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Foton från framtagandet av Hagforsstrategin, Ekendahls väg, Sjögrändsloppet, utdelning av Framtidsarvets stipendium och upprustning av Skolgatan
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ÅRETS RESULTAT
Det är med glädje jag konstaterar att Hagfors
kommun även i år visar ett positivt resultat.
Överskottet på 23,5 miljoner kronor gör att vi
når målet om 2 % överskott, som är vedertagen
definition på god ekonomisk hushållning. Det är
femte året i rad som vi uppvisar ett positivt resultat
och det har inte hänt sedan vi började redovisa på
detta sätt 1987. Det positiva resultatet är en frukt
av hårt arbete av all personal i vår verksamhet.
Personalen har gjort och gör ett fantastiskt jobb.
Hagfors i februari 2017
Åsa Johansson
Kommunstyrelsens ordförande
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ENHETERNA UNDER

KOMMUNSTYRELSEN
Under början av 2012 fattades ett officiellt politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort
(målkort) i Hagfors kommun. Syftet med att införa balanserat styrkort som styrmetod är att få ett mer
fokuserat och strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av
sitt arbete samt ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar. Arbetet med att införa balanserat
styrkort är klart för samtliga enheter inom utskottet förutom för räddningstjänsten.

ADMINISTRATIVA ENHETEN

EKONOMIENHETEN

•

•

•

•
•

•
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IT-enheten har slutfört utbyte av kommunens
trådlösa nät
En uppgradering av kommunens televäxel samt
hänvisningssystem har genomförts under hösten
år 2016 och samtidigt infördes en ny funktion
med mobila anknytningar för personal som har
mobiltelefon som tjänstetelefon
Stamfiber har byggts till Skålviken under vinterhalvåret och slutfördes i början av år 2016
Upphandlingar har genomförts avseende utbyggnad av stamfiber till Gustavsfors, Sörby,
Basterud, Solberg samt Gumhöjden. Sträckorna
finansieras, förutom med kommunala medel,
även med bidrag från Regionala utvecklingsfonden, (Tillväxtverket) och Region Värmland.
Byggstart för samtliga sträckor planeras till år
2017
Administrativa enheten har under år 2016
ansvarat för administration och planering av
folkomröstningen avseende Råda skola

•

•

Under året genomfördes en beställarutbildning.
Vid 20 tillfällen blev 323 av kommunens
anställda utbildade i hur man beställer varor,
material och tjänster för att på bästa sätt följa
de avtal kommunen ingått
Under året har möjlighet getts till kunder inom
vissa av kommunens verksamheter att betala via
Swish. De verksamheter där möjligheten finns är
Bio Hagfors, Fritidsgården i Hagfors, biblioteket
i Hagfors samt caféet på Kyrkhedens skola
Under året infördes och distribuerades
tjugo handkassekort till olika delar av
kommunens verksamheter. Syftet är att minska
kontanthanteringen

RÄDDNINGSTJÄNST
Under året har beredskapsplanen för dammbrott
i Klarälven samt risk- och sårbarhetsanalys för
mandatperioden 2015-2018 färdigställts.
Räddningsstyrkorna är bemannade så här
Ekshärad
1 brandförman
4 brandmän

230

utryckningar 2016

205

utryckningar 2015

Hagfors
1 brandförman
5 brandmän
1 räddningschef i beredskap

168

På stationen i Hagfors är bemanningen dagtid fyra
personer.

IVPA-larm (i väntan på ambulans) 2015

IVPA-larm (i väntan på ambulans) 2016

208
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ENHETERNA UNDER

KOMMUNSTYRELSEN
PERSONALENHETEN

UTVECKLINGSENHETEN

•

•

•

•

•

•
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Implementerat projektet heltid som norm.
Medarbetare, med sysselsättningsgrad under
85 %, har erbjudits 85 % med ikraftträdande
senast från och med 2016-04-01
Flera åtgärdsprogram för att minska
sjukfrånvaron har arbetats fram i
verksamheterna. Tonvikten ligger på tidiga
signaler och förebyggande arbete
Personalenheten har byggt upp en handbok
för chefer vilken lanserades 2016-05-01.
Chefshandboken är ett uppslagsverk för lagar
och avtal vilket har ambitionen att underlätta
processerna i det dagliga arbetet
Aktiviteter för att främja hälsa har genomförts
under året med bland annat en sex veckors
hälsoutmaning, Sjögrändsloppet, och en
temadag ”kultur och kropp”
Arbetet med värdegrund fortgår och under året
har alla verksamheter haft en aktivitit i detta
ämne, bland annat föreläsningar, utnämning av
årets inspiratör och temadagar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektlett arbetet med att ta fram en
kommunövergripande strategi, Hagforsstrategin.
Under året har ungefär 800 personer varit
engagerade genom olika medborgardialoger.
Strategin ska gälla fram till 2027 och innehåller
en vision, sju styrkor, fem prioriterade områden
med tillhörande åtgärder och 35 mätbara mål
Arbetat med Rally Sweden 2016
Genomfört en medborgarundersökning
Slutfört arbetet med nya hagfors.se, den nya
hemsidan lanserades 24/5
Projektlett Framtidsarvet 2016 där fem
stipendiater utsetts
I slutet av juli lanserades Hagfors kommuns
officiella Facebooksida
Genomfört andra upplagan av Hagforsyran
Anordnat bokrelease med Ninni Schulman i
stadshuset i augusti
Anordnat bokrelease med Pernilla H Nykvist i
stadshuset i december
Anordnat fyra olika After Work för näringslivet
Nyhetsbrevet till alla medarbetare, som kommer
ut 10 gånger/år, har utvecklats och utvärderats
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BARN- & BILDNINGSUTSKOTTET
Arbetet med mål och systematiskt kvalitetsarbete kommer att fortsätta. Vi har nu fått ett nytt spännande
verktyg, Hagforsstrategin. Den tillsammans med våra målkort kommer att ge tydligare och mätbara mål
som i sin tur kommer att göra vår organisation, och utskott, säkrare i att följa resultaten i verksamheterna
och att styra i en gemensam riktning. Arbetet med mål, mätningar och analyser är en förutsättning för att
Hagfors kommuns skolor ska kunna bibehålla senaste årets höga kunskapsresultat och att målsättningen
formulerad som ”Värmlands bästa skola finns i Hagfors” ska kunna infrias.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Vi öppnade mottagningsenheten Asplundskolan
för nyanlända
Utredning samt beslut kring Råda skola
Personalförstärkning i åk F-3 genom
lågstadiesatsningen
Personalförstärkning Elevhälsan med en
skolsköterska och en kurator
Matematiklyftet genomförs med all personal
som undervisar i matematik från förskoleklass till
gymnasiet
Arbetet med Kyrkhedens skolas nya skolgård
påbörjas
Kyrkhedens skola och Älvstranden
Bildningscentrum F-3 har fått varsin modul med
tre nya klassrum
Kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn
och unga har genomförts under fyra veckor i
samverkan mellan fritidsgård och skola
Dagbarnvårdarverksamheten avvecklades den
sista augusti
Ny ledningsorganisation
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MILJÖ- & BYGGNÄMNDEN
Nämndens övergripande målsättning är att aktivt
arbeta för en god miljö med attraktiv bebyggelse,
säkra livsmedel, frisk luft, rent vatten samt
levande skogar och sjöar. Kunderna ska ges ett
bra bemötande, handläggningen ska ske inom
rimlig tid och alla kunder ska behandlas lika.
Nämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak
av speciallagstiftning och omfattar främst
prövning, tillsyn, information och rådgivning inom
lagområdena; miljöbalken, livsmedelslagen och
plan- och bygglagen.
•
•
•

•
•

•
•
•
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Under 2016 har miljö- och byggavdelningen varit mycket belastad med olika klagomålsärenden
Miljö- och byggavdelningen har jobbat med att
uppdatera och förenkla Hagfors kommuns hemsida inom berörda områden
Riksdagen har antagit miljömål för att säkerställa
att radonhalten i bostäder understiger
200 Bq/m3 luft år 2020. Miljö- och byggavdelningen har fått de flesta åtgärdsplaner för att
minska radonhalt
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna har genomfört flera olika utbildningar för att höja
kompetensen inom miljöbalksområdet
Ökningen av klagomålsärenden och svårighetsgraden på dem minskar tid för arbete med remisser, motionssvar, information och rådgivning
till invånare och företagare
Ökat antal lovs- och anmälningsärenden
Digitalisering av bygglovshandlingar för effektivare och rättssäkrare handläggning av ärenden
En översyn av äldre planer pågår och kommer
att genomföras av samhällsbyggnadsavdelningen. En åtgärd som välkomnas eftersom bygglovprövningen är styrd utifrån planbestämmelser.
Många av dagens planer är gamla och otidsenliga vilket hämmar byggande och utveckling
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SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET
Ett omfattande projekt för att åtgärda gatorna på Gärdet har gjorts. Projektet har omfattat Tranebergsvägen, Föskeforsvägen och Lovisebergsvägen som samtliga har slutförts. Arbete med att få fram ett underlag, via en förprojektering, på att överföra spillvattnet via en överföringsledning från Ekshärad, Bergsäng
och Gunneruds reningsverk ner till Lappkärrsverket i Hagfors. Utbyte av VA-verksamhetens drift och övervakningssystem pågår. Ett omfattande arbete med vägbeläggning runt om i kommunen har pågått under
2016 med hjälp av de extra pengarna som tilldelats avdelningen. Arbeten har omfattat Ekshärad, Gustavsfors, Hagfors, Uddeholm, Råda och Sunnemo, och Hagforstorget håller på att byggas om.

•
•
•
•
•
•
•
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Hagfors flygplats har tillsammans med Torsby
flygplats fortsatt sitt marknadsföringsprojekt
Projekt "Drömlekplatsen", som involverat barn
och unga i byggnationen av en större lekplats i
Ekshärad har inletts
Installation av brandlarmsanläggningar och
tagglås på kommunala fastigheter
Arbetet med att upprusta kommunens allmänna
lekplatser har påbörjats.
Översyn av badplatserna har genomförts.
Diskussion om vilka kommunala badplatser som
ska finnas i framtiden har startat
Arbetet med att öka säkerheten för gång- och
cykeltrafikanter i Hagfors kommun har pågått
under året och fortsätter också framåt
Framtagandet av en tätortsövergripande plan
för Hagfors tätort, i omfattning motsvarande
gamla ”statsplanen” pågår. Pågående
planer är för Uddeholm AB, kvarteret Cykeln,
verksamhetsområde vid vågbacken och
Bågskytten i Ekshärad. Några planer har fått
godkänt plantillstånd

•
•

•
•
•
•

Arbetet med bildande av ett kommunalt
naturreservat för Mana har pågått under året
och kommer att färdigställas under 2017
Planverksamheten har ihop med olika aktörer
arbetat fram ett koncept för hur torget och
storgatan med närmiljöer ska komma att se ut.
Arbetet med centrumplaneringen är klar och
arbetet har påbörjats och beräknas fortsätta
under 2017-2018
Arbetet med att ta fram riktlinjer för väg- och
gatubelysning i Hagfors kommun pågår
Den totala energiförbrukningen för kommunen
har minskat med knappt 35 procent sedan
2010. Målet var 30 procent till och med 2015
Vägen till Vågbackens motionsanläggning
har fått asfaltsbeläggning på vägytan samt
parkeringen. Belysning ska monteras 2017
Serviceenheten fortsätter arbetet med att laga
mycket mat från grunden. 2016 var 90,8% av
allt kött som serverades svenskt
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INDIVID- & OMSORGSUTSKOTTET
SOCIALA AVDELNINGEN

Individ- och omsorgsutskottets verksamhet är indelad i två avdelningar; sociala avdelningen och vård- och
omsorgsavdelningen. Avdelningarna regleras till största delen av lagstiftning, främst Socialtjänstlagen, LSS
samt hälso- och sjukvårdslagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får
det stöd och den hjälp som de behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt.
Sociala avdelningen omfattar individ- och familjeomsorg för vuxna, flyktingmottagande, budget/
skuldrådgivning och missbrukarvård, alkoholtillstånd och tillsyn, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, samt
arbetsmarknadsåtgärder.
•
•

•

•
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Sven-Erik Henriksson, vårdare på ESA (enheten
för sysselsättning och arbete) har utsetts till årets
inspiratör inom sociala avdelningen
Avdelningen har tillsammans med Vårdoch omsorgsavdelningen genomfört en
friskvårdstävling under våren i syfte att stimulera
friskvårdsaktiviteter och förbättra hälsan
Kommunfullmäktiges beslut om införande av
heltid som norm har medfört att 23 personer fått
utökad sysselsättningsgrad inom avdelningen,
motsvarande 2,03 årsanställda. Avdelningen har
arbetat med förändrad arbetsorganisation och
schemaläggning för att klara förändringen inom
budgetram
Hagfors kommun har beviljats medel från
Länsstyrelsen till ett projekt för integration av nyanlända i samverkan med grönt näringsliv.
Projektet löper till och med december 2017.

•

•

•

•

Individ- och omsorgsutskottet har beslutat
att delta i ett länsövergripande projekt inom
området våldsbejakande extremism. Projektet
leds av Brottsförebyggande centrum i Värmland
och pågår under 2016-2017
Försäkringskassan har infört digital redovisning
av assistanstimmar från 1 september, varvid 20
arbetsplatser inom personlig assistans kommer
utrustas med datorer till en kostnad om 98 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-28
att individ- och familjeomsorgen för barn och
unga upp till 21 år samt ensamkommande
flyktingbarn ska gå över till Sociala avdelningen
från 1 januari 2017. En ny organisation för en
samlad individ- och familjeomsorg beslutades
vid samma tillfälle
Sjukfrånvaron har ökat, från 5 % till 6,35 %, trots
aktiviteter som syftat till att sänka sjuktalen

INDIVID- & OMSORGSUTSKOTTET
VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN

Vård- och omsorgsavdelningen (VoO) ansvarar för att tillgodose kommuninvånarnas- och
funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad, rehabilitering och sjukvård enligt gällande
lagstiftning. Avdelningen omfattar hemtjänst, särskilt boende, trygghetsboende, korttidsboende,
rehabilitering, bostadsanpassning, hjälpmedelsverksamhet samt dagverksamheter med inriktning demens,
social aktivering samt rehabilitering.

•
•

•
•
•

Enligt kvalitetsundersökning 2016 är 93 % av
vård- och omsorgstagarna nöjda med VoO
Successivt införande av heltid som norm från
och med. 2015-01-01 (KF2014-06-23), har
medfört att motsvarande 11,06 årsarbetare
inom VoO har fått högre sysselsättningsgrad
Beslut 2016-11-28 om ombyggnation på
Lillåsen/Åsen, i syfte att tillskapa tre lägenheter
Påbörjat byte från analogt till digitalt
nyckelhanteringssystem
Storföreläsning med Torkild Sköld, tema
”personligt ledarskap”, samt Inger Hansson

•

•

”våga mer än du törs” har under året
genomförts för all personal inom Individ- och
omsorgsutskottet, som ett led i arbetet med
värdegrund och medarbetarskap
Under inspirationsdag för all personal
tillsammans med Sociala avdelningen utsågs
avdelningens inspiratör. Priset inom VoO
tilldelades Eva Jönsson, undersköterska på
Sättragården.
VoO har i samverkan med biblioteket, ABF samt
Region Värmland sökt och fått stimulansbidrag
för projektet ”Kultur för äldre”
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INDIVID- & OMSORGSUTSKOTTET
SOCIALA AVDELNINGEN

VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN

Sociala avdelningens medarbetare redovisar fortsatt
höga värden i medarbetarundersökningen och vår
interna brukarundersökning ger ett gott betyg till
medarbetarnas insatser. Detta är värden som vi är
stolta över och självklart ska bevara och utveckla.
Tillsammans med Vård- och omsorgsavdelningen
arbetar vi vidare med att se hur vi kan använda
oss av nya tekniska lösningar och e-tjänster för
att uppnå kvalitetsförbättringar och effektivare
resursanvändning i våra omsorgsverksamheter. Vi
kommer också fortsätta vårt gemensamma arbete
gällande minskad sjukfrånvaro, värdegrundsarbete
och förbättrad internkommunikation.

Vård- och omsorgsavdelningen fortsätter arbetet
med att utveckla och effektivisera verksamheten
med målet att ha en verksamhet med god
kvalitet som arbetar mot beslutade mål och med
ambition att förbättra frisknärvaro, delaktighet och
information. Kontinuerligt arbete med att få in
kvalitets- och ledningssystemets processer, riktlinjer
och rutiner i ett datastöd.

Med en samlad individ- och familjeomsorg från
2017 kommer vi arbeta med ett utökat kollegialt
stöd för socialsekreterarna samt bibehålla
upprättade samarbetsformer med skolan och
fortsätta pågående utvecklingsarbeten inom
socialtjänsten.
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Beslut om förhöjda sysselsättningsgrader
och successivt införande av heltider,
påverkar verksamhetens schema och
personalens arbetssituation. För att underlätta
rekryteringsarbetet har Hagfors kommun köpt
in ett datastöd samt inrättat en ny tjänst som
bemanningsadministratör. Förändringen kommer
att underlätta samordning av verksamhetens vikarier
och även möjlighet att fördela ordinarie personals
arbetstid efter verksamhetens behov och beslutad
personaltäthet.
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MER FAKTA
ARBETSLÖSHET

ANSTÄLLNINGSFORM
NETTOKOSTNADERNAS
FÖRDELNING
NETTOKOSTNADERNAS FÖRDELNING
2016

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD KR/INV

ÅRETS RESULTAT 5 I TOPP SEDAN 1987

