatser, idrottsplatser, 

uteserveringar, busshållplatser och tågperronger. Rökförbudet omfattar nu även fler produkter. Tidigare 

omfattades endast rökning av tobak. Rökförbudet kommer nu att gälla för tobaksrelaterade produkter 

som exempelvis e-cigaretter och örtprodukter för rökning. Utöver det utvidgade rökförbudet infördes 

även en tillståndsplikt för tobaksförsäljning, vilket innebär att butiker som vill sälja tobaksvaror numera 

måste ansöka om ett tillstånd. Lagändringen avser att få bättre kontroll och översyn av 

tobaksförsäljningen. Anmälningspliktiga butiker enligt den tidigare lagstiftningen hade till och med den 

1 november att ansöka om tillstånd. 14 av de 15 butiker som tidigare fanns anmälda ansökte om tillstånd. 

En butik valde att inte fortsätta med sin försäljning av tobaksvaror.  
 

MÅLUPPFYLLELSE 

Miljö- och byggavdelningen har utfört 87 % av verksamhetsplanen för 2019.  
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EKONOMISKT RESULTAT 

Belopp i Mkr Redovisning Avvikelse 

budget

2017 2018 2019 2019

Intäkter 1,8 1,9 2,3 0,1

Löner inkl PO -3,0 -3,3 -4,0 0,2

Övriga kostnader -0,6 -0,5 -0,5 0,0

Interna lokalkostn. -0,1 -0,1 -0,1 0,0

Kapitalkostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettokostnad -1,9 -2,1 -2,4 0,3

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

  MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN,                              

EKONOMISKT RESULTAT (Mkr)

 
 

Verksamhet 2018 2019 Avvikelse

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Miljö- och byggnämnd -151 -178 0 -178 -167 -11

Miljö- och byggkontor -1 539 -1 582 0 -1 582 -1 684 102

Fysisk och teknisk planering, bygglov 409 -527 645 118 142 -24

Miljöskydd, livsmedel 

och luftkvalitetsmätningar -657 -1 598 1 098 -500 -783 283

Alkoholtillstånd -116 -851 513 -338 -285 -53

Summa -2 054 -4 736 2 256 -2 480 -2 777 297

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)

2019

 
 

BUDGETUTFALL  
Utfallet är i balans med budget. 
 

FRAMTIDEN 

Den administrativa hanteringen av nämndens dokumentation, kundfrågor, klagomålsärenden, rådgivning och 

ärendehantering ökar påtagligt från år till år. Miljö- och byggnämndens verksamhetsmål är att alla 

inspektioner är utförda enligt verksamhetsplanen. Det innebär att tiden för klagomål, myndighetens egna 

utredningar, undersökningar, jobb med olika projekt, ett förebyggande arbete, remisser, motionssvar, 

information, rådgivning och liknande arbete, som också är ett lagkrav enligt förvaltningslagen, blir mindre 

för varje år som går.  

Riksdagens definition av ett av miljökvalitetsmålen lyder: “Halterna av gödande ämnen i mark och vatten 

ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller 

möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.” Havs- och vattenmyndigheten föreslår att 

kommunerna bör sträva efter att ha en åtgärdstakt på 3% för de enskilda avloppen. Miljö- och 

byggavdelningen bör därför arbeta för att minska utsläpp av kväve och fosfor i vattendrag och sjöar från 

enskilda avlopp och jordbruk för att minska övergödning. 

Ny behovsutredning (2022-2025) enligt miljöbalken tas fram 2021. Delegeringsordning och taxa för 

miljöbalken tas fram under 2020.  

Under det kommande året bör miljö- och byggavdelningen verka för att stärka samarbetet med Sunne och 

Torsby kommuner, i och med det upprättade samverkansavtalet.  

Ett nytt ärendehanteringssystem kommer att införas 2021. Detta kommer att kräva stora resurser i 

inledningsskedet, hösten 2020. 
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Under 2020 ska medarbetare medverka i införande av e-tjänster för miljö- och byggavdelningen.  

Ny taxa enligt strålskyddslagen tas fram och uppdatering av riktlinjer för hot och våld under 2020.  
 

 
NYCKELTAL 

Miljö/Bygg: Dataregistrerade händelser och inspektionsstatistik: 

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

årsdebitering, handläggning och diverse kommunikation. Information, e-post, kommunicering i övrigt och 

rådgivning till kunder och andra myndigheter är inte inkluderade i registrerade händelser. Miljö- och 

byggnämnden investerade 0 kronor 2019. 

 

Inspektions/kontroll statistik:

Inspektioner 2016 2017 2018 2019

Miljöskydd 44 85 53 53

Hälsoskydd 56 28 31 38

Livsmedel 82 88 109 107

Strandskydd 8 13 12 13

Alkohol- och tobakslagen 18 19

Totalt: 190 214 223 230  
 

 

Bygg- och serveringstillstånd ansökan:

Handläggning 2016 2017 2018 2019

Bygglov 97 93 114 96

Rivningslov 3 5 4 1

Marklov 1 0 0 0

Anmälan, bygg 56 44 58 49

OVK-kontroller 78 118 133 62

Serveringstillstånd 4 7

Inspektioner 157 142 180 153  
 

Registrerade händelser 2016 2017 2018 2019

Miljöskydd 554 658 1 173 1 171

Hälsoskydd 334 257 280 315

Livsmedel 357 350 390 599

Bygg 1 579 1 454 1 353 1 214

W3D3 1 641 1 747 1 663 1 923

Totalt: 4 465 4 466 4 859 5 222  
 

Miljö- och byggavdelningen gjorde total 29 inspektioner för enskilda avlopp och klagomålsärenden. För 

bygglovsfrågor m.m. används ärendehanteringssystemet BYGG-R. För miljö-, hälsoskydds- och 

livsmedelsfrågor används ärendehanteringssystemet ECOS2. Miljö- och byggavdelningen använder 

ärendehanteringssystemet W3D3 för registrering av inkommande handlingar, utgående beslut och 

nämndadministration. 

 

Miljö- och byggnämnden 

Nämnden har haft 8 sammanträden och beslutat i 60 ärenden under året. Delegeringsbeslut har tagits enligt 

följande: miljö 137, bygg 242, räddningstjänsten 17, livsmedel 46, alkohol/tobak/läkemedel/lotterier 20. 
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INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET 

 

Ordförande:      Thony Liljemark (OR)  

Antal ledamöter:         5    

Antal sammanträden: 20 
 
VERKSAMHET 

Individ- och omsorgsutskottets verksamhet är sedan 2019-01-01 samlad till en avdelning, Individ- och 

omsorgsavdelningen. Tidigare har verksamheten bestått av 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. 

 

Avdelningen ansvarar för att tillgodose kommunens medborgare som har behov av stödinsatser, i form av 

omvårdnad, rehabilitering, sjukvård, ekonomiskt bistånd, social barn- och ungdomsvård, budget- och 

skuldrådgivning, missbrukarvård, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, arbetsmarknadsfrågor eller stöd till 

nyanlända till Sverige då avdelningen är en länk i både mottagande av ensamkommande barn och 

flyktingmottagandet. 

 

Avdelningen innefattar verksamheterna arbetsmarknadsenhet, boendestöd, bostadsanpassningsbidrag, daglig 

verksamhet LSS, dagverksamheter med inriktning demens/social aktivering/rehabilitering, hemtjänst, 

hjälpmedelsverksamhet, hemsjukvård, korttidsboende, LSS boende, personlig assistans, rehabilitering, 

socialtjänst,  särskilt boende (äldreboende/demensboende) samt övriga insatser utifrån LSS. 

 

 

 
VIKTIGA HÄNDELSER 

● Ny organisation inom individ- och omsorgsutskottet trädde i kraft 2019-01-01. Under 2019 var målet 

med arbetet att sammanföra de två avdelningarna under individ och omsorgsutskottet till individ- 

och omsorgsavdelningen att sammanföra de avdelningsövergripande lednings strukturerna. Nya 

organisationen innebär en avdelningschef och en ledningsgrupp som består av avdelningschef och de 

två tidigare avdelningarnas verksamhetschefer. Nya mötesforum har skapats och nya möjligheter till 

samverkan börjar växa fram. Under hösten rekryterades verksamhetsstrateg som stödfunktion till 

ledningsfunktionerna och tjänsten kommer vara tillsatt fullt ut från 1 februari 2020.  

● Nytt avdelningsövergripande målkort arbetades fram under våren och följs upp från och med tertial 1 

i samband med övergripande målkortsuppföljning.  

● Hemtjänsten har redovisat både volym och kostnadsökningar senaste åren. Vid analys av 

befolkningsprognosen som Statisticon levererade avseende 10 och 20 år framåt, våren 2019 ser vi att 

andelen äldre äldre ökar. En genomlysning av hemtjänsten påbörjades under första halvåret, arbetet 

har pågått under året och redovisas i början av 2020 som grund för budgetprocessen inför 2021. 

Specifika åtgärder är framtagna och sammanställda i åtgärdsplan. Planen innehåller åtgärder för 

biståndsenheten, enhetschefer, planerare, legitimerad personal samt IoO ledningsgrupp.  

● Under våren presenterade verksamheten en analys av framtida behov av platser i särskilt boende, 

detta ledde till att utbyggnad av Lillåsen stoppades och utredning av nyproduktion om 40 platser 

påbörjades.   

● På avdelningsövergripande nivå i samverka med övriga avdelningar tog under året beslut om ett 

gemensamt kvalitetsledningssystem. Arbetet med att bygga upp systemet för Hagfors kommun 

påbörjades under hösten 2019, stegvis färdigställs och implementeras detta under 2020. 

● Beslut om successivt införande av heltid som norm gäller från 2015-01-01, (Beslut i KF 2014-06-23) 

införandet ska genomföras inom befintlig ram. Sedan politiskt beslut om att öka 

sysselsättningsgraden  har genomsnittliga sysselsättningsgraden inom verksamheten ökat (mätdatum 

31 december). Trots sammanslagningen väljer vi att fortsätta redovisa detta för de två fd 

avdelningarna, då organisationsstrukturen under 2019 inte justerats i PA systemet.  

○ LSS- och socialpsykiatri, utgångsvärdet på genomsnittlig sysselsättningsgrad 2014 var 88,8%, 

och 2019 94,46% vilket innebär 0,36 procentenheters ökning under 2019 och totalt 5,66 

procentenheter. 
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○ Fd VoO, utgångsvärdet 2014 var 83,27% 2014 och 2019 87,83% vilket innebär 0,39 

procentenheters ökning under 2019 och totalt 4,56 procentenheter.  

● IoOś resultat i medarbetarundersökningen kan sammanfattas med index Hållbart Medarbetare 

Engagemang (HME) 4,1 och Motiverad Medarbetar Index (MMI) 3,9 vilket är oförändrade resultat i 

relation till föregående år samt samma resultat som kommunen i helhet samt redovisade styrkor och 

förbättringsområden: 

Styrkor 

○ Min arbetsgivare är positivt inställd till föräldraledighet 

○ Jag är stolt över det arbete jag utför  

○ Mitt arbete känns meningsfullt. 

Förbättringsområden 

○ Jag har en bra fysisk arbetsmiljö 

○ Jag upplever att vi arbetat med resultatet från föregående års MAB 

○ Jag är nöjd med möjligheterna att påverka förläggningen av min arbetstid.  

● Erbjudande om vaccination gavs för andra året till individ- och  omsorgsavdelningens medarbetare, 

för andra året, inför influensasäsongen 2019-2020. Erbjudandet går ut i syfte att ge en positiv effekt 

för både vård- och omsorgstagare samt frisktalen under aktuell influensasäsong.  

● Ny IT miljö gör att delar av verksamheten under året implementerat nytt verksamhetssystem, 

planering finns för fortsatt arbete under 2020. En komplicerad och kostsam komponent är 

framtagandet av en lösning för dubbelautentisering in i nya verksamhetssystem, detta är en fråga 

som fortsätt bearbetas under 2020.  

● Under hösten öppnades möjligheten att använda e-tjänst via kommunens hemsida för att lämna in 

synpunk/klagomål. En gemensam e-tjänst för avdelningens samtliga verksamheter togs fram. 

● Tre större utredningar avseende lokaler har pågått under året. Två avser framtida behov av platser på 

särskilt boende och en avseende samlokaliserat IFO. Verksamheten deltar i processen för att beakta 

verksamhetens behov bla utifrån arbetsmiljö och patientsäkerhet.  

● Den under 2019 pågående och planerat färdiga utbyggnaden av Häggården med 5 platser för särskilt 

boende är fördröjd och ny tidsplan finns ej satt. 

● Beslut togs om budget 2020 i KF under juni. De större förändringarna innebär att planering på 

särskilt boende tas bort fr om 2020-01-01, minskad personalbudget för sjuksköterskeorganisationen 

samt för rehabverksamheten.  

● Statsbidrag har rekvirerats för totalt 3 000 tkr avseende individ- och omsorgsavdelningen. 

Statsbidragen avser insatser för stärkt bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården, att 

stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa, för arbetet mot våld i nära relation, för goda 

förutsättningar för vårdens medarbetare (kompetensförsörjning), inom området psykisk hälsa samt 

förstärkning äldreomsorgen.  

● Flyktingmottagande har minskat vilket ställer nya krav på verksamheten.  Idag har vi integrerat 

verkställigheten gällande mottagandet av ensamkommande barn i enheten för sysselsättning och 

arbete (ESA) genom en öppenvårdsform. Detta gör att vissa ungdomar som kommer till oss inte kan 

beredas stöd i egen verksamhet utan platser har köpts utifrån individuella behov på HVB hem. 

Mottagande av kvotflyktingar ställer stora krav då individerna ofta har stort stödbehov för att klara 

av integrationen i vårt samhälle. Under 2019 har behov av timanställd personal även funnits till 

denna målgrupp. Mottagande utifrån beslutade tilldelningstal har under 2019 varit 8 nyanlända och 3 

ensamkommande barn. 

● Individ och omsorgsavdelningen har totalt under året rapporterat 2 beslut som ej verkställda 

avseende IFO, 9 beslut som ej verkställda insatser inom LSS/Socialpsykiatri samt 37 beslut som ej 

verkställda avseende särskilt boende/demensboende.  

● Nya perspektiv är ett länsövergripande utvecklingsarbetet som bygger på samarbeten mellan länets 

kommuner och Region Värmland. Under 2019 har arbetet utvecklas genom att arbetet delats upp 

utifrån ett livsperspektiv- Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet, Äldrelivet. Utifrån de övergripande 

målsättningarna med fokus på psykisk hälsa, levnadsvanor och tidig upptäckt pågår gemensamt 

arbete med att identifiera och hantera gränssnittsfrågor, stimulera samverkan, driva utvecklingen, 

stödja hemtagning och implementering. I arbetsgruppen äldrelivet representeras Hagfors kommun.  
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EKONOMISKT RESULTAT 
 

Belopp i Mkr Avvikelse 

budget

2017 2018 2019 2019

Intäkter 111,2 91,3 82,1 9,4

Löner inkl. PO -326,5 -317,3 -323,3 -7,7

Övriga kostnader -102,9 -100,1 -95,9 -6,7

Interna lokalkostnader -11,0 -10,9 -10,9 0,0

Kapital- kostnader -0,2 -0,2 -0,3 -0,1

Nettokostnad -329,4 -337,2 -348,3 -5,1

Netto- investering -0,5 -0,5 -0,7 1,5

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, EKONOMISKT 

RESULTAT (Mkr)

Redovisning

 
 
 
 
BUDGETUTFALL 

Individ- och omsorgsavdelningen visar en negativ avvikelse om 5 098 tkr mot anslagen budget. I resultatet 

ingår kompensation från verksamhetspotten med 4 786 tkr som avser ökade volymer i hemtjänsten. 

Kompensation från integrationsavsättningen har ej återsökts avseende individ- och omsorgsavdelningen för 

2019. 
  

VERKSAMHET 2018 2019 2019 Avvikelse

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Vård och omsorg i ordinärt boende -77 774 -95 476 6 417 -89 059 -79 422 -9 637

- varav hemtjänst -69 497 -85 535 6 417 -79 118 -69 459 -9 659

- varav nattpatrull -8 277 -9 941 0 -9 941 -9 963 22

Vård och omsorg i särskilt boende -87 459 -101 290 10 899 -90 391 -89 130 -1 261

- varav särskilt boende -80 125 -91 891 9 870 -82 021 -81 559 -462

- varav korttidsboende -7 334 -9 399 1 029 -8 370 -7 571 -799

Rehabverksamhet -16 195 -17 501 527 -16 974 -17 293 319

- varav bostadsanpassning -895 -1 439 0 -1 439 -900 -539

Färdtjänst -3 813 -3 727 124 -3 603 -3 638 35

SSK & HSL -20 813 -22 944 1 480 -21 465 -21 076 -389

LSS & socialpsykiatri -59 366 -93 360 37 140 -56 220 -58 950 2 730

-varav personlig assistans -23 404 -56 816 36 613 -20 203 -21 180 977

-varav boende i egen regi -20 743 -21 281 22 -21 259 -20 903 -356

ESA -8 714 -9 605 1 301 -8 304 -9 300 996

- varav daglig verksamhet -6 036 -5 845 121 -5 724 -6 117 393

- varav arbetsmarknadsenheten -3 110 -3 760 1 180 -2 580 -3 183 603

Individ- och familjeomsorg -44 415 -52 791 4 970 -47 821 -43 511 -4 310

- varav placeringar barn -16 305 -17 636 801 -16 835 -13 810 -3 025

- varav placeringar vuxna -3 427 -5 383 183 -5 200 -3 973 -1 227

- varav ekonomiskt bistånd -9 748 -13 047 3 001 -10 046 -9 260 -786

Integration -582 -13 011 15 784 2 773 464 2 309

- varav ensamkommande -1 830 -9 261 9 935 674 738 -64

- varav flyktingmottagande 1 247 -3 750 5 850 2 100 -274 2 374

Gemensamt individ- och omsorgsavdelningen -18 114 -18 657 1 351 -17 306 -21 361 4 055

Projekt individ- och omsorgsavdelningen 0 -2 084 2 140 56 0 56

SUMMA -337 244 -430 446 82 131 -348 315 -343 217 -5 098

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, DRIFTREDOVISNING (tkr)
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Vård och omsorg i ordinärt boende (Hemtjänst) 

Verksamheten har ett totalt underskott om -9 637 tkr per 31 december. Resultatet har förbättrats genom 

omfördelning från verksamhetspott med 4 786 tkr.  Omfördelningen har skett enligt 

kommunledningsgruppens beslutade förutsättningar och villkor för volymökningar. Resultatet har även 

justerats med stimulansmedel med 899 tkr. Innan nämnda kompenseringar visade resultatet en negativ 

avvikelse på -15 322 tkr. Den största delen av underskottet är personalkostnader som till stor del beror på 

volymökningar samt svårigheter att rekrytera timvikarier. Behov av timvikarier uppstår både utifrån ökad 

volym samt den låga frisknärvaro som verksamheten haft under året. Verksamheten belastas ytterligare av 

stora överkostnader för våra leasingbilar, i första hand kostnader i samband med byte av leasingbilar. Ett 

ingående arbete med genomlysning av hemtjänsten har påbörjats, arbete med uppföljning av insatser, 

planering och verkställighet pågår.  

 

Vård och omsorg i särskilt boende, inkl korttids 

Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse -1 262 tkr vid bokslutet. Den främsta 

orsaken till denna avvikelse är personalförstärkning på grund av vårdbehov.  Frisknärvaron har under 2019 

varit något lägre inom verksamheten jämfört med föregående år. De åtgärder verksamheten vidtagit för att 

bromsa den negativa avvikelsen är översyn av schema så att schema bättre möter verksamhetens behov, 

noggrann analys av behov innan extra personalresurser sätts in samt noggrann uppföljning av behovet. 

Verksamheten har arbetat strukturerat för att öka frisknärvaron. 

 

Rehabverksamheten /Bostadsanpassningsbidrag  

Verksamheten gör ett positivt resultat i sin helhet i år på 319 tkr. Bostadsanpassning inkluderas i 

Rehabverksamhetens resultat men genererar ett negativt resultat om 539 tkr. Rehabverksamheten exklusive 

redovisning från bostadsanpassningsbidrag gör ett positivt resultat om 858 tkr. Vilket beror på att 

verksamheten har stora svårigheter med personalförsörjningen av legitimerade arbetsterapeuter. 

Verksamheten har haft flera vakanser under hela året, Extra undersköterskor finns tillsatta för att stärka upp 

viss del av arbetet. Utöver det har vi haft sjukdom och föräldraledighet inom verksamheten som gjort det 

stora positiva resultatet på löner. Demens Dagverksamheten gör också ett plusresultat i sin helhet. 

 

Hjälpmedelsbehov är svårt att avgöra i förväg i år har vi dock inte kunnat hålla oss inom tilldelad budgetram 

då behovet av hjälpmedel har ökat allmänt. men vi kan också se att hjälpmedelsbehovet är större vid 

hemgång från sjukhus samt behov av sängar utifrån arbetsmiljö aspekt. 

 

Utbildningskontot gör ett negativt resultat på 201 tkr då vi under året har haft fler utbildningar än tidigare år 

vilket beror på att vi har varit tvungna att vara återhållsamma på utbildningsinsatser ett par år. Del av detta 

underskott ska kompenseras med ett statsbidrag som är redovisat under kontot för gemensam administration, 

ett korrigerat resultat för utbildningskontot är - 87 tkr.  

 

Färdtjänst 

Redovisar ett resultat i enlighet med budget.  

 

SSK/HSL 

Bokslut för kommunens sjuksköterskeverksamhet visar ett negativt resultat på -416 tkr. Lönerna uppgår till 

-460 tkr och övriga kostnader -168 tkr. Bemanningen i Ssk-org börjar att stabilisera sig efter tillsättande av 

flera tjänster. Resultatet för löner påverkas av övertidstimmar under semesterperioden, som ändå 

genomfördes enligt plan och utan att bemanningspersonal användes. Intäkter visar ett plusresultat om 212 

tkr vilket delvis förklaras av förra årets höjda HSL-avgift. Överkostnader på övriga kostnader härleds till 

byte av leasingbilar. 

HSL-organisationen har ett positivt resultat på + 27 tkr.  

Kostnaden för HSL material överskrider budget med -189 tkr. Arbetet med centralisering av förråden för att 

minska svinn och lagerhållning är försenat  på grund av svårigheter att få tillgång till hantverkare, beräknas 

klart våren 2020.  

Kontot för utskrivningsklara patienter har ett positivt resultat med +29 tkr, totalt har vi betalat för 10 dygn. 

Oro finns för att kontot ska belastas ytterligare kommande år då det är brist på SÄBO platser, vilket påverkar 
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antalet tillgängliga platser på korttidsenheten Åsen. Mycket arbete har gjorts under året för att förbättra 

interna samverkansprocesser.  

Kostnad för inkontinenshjälpmedel har ett positivt resultat på +107. Arbete med utbildning och 

kvalitetssäkring har gjort under året vilket håller kostnaderna nere.   

 

LSS/Socialpsykiatri 

Utfallet på helår för verksamheten innebär ett resultat om + 2 731 tkr i förhållande till budget. Bidragande 

faktorer är minskad efterfrågan och omprövning och avslut av beslut som gäller ledsagarservice och 

kontaktperson, samt att frånvaro ej behövt vikariesättas fullt ut inom socialpsykiatri. Avslutat ärenden 

personlig assistans, samt omstrukturering av dubbel-assistans och schemaförändring i flera assistansärenden. 

Verksamheten har fortsatt överkostnad för institutionsvård, samt ökat vårdbehov inom LSS boende.  

 

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) 

Enheten gör ett plusresultat om 993 tkr per 31 december. Överskottet kan bland annat härledas till översyn 

av vikarietillsättning, sjukfrånvaro (lägre kostnad för vikarier), ej utnyttjat samtliga medel till 

bidragsanställningar  och en sparsamhet hos personalen inom verksamheten. Projekten vi bedriver ger ett 

kostnadsneutralt resultat för verksamhetsåret.  

 

Individ och familjeomsorg (IFO) 

Verksamheten visar för 2019 på ett resultat om - 4 310 tkr vilket till största delen beror på kostnad för 

familjehems- och institutionsvård av barn och unga samt vuxna med missbruksproblem. Försörjningsstödet 

överskrider budget med 800 tkr. På grund av svårigheten att rekrytera socionomer vid föräldraledigheter har 

bemanningsföretag anlitas vilket ger en negativ prognos för personalkostnader. Olika delar av öppenvården 

ger däremot ett visst positivt resultat. 

 

Integration 

Verksamheten för ensamkommande barn har minskat kraftigt fram till ingången av detta verksamhetsår. 

2019 påverkas av vissa omställningskostnader, dessa blev mindre än prognostiserat då verksamheten av olika 

anledningar har resursfördelat vissa tjänsterutrymmen. Verksamheten består idag av insatser i 

öppenvårdsform. Samtidigt som inflödet av ensamkommande minskat minskar även intäkterna.  I resultatet 

ingår ett tillfälligt kommunstöd om 344 067 kr från Migrationsverket avseende  ensamkommande unga 

asylsökande m.fl. Verksamheten för EKB ger ett resultat om -65 tkr.   

 

Total för integrationsområdet innebär en kostnad i nivå med budget, i tabellen redovisas ett positivt resultat 

på raden för flyktingmottagande, det positiva resultatet kompenserar kostnader som finns inom IFO och till 

viss del inom ESA. Förändrad fördelningsmodell avseende intäkter för flyktingmottagande ger en positiv 

effekt för verksamhetsåret 2019. Därav blir nettoeffekten att ingen återsökning från integrationsavsättningen 

krävs för 2019. 

 

Gemensamt Individ- och omsorgsavdelningen 

Individ- och omsorgsavdelningens gemensamma administration redovisar en positiv avvikelse med 4 054 

tkr. Avvikelsen består av avslutade assistansärenden och ökade intäkter för SFB assistans med ca  2 496 tkr, 

vilket är borttaget i budget 2020. Avvikelsen består även av budgetutrymme för under 2019 ej tillsatt 

funktion som verksamhetsstrateg, vilken från 2020 är tillsatt. Investering av IT utrustning och IT program 

har senarelagts vilket innebär en positiv effekt under 2019. I gemensam administration ingår även kostnader 

för individ- och omsorgsutskottet och dess ledamöter, för verksamhetsåret 2019 har budgeten överskridits 

med 90 tkr. Även semesterlöneskulden redovisas här och uppgick till -850 tkr. 
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PROJEKT 2018 2019 2019 Avvikelse

Netto Netto Budget budget

Phoniro lock 447 0 0 0

Buss ESA 0 51 64 13

Bladderscan 0 67 67 0

Möbler LSS boenden 37 0 0 0

Möbler och inventarier VoO 0 0 367 367

Spoldesinfektor 0 69 80 11

Sprinkler till LSS bostad 54 0 0 0

Lifecare VoO 0 168 850 682

Lifecare sociala avdelningen 0 321 781 460

SUMMA 538 677 2 209 1 532

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

 
 
Investeringsredovisningen påvisar att investeringar avseende byte av version av verksamhetssystem inte 

följer tidsplanen utan kommer föreslås tas med till verksamhetsår 2020. Vad avser investeringsprojektet 

möbler och inventarier VoO är detta medel avsedda för ändamålet i samband med att Häggårdens 

utbyggnation är klar att flytta in i, även detta projekt föreslås flyttas med till 2020. 
 
 
FRAMTIDEN 

● Fortsatt arbete med att förankra ny organisation för avdelningen samt utveckla de möjligheter en 

sammanslagen avdelning kan ge genom nära samverkan i verksamheten som ger mervärde för våra 

medborgare och medarbetare. Arbetet med att sammanföra avdelningarna rör primärt  de 

avdelningsövergripande ledningsfunktionerna.  Implementering av ny ledningsstruktur och 

mötesforum kommer följas upp och vid behov revideras för att förbättra flöden och möjligheter till 

samverkan.  

● Gemensamt med övriga avdelningar inom kommunen implementera nytt kvalitetsledningssystem, 

tidsplan finns för implementeringsfasen. 

● Arbetet med genomlysningen av hemtjänsten genererar åtgärder för biståndsenheten, enhetschefer, 

planerare, legitimerad personal samt IoO ledningsgrupp. Genomlysningen medför nya rutiner, 

arbetssätt och egenkontroll/uppföljning för verksamhetens alla delar. Genomlysningen slutförs i 

början av 2020. 

● För medborgarna och verksamhetens nytta ska avdelningen fortsatt arbeta med att successivt planera 

för och införa välfärdsteknologi i takt med verksamhetens behov och resurser. Kommuner och 

regioner står inför likartade utmaningar såsom förändrade arbetsmarknadsåtgärder, ökade kostnader 

för vård- och omsorg, en åldrande befolkning samt ökad risk för kroniska sjukdomar. Genom att ta 

tillvara digitaliseringens möjligheter och nya tekniska tillämpningar kan man åstadkomma 

kvalitetsförbättringar samtidigt som befintliga resurser används mer effektivt. Omvärldsbevakning 

krävs för att följa den tekniska utvecklingen inom e-tjänster som löpande kan skapa nya möjligheter. 

Med ändamålsenliga e-tjänster kan människors delaktighet, självständighet och trygghet öka. 

Därutöver kan eHälsa och välfärdsteknologi bidra till bättre arbetsförhållanden för personal.  

● Implementering av nytt verksamhetssystem, Life Care pågår fortsatt och ska slutföras under 2020. 

En svår fråga är fortsatt hur dubbelautentisering ska göras när journalen inom kort kan nås via 

mobilnätet vilken även kompliceras av kostnadsbilden för möjliga lösningar. 

● Med nya IT lösningar kommer fortsatt nya behov av kompetenssatsningar inom verksamheterna 

krävas, vilka i sin tur förenklas av utvecklingen inom e-tjänster/IT-miljö. För att fortsätta integrering 

av evidensbaserade metoder och tekniska lösningar kommer vi fortsatt arbeta för ta del av regionala 

satsningar inom området.  

● Fortsatt arbete med översyn av lokalbehov för avdelningens verksamheter för att fastställa vilket 

behov som finns och vilka resurser kan vi nyttja på effektivare sätt. Nära samverkan ska 

upprätthållas med samhällsbyggnadsavdelningen och HagforsHem AB. Behov av nya boende platser 

bedöms föreligga både avseende LSS samt SÄBO. Processen med nyproduktion av SÄBO-platser är 

påbörjad medan vi kartlägger behovet av LSS boende i syfte att förankra kommande 
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investeringsbehov i budgetprocessen som avser 2021 och framåt.  Slutföra samlokalisering av IFO 

samt fortsatt arbete med förberedande arbete avseende lokalfrågor för administrativ funktioner samt 

sjuksköterskor. Framtida behov av lokaler för sjuksköterskorna är viktigt ur ett 

patientsäkerhetsperspektiv för att klara av att resursfördela samt ge förutsättningar för att erbjuda alla 

invånare vård på lika villkor.  

● Barnkonventionen ges ställning som svensk lag  från 2020-01-01, regering har gjort bedömningen att 

trots tidigare strategiska åtgärder och trots att barnets rättigheter fortlöpande transformerats in i 

gällande rätt och gett avtryck i ny lagstiftning har rättigheterna inte fått tillräckligt genomslag i 

beslutsprocesser som rör barn. Med barnkonventionen som lag och med kompetensförstärkning 

bedöms ett barnrättsbaserat synsätt få genomslag i praktiken.  

● Migrationsverket har  fastställt kommunernas andelar av mottagande av ensamkommande barn 

(EKB) inför 2020. Hagfors har valt att ta emot vårt tilldelningstal som är 1,04 promille av de 

ensamkommande barn (EKB) som förväntas komma. Som grund för beslutade andelstal ligger, för 

att ge en jämn fördelning, hänsyn till kommunernas befolkningsstorlek, tidigare mottagande av 

asylsökande respektive nyanlända samt mottagande av ensamkommande barn. 

● Regeringen har beslutat att 7 100 nyanlända ska omfattas av anvisning till landets kommuner år 

2020. I förordning (2016:40) om fördelning av anvisningar till kommuner framgår det vidare att 219 

nyanlända ska anvisas till Värmlands län år 2020, av dessa anvisas ingen till Hagfors.  

● Avdelningens arbete inom sysselsättningsområdet för att förhindra inlåsning i bidragsberoende är 

fortsatt viktigt. Arbete med integrationsfrågor för nyanlända är också viktigt för att förhindra att fler 

personer behöver ekonomiskt bistånd till sin försörjning i framtiden. Arbetet inom 

sysselsättningsområdet kommer även i fortsättningen bedrivas både inom Klarälvdalens 

samordningsförbund (KLASAM) och DUA. Upparbetade strukturer behöver implementeras och 

utvärderas för bästa effektivitet. Projekten Värmland Tillsammans, Rebus och På rätt väg i 

Klarälvdalen löper på under 2020 och nya projekt är under uppstart.  

● Svårigheterna att rekrytera vissa yrkeskategorier som socionomer, arbetsterapeuter, fysoterapeuter 

och sjuksköterskor har det senaste året inneburit både vakanser och dyra kostnader för personal då 

bemanningsföretag anlitas. För att klara personalförsörjningen i för framtiden behöver fortsatta 

strategiska insatser vidtas, inte bara för dessa yrkeskategorier utan generellt. Insatser för att säkra 

personalförsörjningen skiljer sig delvis beroende på yrkeskategori och är en viktig fråga individ- och 

omsorgsavdelningen. 
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NYCKELTAL 

Nyckeltal avdelningsövergripande för år 2018 Hagfors Värmlands 

län

Liknande 

kommuner

Genomsnitt 

alla 

kommuner

Invånare 65-w, andel % 29,6% 25,3% 28,3% 23,6%

Invånare 80-w, andel % 8,6% 6,9% 7,6% 6,1%

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 2,4% -1,3% 13,1% 3,2%

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 1,0% −3,1% 3,2% −0,6%

Nettokostnadsavvikelse IFO, (%) 7,6% 12,7% 12,0% 8,3%

Arbetslöshet 16-24 år, andel (%) av bef (avser 2019) 4,2% 4,8% 5,6% 4,9%

Arbetslöshet 18-64 år, andel (%) av bef (avser 2019) 6,0% 5,6% 5,7% 5,7%  
 

Nyckeltal hemtjänst för år 2018 Hagfors Värmlands 

län

Liknande 

kommuner

Genomsnitt 

alla 

kommuner

Invånare 65-w, beviljad hemtjänst, andel % 9,3% 8,5% 8,4% 8,0%

Beviljade timmar/månad och person 65-w 43 36 32 33

Kostnad hemtjänst, kr/inv 65-w 29 009 26 626 25 309 21 429

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare 310 483 322 498 307 911 279 192  
 

Nyckeltal särskilt boende för år 2018 Hagfors Värmlands 

län

Liknande 

kommuner

Genomsnitt 

alla 

kommuner

Invånare 65-w, särskilt boende, andel % 3,2% 3,7% 4,8% 3,9%

Kostnad särskilt boende, kr/inv 65-w 33 165 32 444 48 202 36 281

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 1 029 343 911 201 981 320 944 694  
 

Nyckeltal LSS för år 2018 Hagfors Värmlands 

län

Liknande 

kommuner

Genomsnitt 

alla 

kommuner

Invånare med insatser enl. LSS, andel (%) 0,85% 0,79% 0,77% 0,74%

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/inv 2 431 2 672 3 314 2 894

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare 1 015 464 924 501 1 061 284 1 027 737

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), kr/inv 10 435 8 316 7 813 7 620  
 

Nyckeltal IFO för år 2018 Hagfors Värmlands 

län

Liknande 

kommuner

Genomsnitt 

alla 

kommuner

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, 

andel (%) av bef.
5,3% 5,0% 5,5% 4,1%

Barn i befolkningen som ingår i familjer med ekonomiskt bistånd, 

andel (%)
11,4% 9,0% 9,7% 7,5%

 
 

Nyckeltal ESA för år 2018 Hagfors Värmlands 

län

Liknande 

kommuner

Genomsnitt 

alla 

kommuner

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/inv 568 675 816 754

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet, kr/brukare 123 056 186 762 239 877 207 393  
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*Liknande kommuner LSS / ** Liknande kommuner IFO / *** Liknande kommuner, övergripande, Hagfors, 2017 
www.kolada.se (Nettokostnadsavvikelse (%)Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden 

ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. 

 

Beviljat av Försäkringskassan (>20 tim) 2016 2017 2018 2019

Totalt antal brukare 27 26 26 24

-varav Hagfors kommun assistanssamordnare 19 19 19 17

-varav kombinatt 11 14 17 13

Arbetad tid (årsarbetare) 73,52 75,36 77,53 73,36  
 

LSS/Personliga assistenter (<20 tim) 2016 2017 2018 2019

Totalt antal brukare 11 11 9 9

-varav Hagfors kommun assistanssamordnare 6 6 6 5

-varav kombinatt 0 0 1 1

Arbetad tid (årsarbetare) 9,26 9,06 9,01 7,14  
 

Uppföljning hemtjänsten 2017 2018 2019

Kostnad hemtjänst 90 116 95 638 107 219

Budget hemtjänst 89 361 93 249 97 930

Beviljad tid 136 277 145 041 156 721

Antal brukare snitt/mån 401 417 442

Kostnad hemtjänst, kr/beviljad timme 661 659 684

Kostnad baspersonal 68 265 77 550 86 029

Beviljad tid inkl. HSL och kringtid 216 272 230 180 248 716

Kostnad/beviljad tid 316 337 346  
 

Hemtjänsten 2016 2017 2018 2019

Beviljad tid (tim/år) 130 057 136 277 145 041 156 721

HSL-uppdrag (tim/år) 35 120 39 307 39 474 53 177

HSL-insatser (antal patienter) 1 062 1 049 1 203 975  
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VALNÄMNDEN 

 
I gällande redovisningsreglemente stadgas att årsredovisningen ska innehålla en beskrivning av 

verksamhetens utfall och att varje nämnd ska utarbeta en sådan för sin verksamhet.  

 
VERKSAMHET 

Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga valförfattningar ankommer på kommunen. 

Det gäller dels genomförandet av val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, dels val till Europeiska 

Unionens parlament. Dessutom genomför valnämnden de folkomröstningar som riksdagen beslutar om och 

de som hålls på initiativ från medborgare. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Under årets första månader planerades arbetet inför val till Europaparlamentet 2019. Valnämnden 

sammanträdde totalt fem gånger under perioden mellan februari och maj. Val till Europaparlamentet hölls 

den 26 maj 2019. 
 
BUDGETUTFALL 

Valnämndens förbrukning utgörs till största delen av kostnader för valmaterial samt arvoden 

 
FRAMTIDEN 

Nästa ordinarie val äger rum 11 september 2022. 

 

Valadministrationen ska enligt valmyndigheten hålla god beredskap för att snabbt kunna genomföra ett extra 

val. Detta innebär för kommande verksamhetsår att ett fortsatt arbete med bland annat:  

 

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

kompletteras, 

 underhåll av de register på lokaler och personal som behövs för att ordna röstmottagning,  

 underhåll av registret på röstmottagare, samt 

 bedöma valkonsekvenser av förändringar i kommunen, t.ex. posthantering, arkiveringsmöjligheter 

eller andra tjänster som behövs vid val. 

 
NYCKELTAL 

Antal röstanden i de sju senast genomförda valen/omröstningarna  

 

Antal röstande 2009 2010 
2014-
riksdag 

2014-
EU 

2016-
folkomröstning 

2018-
riksdag 

2019-
EU 

Hagfors kommun 3 397 8 305 8 051 3 894 3 557 7 681 3 924 

  

Verksamhet 2018 2019 2019 Avvikelse

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Valnämnd -107 -285 297 11 -40 51

Valförrättning 0 0 0 0 -30 30

Summa -107 -285 297 11 -70 81

VALNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (Tkr)
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GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  

 

Överförmyndarkontoret handlägger cirka 800 ärenden. Överförmyndarnämndens budget finansieras av 

medlemskommunerna enligt befolkning samt ärendeantal. I syfte att reglera fördelning av kostnaderna bland 

medlemskommunerna tas hänsyn till det genomsnittliga (icke det reella) antal ärenden. 

De ärendeslag som nämnden handlägger är varaktig godmanskap för vuxna (enligt föräldrabalken 11:4§), 

tillfälliga godmanskap för både vuxna och barn (enligt föräldrabalken 11:1-3§), förvaltarskap (enligt 

föräldrabalken 11:7§) samt förmyndarskap och godmanskap enligt lag (2005:249) om god man för 

ensamkommande barn. 

Ärendefördelning, i genomsnitt, bland medlemskommunerna ser ut på följande sätt: 

Kommun 2017 2018 2018

Forshaga 289,5 233,0 208,0

Grums 190,0 158,0 161,0

Hagfors 227,5 208,5 198,0

Kil 197,5 173,5 167,0

Munkfors 107,5 78,5 84,0

Totalt 1 012,0 851,5 818,0  
 

VIKTIGA HÄNDELSER 

2019 var det nionde verksamhetsåret för Överförmyndarnämnd i samverkan. Året präglas av en drastisk 

ökning av ärenden gällande vuxna personer vilket i sin tur synliggör bristen av ställföreträdare. Året 

kännetecknas också av att myndigheten har fått lägga mycket tid på granskning av redovisningshandlingar 

enligt den reviderade granskningsrutinen som överförmyndarkontoret arbetade fram under slutet av år 2018. 

Granskningen av redovisningshandlingar och utbetalning av arvoden blev i stort sett klart inom utsatt tid. 

Migrationsverkets hårdare åldersbedömningar samt att många ensamkommande barn har fyllt 18 år under 

året har gjort att ärenden gällande ensamkommande barn har minskat i fyra av de samverkande kommunerna, 

undantaget är Forshaga som har ensamkommande barn placerade av andra kommuner på den statliga 

institutionen Klarälvsgården. Året har även inneburit att myndigheten har lagt tid på att revidera rutiner och 

arbetssätt gällande vuxna ärenden, allt för att bli mer effektiva samt öka rättssäkerheten för våra huvudmän. 

Utbildningsinsatser har löpt enligt plan och ställföreträdarnas deltagande på våra utbildningar är fortsatt 

mycket bra. Verksamhetsåret för överförmyndarkontoret började med granskning av årsräkningar, för att ha 

möjlighet att klara granskningen inom rimlig tid anställde kontoret en extra resurs som hjälpte till med 

granskningen mellan februari och april då personen lämnade sin anställning för att arbeta i en annan 

kommun. Granskningsrutinen var reviderad till år 2019 så att kontoret skulle klara granskningen med de 

resurser som kontoret befogade över. Granskningen och arvodering gick enligt plan trots att den extra resurs 

som vi hade anställt slutade i förtid. Tack vare erfarna medarbetare lyckades verksamheten att hålla 

tidsplanen. Kontoret har fortsatt en stabil och kompetent personalgrupp, då verksamheten hanterar komplexa 

och ofta juridiska frågor är kontinuitet och erfarenhet bland medarbetarna ovärderligt. 

Överförmyndarverksamheten har fortfarande brist på ställföreträdare och speciellt utsatt är de nordliga 

kommunerna i samverkansnämnden. Överförmyndarkontoret har provat flera olika rekryteringsinsatser med 

blygsamma resultat. Det finns nya uppslag och idéer inför år 2020 som verksamheten hoppas ska ge ett 

bättre resultat. 

EKONOMISKT UTFALL 

Det gemensamma överförmyndarkontoret gjorde ett större överskott på nästan 400 tkr. Bidragande 

anledningar till det stora överskottet är att flera medarbetare har gått ner i arbetstid under året, minskade 

lönekostnader på grund av vård av barn samt att den extra resurs som kontoret anställde för att hjälpa till vid 

granskningen av årsräkningar slutade i förtid. Utöver det har kontoret varit mycket sparsamma med sina 

utgifter. För Forshagas del, om man tar hänsyn till samtliga verksamhetsdelar (arvoden till ställföreträdare, 

kostnader för nämnden och drift för kontoret), visar utfallet på ett överskott på cirka 500 tkr. 

Arvodeskostnader har ökat för två av de samverkande kommuner. Nämnden fortsätter att ha en strikt 
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bedömning när det gäller vem som skall betala för arvodet vilket kan vara en förklaring till att tre av fem 

kommuner har minskat i arvodeskostnader. Ökning av arvodeskostnader kan härledas till en ökning av 

komplicerade ärenden för kommunerna vilket ofta leder till en högre arvodesnivå. Hagfors är den kommunen 

som betalar minst andel av arvode med kommunala medel utan där betalas istället huvuddelen av arvodena 

med huvudmännens medel. 

Hagfors kommuns driftsredovisning uppvisar ett överskott mot budget med +132 Tkr. 

 

Bokslut Bokslut 2019 Budget Avvikelse

2018 2019 mot

Verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto Netto budget

Överförmyndarverksamhet -1 417 -1 515 0 -1 515 -1 647 132

Summa -1 417 -1 515 0 -1 515 -1 647 132

ÖVERFÖRMYNDAREN, DRIFTSREDOVISNING (Tkr)
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GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 
 
VERKSAMHET 
Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i en gemensam nämnd – Hjälpmedelsnämnden i 

Värmland. Nämnden skall verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. 

I december 2005 fastställdes policyn för hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelsnämnden beslutar vidare ge 

uppdrag till nätverket för hjälpmedelsansvariga att ta fram riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom 

hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Den gemensamma nämnden har haft fem planerade sammanträden 

under 2019. 
 

 

VIKTIGA HÄNDELSER 

Verksamheten har under året bland annat tagit beslut om: 

● Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 

● Delegeringsförteckning för hjälpmedelsnämnden 

● Genomgång av reviderat reglemente 

● Påbörjat utredning för att undersöka förutsättningar att välfärdsteknologi ska ingå i 

hjälpmedelsnämndens verksamhet 

● Internkontrollplan 2019 

● Redovisningen för delårsrapport 2019 godkänns med följande tilläggsyrkande i sammanfattningen " 

Dock har frågetecken kring leveranstider uppkommit varför arbete initierats att ta fram relevanta 

indikatorer för leveranssäkerhet." 

● Hjälpmedelsnämndens nämndplan inklusive mätplan för 2020 godkänns 

 
 

 

VERKSAMHET 2018 2019 2019 Avvikelse

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Gemensam hjälpmedelsenhet -181 -180 0 -180 -155 -25

SUMMA -181 -180 0 -180 -155 -25

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND, DRIFTREDOVISNING (tkr)

 
 

BUDGETUTFALL 

Kostnad för gemensam administration av hjälpmedelsnämnden i Värmland. Fördelningen görs enligt avtalet 

utifrån antalet invånare 80 år och äldre. 

 

Verksamheten redovisar totalt en negativ avvikelse i förhållande till fastställd budgetram om 25 tkr 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

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

redovisningslagen. 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 

avskrivningar. Avskrivningstiderna följer SKL:s rekommendationer. Avskrivningarna påbörjas när 

anläggningen tas i bruk. 

Borgensåtaganden redovisas inom linjen och omfattar även kommunens ansvarsåtaganden för 

egnahemslån. 

Finansiell leasing: Äldreboendet Bellmansgården, som innehas enligt finansiellt leasingavtal, redovisas som 

anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som 

skuld i balansräkningen. 

Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod för beräkning av kapitalkostnader (avskrivningar och 

intern ränta). Avskrivningar görs på anskaffningsvärdet och ränta beräknas på oavskrivet restvärde.  

Kostnadsräntor hänförliga till redovisningsåret men förfallna till betalning efter redovisningsåret har 

skuldbokförts. 

Leverantörsfakturor inkomna efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i huvudsak skuld- 

bokförts och belastat årets redovisning. 

Löner intjänade under redovisningsåret men utbetalda i januari månad året efter har skuldförts och belastat 

årets redovisning.  

 

Pensionsåtaganden: Skuld avseende pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i 

balans-räkningen. Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.  

 

Den avgiftsbestämda ålderspensionen avsätts i sin helhet till individuell del och utbetalas årligen till de 

försäkringsbolag som arbetstagaren valt. För den kompletterande ålderspensionen (avser lönedelar över 

ATP-taket) har tecknats försäkring med KPA.  

Semesterlöneskuld m m: De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och 

okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Intjänad semester belastar respektive verksamhet 

månadsvis under året. 

Skatteintäkter: Den preliminära slutavräkningen baseras på SKL:s decemberprognos i enlighet med 

rekommendation RKR 4.2. 

Sociala avgifter har bokförts i form av procentuell personal omkostnadspålägg i samband med löne-

redovisningen. Skulden för december månad har belastat aktuellt redovisningsår. 

Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har fordringsbokförts och tillgodogjorts verksamheterna. 

Särskild löneskatt på pensionskostnader periodiseras enligt rekommendation från Rådet för kommunal 

redovisning. Löneskatten för pensionsskulden har bokförts som avsättning medan löneskatten för den 

avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas som kortfristig skuld.  

Utställda fakturor efter årsskiftet men hänförliga till redovisningsåret har i flertalet fall fordringsbokförts 

och tillgodogjorts årets redovisning. 
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ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
 
Sambandet mellan redovisningens olika delar kan beskrivas på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar: Tillgångar som är avsedda att innehas under flera år, till exempel fastigheter, 

anläggningar, inventarier, aktier och långfristiga fordringar. 

Avsättningar är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd, 

exempelvis avsättningar till pensioner. 

Driftredovisning: Beskriver redovisade kostnader och intäkter för löpande verksamheter samt skillnaden 

mellan budgeterade och verkliga kostnader, s.k. budgetavvikelser. 

Eget kapital är skillnaden mellan kommunens totala tillgångar och skulder enligt balansräkningen, det vill 

säga kommunens nettoförmögenhet. 

 

Investeringsredovisningen visar kommunens investeringar i t ex fastigheter och inventarier samt skillnaden 

mellan budgeterade och verkliga investeringar. 

Kapitalkostnader: Årlig ersättning mellan finansförvaltningen och nämnderna för nedlagt kapital i nyttjade 

anläggningar, består av intern ränta och avskrivningar. 

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

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

Omsättningstillgångar är lös egendom som inte är anläggningstillgång, t ex kontanter, pengar på banken, 

statsbidragsfordringar och förråd. 

 
 

 Bruttoinvesteringar 

- Investeringsbidrag 

= Nettoinvestering 

  

   

 

 Verksamhetens intäkter 

- Verksamhetens kostnader 

= Verksamhetens nettokostnad 

  

   

 
 Intäkter 

- Kostnader 

= Årets resultat 

  

   

 

Eget kapital 

Avsättningar 

Skulder 

   

  

   

 

Anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

  

   

 

BALANSRÄKNING 

FINANSIERINGSANALYS RESULTATRÄKNING 

INVESTERINGSREDOVISNING DRIFTREDOVISNING 

 Inbetalningar 

- Utbetalningar 

= Förändring av kassa och bank 


