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Tusentals kronor Budget Budget Budget Plan Plan

2014 2015 2015 2016 2017

netto netto netto netto netto

KF 20130624 

+                    

KF 20131125

KF 2014-06-23

Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och revision -58 202 -55 757 -58 415 -59 403 -59 842

- varav utskott, fullmäktige och kommunstyrelse -2 264 -2 264 -2 150 -2 150 -2 150

Samhällsbyggnadsutskott, skattefinansierad

verksamhet -109 824 -112 226 -114 851 -114 865 -114 299

- varav utskott 0 0 -114 -114 -114

Samhällsbyggnadsutskott, avgiftsfinansierad

verksamhet 0 0 0 0 0

Barn- och bildningsutskott -190 420 -186 754 -192 227 -195 032 -194 996

- varav utskott -315 -315 -315 -315 -315

Miljö- och byggnämnden -1 743 -1 716 -1 800 -1 800 -1 800

Individ- och omsorgsutskott -257 693 -257 270 -264 854 -265 029 -264 954

- varav utskott -315 -315 -315 -315 -315

- varav äldreomsorg -173 380 -171 731 -176 845 -177 034 -176 974

- varav social avdelning -83 998 -85 224 -87 694 -87 680 -87 665

Valnämnd -320 -25 -25 -25 -25

Överförmyndare -925 -1 105 -1 105 -1 202 -1 301

Gemensam hjälpmedelsnämnd -121 -124 -124 -127 -127

Verksamhetspott 1% av skatteintäkt o gen.bidrag -6 712 -6 758 -6 892 -7 028

Löneökningar (ack. tidigare år) 0 -12 760 -381 -13 558 -27 991

Löneökningar (9 mån för resp. år) -9 570 -10 169 -10 169 -10 824 -11 149

S:a nämnder och styrelser -628 818 -644 617 -650 709 -668 758 -683 511

Engångskostnader och rearesultat -1 915 -767 -767 -1 000 -1 000

Resultat efter engångskostnader -630 733 -645 384 -651 476 -669 758 -684 511

Pensioner mm -41 961 -43 765 -43 765 -45 145 -47 696

Internt PO-pålägg 24 743 24 064 24 064 24 765 25 493

Återföring kapitalkostnader 49 329 52 115 52 467 52 100 51 929

Avskrivningar -31 726 -32 819 -32 932 -33 094 -33 295

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD -630 348 -645 789 -651 642 -671 134 -688 081

Skatteintäkter* 470 775 484 935 486 776 501 166 512 831

Generella statsbidrag* 164 162 165 448 168 491 167 469 169 390

Kommunal fastighetsavgift* 21 063 20 801 20 566 20 566 20 566

Finansiella intäkter 1 250 1 250 1 250 1 250 1 250

Finansiella kostnader -13 000 -13 049 -11 922 -12 410 -12 867

ÅRETS RESULTAT 13 902 13 596 13 519 6 907 3 088

Justerat resultat 15 817 14 363 14 286 7 907 4 088

*Cirkulär 14:38, 2014-10-02

Summa skatteintäkter+statsbidrag 656 000 671 184 675 833 689 201 702 787

Skatteintäkter+statsbidrag delta i % mot föregående år 3,08% 2,31% 3,02% 1,98% 1,97%

VHT Nettokostnad andel, exkl f inans, av skatter och statsbidrag 96,09% 96,22% 96,42% 97,38% 97,91%

Finansnettot i % av skatteintäkter+statsbidrag -1,79% -1,76% -1,58% -1,62% -1,65%

Årets Resultat i % av skatteintäkter+statsbidrag 2,12% 2,03% 2,00% 1,00% 0,44%

RESULTATRÄKNING BUDGET 2015
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Hagfors Hagfors Hagfors

Händelser BR Händelser BR Händelser BR

2015 2015-12-31 2016 2016-12-31 2017 2017-12-31

Anläggningar -3 715 586 554 -17 654 568 900 -12 715 556 185

Finansiella anläggningstillg 0 19 018 19 018 19 018

Anläggningstillgångar -3 715 605 572 -17 654 587 918 -12 715 575 203

Kortfristiga fordringar 0 63 491 0 63 491 0 63 491

Kassa och bank 12 234 -9 142 20 561 11 419 11 803 23 222

Omsättningstillgångar 12 234 54 349 20 561 74 910 11 803 86 713

TILLGÅNGAR 8 519 659 921 2 907 662 828 -912 661 916

IB Eget kapital 222 757 236 276 243 183

Årets resultat 13 519 13 519 6 907 6 907 3 088 3 088

UB Eget kapital 13 519 236 276 6 907 243 183 3 088 246 271

Avsättningar för pensioner 5 367 5 367 5 367

Andra avsättningar -5 000 27 297 -4 000 23 297 -4 000 19 297

Avsättningar -5 000 32 664 -4 000 28 664 -4 000 24 664

Långfristiga skulder 268 154 268 154 268 154

Kortfristiga skulder 0 122 827 0 122 827 0 122 827

Skulder 0 390 981 0 390 981 0 390 981

SKULDER, 

AVSÄTTNINGAR OCH 

EGET KAPITAL 8 519 659 921 2 907 662 828 -912 661 916

Soliditet 35,80% 36,69% 37,21%

BALANSRÄKNING BUDGET 2015-2017
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2015 2016 2017

Hagfors Hagfors Hagfors 

kommun kommun kommun

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 13 519 6 907 3 088

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster samt avsättningar -4 233 -3 000 -3 000

Justering för av- och nedskrivningar 32 932 33 094 33 295

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 42 218 37 001 33 383

Ökning(+)/minskning(-) av rörelsekapital 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 42 218 37 001 33 383

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i materiella anläggningstillgångar* -29 984 -16 440 -21 580

Investeringar i finansiella anläggningstillg 0 0 0

Avyttrade materiella anläggningstillgångar 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -29 984 -16 440 -21 580

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nya lån 0 0 0

Amortering av skuld 0 0 0

Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0

Förändring av långfristiga fordringar 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 12 234 20 561 11 803

Likvida medel vid årets början -21 376 -9 142 11 419

Likvida medel vid årets slut -9 142 11 419 23 222

Förändring 12 234 20 561 11 803

KASSAFLÖDE BUDGET 2015-2017
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Län                      

Kommun

Total skattesats 

år 2014, %

Skattesats i 

kommun 2014, %

Skattesats i 

landsting 2014, %

Hela riket 31,86 20,65 11,20

Värmlands 33,18 21,98 11,20

Arvika 32,10 20,90 11,20

Eda 33,45 22,25 11,20

Filipstad 33,20 22,00 11,20

Forshaga 33,55 22,35 11,20

Grums 33,70 22,50 11,20

Hagfors 33,70 22,50 11,20

Hammarö 33,30 22,10 11,20

Karlstad 32,95 21,75 11,20

Kil 33,55 22,35 11,20

Kristinehamn 33,65 22,45 11,20

Munkfors 33,70 22,50 11,20

Storfors 33,70 22,50 11,20

Sunne 33,35 22,15 11,20

Säffle 33,20 22,00 11,20

Torsby 33,70 22,50 11,20

Årjäng 33,65 22,45 11,20

Befolkning i Hagfors kommun

2012-11-01 12 196            Utfall

2013-11-01 12 080            Utfall

2014-11-01 11 920            Prognos

2015-11-01 11 801            Prognos

2016-11-01 11 690            Prognos

KOMMUNALA SKATTESATSER 2014
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KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT 2015 2016 2017

Tusental kronor

Beslutad budgetram 2014 -58 202 -55 749 -56 737

1 Personalenheten

Kostnadsökning konsulter 2014 pga införande av "Aditro Window" 

istället för "Aditro Meny". Återläggs 2015.

60

2 Kapitalkostnader

Förändring avskr och internränta (1416) -642 419

3 Ekonomienheten

Månadslön; 1 tjänst går i pension 1 sept 2014. Ersätts ej. För 2015 

föreligger helårseffekt.

188

Soc. avgifter; 1 tjänst endast ålderspensionsavgift jan-aug.  Dessutom 

pension 1 sept 2014 och ersätts ej. För 2015 föreligger helårseffekt.

59

Kostnadsökning konsulter 2014 pga införande av "Aditro Window" 

istället för "Aditro Meny". Återläggs 2015.

40

Total ram Kommunledningsutskott beslutad 2013-06-24 KF §47 -58 497 -55 330 -56 737

4 Ekonomienheten

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov (ansvar 1416, vht 

8516) utökas enligt KS förslag från 2013-11-04.  

-465 -275

Total ny ram Kommunledningsutskott beslutad 2013-11-25 KF §91 -58 962 -55 605 -56 737

5 Kapitalkostnader

Förändring avskr och internränta (1416) 279 -407 -438

6 Revision

Minskad utbildning 6 tkr då utfall senaste åren understigit budget. 6

7 Kommunledning

Generell minskning av övriga verksamhetskostnader 8 tkr 8

8 Räddningstjänsten

Ökade utbildningsintäkter 31

Ökad avgifter vid olycker ger ökade intäkter 10

9 Administrativa enheten

Nuvarande utskriftsavtal förfaller i oktober 2014. Ersättningsvavtalen 

föruttsätts generera en besparing motsvarande 58 tkr. 

58

Posthantering får en positiv effekt av digitaliseringen av handlingar som 

genererar en besparing motsvarande 20 tkr.

20

Nytt hyresavtal för kommunens televäxel ger en kostnadsminskning 

med 50 tkr

50
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KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT 2015 2016 2017

10 Utvecklingsenheten

Föreningsstöd fritidsvht, tidigare år har utfall understigit budget därav 

effektivisering 77 tkr.

77

Avseende vht "Medfinansiering projekt Ökad konkurrenskraft stål- och 

verkstadsindustrin" så förvaltar tjänstemännen inga egna projekt. 

Effektivisering 40 tkr.

40

Vht 84600 Föreningsstöd/tillståndsgivning ingår i övrigt föreningsstöd vht 

31310 därav effektivisering 41 tkr. 
41

Budgetflytt från SBU för Svenska rallyt -136

Löneskillnad vid nyrekrytering innebär besparing 80 tkr i helårseffekt 80

Minskat köp av administrativt stöd från Uvåns Näringslivscenter 100 tkr 100

Stadsfest 200 tkr enligt KS förslag från 2014-06-09. Befintlig finansiering 

då medel tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. 

0

11 Ekonomienheten

Minskade konsulttjänster 20

Minskade IT avgifter pga uppsagd (2013-11-26) Demo/Demografen från 

Aditro. Helårseffekt 2015.

31

Avskrivning av fordringar (vht 8511) kan sänkas 100 tkr pga senaste 

årens utfall varit lägre än budget

100

Utträde ur föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) ger 8 tkr i 

besparing (vht 1435). KF beslutar 2014-06-23 att inte godkänna detta 

förslag. 

0

Temporär förbättring schabloniserat PO pålägg. Återläggs 2016. 1 000 -1 000

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov (ansvar 1416, vht 8516) 

korrigeras till ursprungliga 1 400 tkr per år.  

1 156 275

12 Personalenheten

Utökat anställningsstöd 40 tkr. 40

Avseende vht personalrehabilitering visar tidigare års utfall positiv 

avvikelse mot budget därav effektivisering med 19 tkr.

19

Budgetflytt folkhälsa (vht 539) till BoB 80

Utökning facklig tid (vht 8123) -60

Lönespecifikation via e-lönebesked medför besparing (vht 842) 55

Övriga kostnader (vht 842) besparing 15

Intäkter ökar (vht 842) 85

Total ny ram Kommunledningsutskott beslutad 2014-06-23 KF §39 -55 757 -58 861 -59 300
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KOMMUNLEDNINGSUTSKOTT 2015 2016 2017

Löneökning 2014 helårseffekt 2015

Lön -675

Beredskap -142

13 Kostnad politikerorganisation

Flyttas till SBU 114

14 Museum

Fortsatt drift järnvägsmuseum, täcker underskott -500

Finansieras via ks oförutsett (urspr 1.400tkr kvar 249tkr för 2015) 500

15 Räddningstjänsten

-300

16 Friskvården i Värmland

Medlemskap (152tkr) -152

17 Värmlandstrafik

Ägarbidrag mm -663

18 Leader

0,2 tjänst samt 300tkr (tot 390tkr) -390

19 Facklig tid

Utökning av den fackliga tiden pga utökat nyttjande. -450

20 Ekonomienheten/Utvecklingsenheten

Ekonomienheten/Utvecklingsenheten 45

Utvecklingsenheten -45

Totalt ny ram KLU -58 415 -59 403 -59 842



  
Sida 10 

 

  

BUDGET 2015 
KONSEKVENSBESKRIVNING - KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET 
 

 
1 Personalenheten 

 För budget 2014 kostnadsökning konsulter pga. införande av ”Aditro Window” 

istället för ”Aditro Meny”. Återläggs i budget 2015. 

    

2 Kapitalkostnader 

  Förändring avskrivningar och internränta (ansvar 1416) enligt budget 2014 

   

3 Ekonomienheten 

  Månadslön; 1 tjänst går i pension 1 september 2014. Ersätts ej.   

  Soc. avgifter; för ovanstående. 

 För budget 2014 kostnadsökning konsulter pga. införande av "Aditro Window" 

istället för "Aditro Meny". Återläggs i budget 2015. 

 

4 Ekonomienheten 

 Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov (ansvar 1416, vht 8516) utökas 

enligt KS förslag från 2013-11-04 avseende budget 2014.   

 

5 Kapitalkostnader 

  Förändring avskrivningar och internränta (ansvar 1416) förändring enligt budget 

2015 

 

6 Revision 

  Minskad utbildning med 6 tkr då utfall understigit budget de senaste åren. 

  

7 Kommunledning 

  Generell minskning av övriga verksamhetskostnader med 8 tkr för 

kommunledningen. 

  

8 Räddningstjänsten 

  Räddningstjänsten ökar sina utbildningsinsatser vilket medför ökade intäkter 

med 31 tkr. 

Dessutom ökar uttagna avgifter vid olyckor vilket ger ökade intäkter med 10 tkr. 
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9 Administrativa enheten 

 Införande av print som tjänst i Stadshuset beräknas ge en effektivisering med 58 tkr 

för år 2015. Nuvarande avtal för befintliga kopiatorer/skrivare i Stadshuset löper ut 

2014-10-31. Ett avtal har ingåtts med Karlstads kommun genom vår gemensamma 

Drift- och servicenämnd om att köpa funktionen som en tjänst. Projektet utgör en 

pilot som kommer att utvärderas och vid ett positivt resultat införas vid andra 

verksamheter inom kommunen. På grund av minskad kopieringsvolym kommer tre 

kopiatorer/skrivare att ersättas med två, en per våningsplan, som båda har möjlighet 

till färgutskrift. I samband med införandet görs en översyn av antalet mindre skrivare 

som finns utplacerade i Stadshuset. Effektiviseringen avser verksamhet 82400, 

Reprocentral.   

 

Posthantering får en positiv effekt av digitaliseringen av handlingar som genererar 

en besparing motsvarande 20 tkr. 

 

Nytt hyresavtal för kommunens televäxel ger en kostnadsminskning med 50 tkr för 

verksamhet 84130, Televäxel. Nuvarande hyresavtal med Telia var på 60 månader 

och löper ut 2015-03-31. Det finns ingen planerad uppgradering av televäxel eller 

hänvisningssystem vilket innebär att förlängningshyran blir lägre i förhållande till 

nuvarande hyreskostnad. Den lägre kostnaden ger en kostnadsminskning som 

beräknas till 50 tkr för tre kvartal under år 2015. 

 

10 Utvecklingsenheten 

Föreningsstöd fritidsvht, tidigare år har utfall understigit budget därav effektivisering 

77 tkr. 

Avseende vht "Medfinansiering projekt Ökad konkurrenskraft stål- och 

verkstadsindustrin" så förvaltar tjänstemännen inga egna projekt. Effektivisering 40 

tkr. 

Vht 84600 Föreningsstöd/tillståndsgivning ingår i övrigt föreningsstöd vht 31310 

därav effektivisering 41 tkr.  

Budgetflytt från SBU för Svenska rallyt 

Löneskillnad vid nyrekrytering innebär besparing 80 tkr i helårseffekt 

Minskat köp av administrativt stöd från Uvåns Näringslivscenter 100 tkr 

Stadsfest 200 tkr enligt KS förslag från 2014-06-09. Befintlig finansiering då medel 
tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov.  
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11 Ekonomienheten 

 Minskade konsulttjänster 20 tkr. 

 Minskade IT avgifter pga. uppsagd (2013-11-26) Demo/Demografen från Aditro. 
Helårseffekt 2015 med 31 tkr. 
 

  Avskrivning av fordringar (vht 8511) kan sänkas 100 tkr pga. senaste årens utfall 
varit lägre än budget. 
 

 Utträde ur föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) ger 8 tkr i besparing 
(vht 1435). KF beslutar 2014-06-23 att inte godkänna detta förslag. 
 

  Temporär förbättring schabloniserat PO pålägg 1 000 tkr. Återläggs 2016. 
 

  Kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov (ansvar 1416, vht 8516) korrigeras 
till ursprungliga 1 400 tkr per år.   
 

12 Personalenheten 

   

Utökat anställningsstöd 40 tkr. 
 
Avseende vht personalrehabilitering visar tidigare års utfall positiv avvikelse 
mot budget därav effektivisering med 19 tkr. 

 
Del av budgeten för folkhälsa (vht 539) omfördelas från personalenheten till 
barn- och bildningsavdelningen för år 2015. 80 tkr omfördelas till barn- och 
bildningsavdelningen. Medel för folkhälsoarbete har politiskt prioriterats inom 
barn- och bildningsnämndens ansvarsområde i syfte att minska användandet 
av olika droger. Med anledning av att detta förebyggande arbete prioriterats 
föreslås att ovanstående ombudgetering genomförs i 2015 års förslag till 
driftbudget. 
 

Verksamheten för facklig tid (vht 8123) ökar under innevarande år och 
bedöms inte rymmas inom befintlig budgetram. Med anledning av detta 
föreslås en förstärkning av budgeten motsvarande 60 tkr genomföras för 
2015 års budget. 
 
Lönespecifikation via e-lönebesked medför besparing (vht 842) 55 tkr. 

I och med införandet av självservice inom i princip hela kommunstyrelsens 

förvaltning har medarbetarna inom vår organisation tillgång till sin 

lönespecifikation via vårt PA- och lönesystem. Med anledning av detta 

föreslås i 2015 års budget att våra lönespecifikationer standardiseras till att 

gå ut som e-lönebesked.  

 
Övriga kostnader (vht 842) besparing med 15 tkr. 

 

Intäkter ökar (vht 842) med 85 tkr. Personalenhetens intäkter beräknas öka 
till följd av främst tjänsteköp från kommunens bolag avseende PA- och 
lönehantering samtidigt som intäkter från Arbetsförmedlingen ökar. 
 

 

   

 
 



  
Sida 13 

 

  

 

Löneökning 2014 helårseffekt 2015
Löneökning 2014-04-01 med helårseffekt 2015 ger en kostnad om 675 från 

löneökningspotten. Ökning av ersättning för beredskapsersättning från 2014-10-

01 ger en helårseffekt om 142 tkr vilken även den kompenseras från 

löneökningspotten.

13 Kostnad politikerorganisation

Ersättning till Samhällsbyggnadsutskottets politiker flyttas till 

Samhällsbyggnadsavdelningens budget för samma hantering som andra 

utskott, 114 tkr.

14 Museum
Järnvägsmuseumet skall drivas vidare som idag vilket innebär en ökning av 

kostnaden. För att nå dagens nivå, utan någon utveckling, krävs en förstärkning 

med 500 tkr. Utökningen finansieras genom nyttjande av Kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda kostnader. Detta innebär att det för 2014 finns 249,8 tkr 

av ursprungliga 1.400 tkr under 2015 att utnyttja till tillkommande oförutsedda 

kostnader.

15 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten behöver förstärka organisationen medförande en ökad årlig 

kostnad om 300 tkr.

16 Friskvården i Värmland

Ledningsgruppen föreslår att kommunen inte blir medlem i Friskvården i 

Värmland. Årlig medlemsavgift 152 tkr. Politiskt avslag på ledningsgruppens 

förslag.

17 Värmlandstrafik

Kostnaderna för Värmlandstrafik beräknas återigen öka kraftigt vilket innebär en 

beräknad kostnadsökning för 2015 med 663 tkr.

18 Leader

Ledningsgruppen föreslår att kommunen inte går in i leaderprojekt på nytt. Ett 

deltagande beräknas kräva åtminstone 0,2 tjänst samt 300tkr (tot 390tkr). 

Politiskt avslag på ledningsgruppens förslag.

19 Facklig tid

Utökning av den fackliga tiden pga utökat nyttjande. Se även punkt 12, total 

förstärkning 2015 uppgår därmed till 516tkr.

20 Ekonomienheten/Utvecklingsenheten

I budget 2014 planerades en överföring av arbetsuppgifter från 

utvecklingsenheten till ekonomienheten. Överföringen genomfördes aldrig varför 

ersättningen återläggs.
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SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT 2015 2016 2017

Ram enligt budget 2014 -109 824 -112 833 -113 021

1 Elkostnadsinflation 

ca  2% per år -186 -190 -190

Energieffektiviseringar 186 190 190

2 Fjärrvärmeinflation 

C:a 1,0 % per år -65 -66 -66

Energieffektiviseringar 65 66 66

3 Kapitalkostnader  

Förändring avskrivning 218

Förändring IR 636

Total ram SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET -108 970 -112 833 -113 021

4 Kapitalkostnader  

Förändring avskrivning -1050 -198

Förändring IR -342 567

5 Gata/Park

Effektivisering av gatubelysning 100

Köp av tjänster

Skötsel av utomhuskonst

6 Barnomsorg Kvällis

Kvällis försöksperiod 2013. Budgetkommittén föreslår 

fortsatt finansiering 2014 och utredning om ytterligare 

fortsättning bör vara klar 2014. 

7 Fastighet

Utökning av underhållsbudget -1 120 -500 0

8 Gatubelysning

Minskning av gatubelysningspunkter. Budgetkommittén 

föreslår vidare utredning innan förslaget genomförs. 
200

Utökning av underhållsbudget för gata -200

Total ram SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

beslutad 2013-06-24 KF §47
-111 382 -112 964 -113 021

9 Kapitalkostnader  

Förändring avskrivning -19 30

Förändring IR 60 1

10 Gatubelysning (punkt 8)

Minskning av belysningspunkter kommer ej genomföras i 

dagsläget
-200

Utökning av underhållsbudget genomförs inte. 200

Total ny ram SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 

beslutad 2013-11-25 KF §91 
-111 341 -112 933 -113 021
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SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT 2015 2016 2017

11 Kapitalkostnader  

Förändring avskrivning 18 -129 61

Förändring IR -1810 48 546

12 Admin

Omfördelning tjänst till VA-Avfall 130

Planavgiftsintäkter 50

13 Serviceenheten 

Utökade intäkter från migrationsverket - skolmåltider 373

Utökade kostnader för livsmedel till ovanstående måltider -128

Minskade kostnader livsmedelsöversyn 35

Minskade personalkostnader 12

Utökad kostnad Holkesmossen -34

14 Fastighet

Ökad intäkt för reparationer på pumpstationer 50

Minskning köp av tjänst pga effektivare användning av 

befintlig personal
50

Extern uthyrning (kallhyra) förrådet Ekshärad 90

Utökade intäkter för hyror och el Bågskytten 80

Utökad kostnad Holkesmossen -34

Minskad kostnad drift Teknikhuset Kyrkheden 50

Minskad kostnad drift gamla badhuset. KF beslutar 2014-

06-23 att inte godkänna förslaget att riva fastigheten. 

Fastigheten kommer att kallställas. 

50

15 Gatubelysningen

Effektivisering personal gatubelysningen 89

Ytterligare effektiviseringar gatubelysningen 100

16 Flytt av budget mellan utskott

Budget till utvecklingsenheten för Rallyt 136

17 Övrigt

Minskade externa hyresintäkter Ekshärads vårdcentral -154

Minskade kostnader för underhåll 50

18 Asplundshallen

Fortsatt drift av Asplundshallen tom 2015-06-30 enligt KS 

förslag från 2014-06-09 -88

Total ny ram SAMHÄLLSBYGGNADSUTKOTTET 

beslutat 2014-06-09 KF §39 -112 226 -115 032 -114 258
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Löneökning utfall 2014 för 12 månader -880

(Lön 794, Beredskap/OB 86)

19 Kapitalkostnader  

Förändring avskrivning -113 -139 -40

Förändring IR -239 -11 -1

20 Admin

Utökade konsultkostnader inom planverksamheten -180

Utökad kostnad för bidrag till Enskilda vägar -120 120

21 Serviceenheten 

Effektiviseringar inom serviceenheten på 300tkr 300

22 Fastighet

Hyreshöjning Socialkontoret och Kommunrehab -100

23 Admin

Flytt av budget från KLU för politisk verksamhet 11800 -114

24 Asplundshallen

Se punkt 18 - belopp gäller kostnadsökning för drift av 

Asplundshallen. Halvår tot 238tkr -150 238

25 Snöröjning 

25% ökning av kostnader vid upphandling av snöröjning -1000

26 Utökad drift Sporthall Ekshärad

Fastighet -19 -26

Serviceenheten -10 -15

Total ny ram Samhällsbyggnadsutskottet -114 851 -114 865 -114 299
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BUDGET 2015 
KONSEKVENSBESKRIVNING - SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET 
 
1 Elkostnadsinflation 

Effekten av fortsatta effektiviseringsarbeten förväntas täcka upp ökade 
inflationskostnader. 

2 Fjärrvärmeinflation 
Effekten av fortsatta effektiviseringsarbeten förväntas täcka upp ökade 
inflationskostnader. 

3 Kapitalkostnader 
Förändringar i avskrivningar och internränta  

4 Kapitalkostnader 
Förändringar i avskrivningar och internränta  

5 Gatubelysningen 
Effektivisering av gatubelysningen 
 

6 Barnomsorg Kvällis 
Under utredning 
 

7 Fastighet 
Utökning av underhållsbudget behövs för att undvika dyra akuta åtgärder. 
Fastighetsbeståndet är i dag eftersatt. Ca 28kr/kvm lades 2012 på underhåll, 
det långsiktiga målet är att komma upp i 100kr/kvm. Delmål 1 är att komma 
upp i 55kr/kvm över en tvåårsperiod (2014-2015). 
 

8 Gatubelysningen 
Vidare utredning krävs (se punkt 10). 
 

9 Kapitalkostnader 
Förändringar i avskrivningar och internränta  

10 Gatubelysningen 
Kommer ej ske i dagsläget (se punkt 8). 

11 Kapitalkostnader 
Förändringar i avskrivningar och internränta. Internräntan höjs från 2,9 till 3,2 
procent för 2015. 

12 Admin 
Förändringar av lönekostnader för SBU då GVA-chef saknas. 

Planintäkter bedöms kunna uppgå till denna summa. 

13 Serviceenheten 
Intäkter väntas öka från Migrationsverket samt att kostnaderna ökar men i 
mindre grad. 
Minskade kostnader för livsmedelstillsynen p.g.a. enklare handläggning. 
En liten justering på personalkostnaderna. 
En ökad kostnad för avfallshanteringen för enheten. 
 
 

14 Fastighet 
Ökad intäkt då skötsel av pumpstationer sköts åt VA. 
Minskning av mängden köpta tjänster externt. 
Extern uthyrning av kommunförrådet i Ekshärad. 
Ökade intäkter för el och hyror på Bågskytten. 
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Ökade kostnader för avfallshantering. 
Minskad kostnad då Teknik huset vid Kyrkhedens skola stängs. 
Minskad kostnad då Gamla Badhuset vid Forsskolan stängs. KF beslutar 
2014-06-23 att inte godkänna förslaget att riva fastigheten. Fastigheten 
kommer att kallsställas. 
 
 

15 Gatubelysningen 
Effektivisering av personalkostnader för gatubelysingen internt i 
organisationen. 
Minskade drift och underhållskostnader för belysningsanläggningen. 
 
 

16 Flytt av budget mellan utskott 
Kostnader för Svenska Rallyt faktureras Utvecklingsenheten som gör att det 
finns en ökad intäkt på flygplatsen. 
 

17 Övrigt 
Minskade hyresintäkter på Vårdcentralen i Ekshärad efter omförhandling med 
Landstinget. Omförhandlingen bidrar också till minskat underhåll. 

18 Asplundshallen 
Fortsatt drift av Asplundshallen tom 2015-06-30 enligt KS förslag från 2014-06-
09. Medför ökad ram för halldrift med 88 tkr. Innebär att totalt 238 tkr skall 
täcka Asplundshallens drift under sex månader 2015 inkluderat bokfört värde. 
 
 

19 Kapitalkostnader 
Förändringar i avskrivningar och internränta. Utbyggnad Ekshärad sporthall 
medför högre avskrivningar och internränta. 

20 Admin  
Utökade konsultkostnader för planverksamheten, intäkter täcker i dagsläget 
inte upp kostnaderna och verksamheten går med underskott.  
 
Årets ansökningar av extra bidrag för enskilda vägar 2015 ökar med 120tkr. 
 

21 Serviceenheten 
Generellt effektiviseringskrav inom serviceenheten på 300tkr. 

22 Fastighet 
Hyreshöjningar vid socialkontoret och kommunrehab. 

23 Admin 
Flytt av politisk verksamhet (verksamhet 11800) från KLU till SBU så att alla 
politiska arvoden mm hamnar hos respektive utskott. 

24 Asplundshallen 
Total utökad budget som behövs vid drift av Asplundshallen våren 2015 minus 
150tkr tilldelat i ram 2014 och minus 88tkr som tilldelades våren 2015. 
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25 Snöröjning 
På grund av ny upphandling av snöröjningen och halkbekämpning på 
kommunens gatunät kommer kostnaderna utökas med 1 mkr från och med 
2015. 

26 Utökad drift Sporthall Ekshärad 
Utökade driftskostnader vid utbyggnad av sporthallen i Ekshärad. 
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VA/AVFALL 2015 2016 2017

Budgetram 2014 0 0 0

Tusental kronor

1 Kapitalkostnader  

Förändring avskrivning 56 -26 43

Förändring IR -281 18 -111

2 Utjämningspost

Ökad/minskad drift 225 8 68

Total ram VA/Avfall per 2014-05-27 0 0 0
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BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT 2015 2016 2017

Tusental kronor

Beslutad budgetram 2014 -190 420 -192 582 -195 137

1 Kapitalkostnader

Förändring avskrivning och internränta 1 33 0

2 Övriga kostnader

generell neddragning -300

3 Ledningsorganisation

rektor 143

4 Barnomsorg Kvällis

Kvällis försöksperiod 2013. Budgetkommittén föreslår fortsatt 

finansiering 2014 och utredning bör vara klar i början av 2014. 

5 Införande av spanska i grundskolan

Personalkostnad -240 -150 0

Total ram Barn- och bildningsutskott 

beslutad 2013-06-24 KF §47

-190 816 -192 699 -195 137

3 Ledningsorganisation grundskola

just organisationsgenomlysning år 2014 -143 286 0

5 Införande av spanska i grundskolan

just Enligt KS 2013-11-04 skall tidigare förslag icke genomföras  vilket 

innebär att motsvarande personalkostnadsökning nu återläggs 

240 150 0

6 Gymnasiet

förstärkning ledningsresurs där förslag från KS innebär förändrade 

belopp mot tjänstemannaförslaget

150 150 0

7 Skolpsykolog

Tjänst som finaniseras genom bidrag och befintlig budget under två 

år

-175 0

8 BoB projekt

KS föreslår 2013-11-04 en utökad ram som kompensation för 

minskning under pkt 3 just, 25 och 28 i budget 2014 slutlig version. 

-300 0

Total ram Barn- och bildningsutskott 

beslutad 2013-11-25 KF §91

-190 569 -192 588 -195 137

1 Kapitalkostnader

just Förändring avskrivning och internränta 3 3 36

2 Övriga kostnader

Just Inget återlägg 2015 av övriga kostnader, läromedel. Återlägg 2016 300 -300 0
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BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT 2015 2016 2017

3 Ledningsorganisation grundskola

just Ny ledningsorganisation, ej planerad indragning rektor, finansieras 

med halv tjänst utvecklingsledare

-143 -143

9 Pensionsavgångar

Pensionsavgångar som ersätts av billigare personal 830 0 0

10 IKE grundskola /grundsärskola

400 0 0

11 Etableringspengar för öppnande av Grå villan som av misstag 

ligger kvar 2014.

200 0 0

12 Ledningsorganisation

Ny Ny ledningsorganisation, 0,5 rektor gymnasiet -330

13 Bibliotekssystem

Ny Nya bibliotekssytemet (för Värmland) medför ökade driftskostnader -50

14 Elevresurs grundskola

Ny Resurs skola, ny organisation samt ingen reserv (läget  vt + ht 2014) 1 051

15 Ensamkommande ungdomar mm

Ny Ensamkommande mm, enligt förbrukning 2013 minskat med 2014 

och 2015 års löneökning (eftersom Briggen inte får från 

löneökningspotten)

1 000 -1 000

16 Asylundervisning

Ny Asylundervisning, intäkter = kostnader (inkl lokaler), ingår 0,5 tjänst 

administration grundskola

434 -434

17 Öppenvård, individ och familjeomsorg

Ny Individuellt behovsprövad öppenvård till dagens nivå 200

18 Budgetflytt 

Ny Folkhälsa från personalenheten -80

Total ny ram barn -och bildningsutskott 2014-05-27 -186 754 -194 462 -195 101

Löneökning 2014 helår -4 340

10 IKE grundsärskola

400

19 Placeringar av barn familjehem/institution

Minskning av årsplatser institution från 3 till 2,5 750

20 Teknikcollege

Bidrag till gemensam budget med näringslivet -75
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21 Skolbarnomsorg       

  Förstärkning enligt skolinspektionens anvisningar (från 28,5 till 
20,2 barn/årsarbetare) 

-1 275 -425   

          

22 Elevhälsa       

  Utökning två specialpedagogtjänster enligt skolinspektionens 
anvisningar 

-500 -500   

          

23 Studie och yrkesvägledning (SYV) vuxenutbildning       

  Utökning 0,5 tjänst enligt skolinspektionens anvisningar -250     

          

24 Studiehandledning modersmål/språkstöd        

  Enligt skolinspektionens anvisningar -225     

          

25 Modersmålsundervisning, distans       

  Enligt skolinspektionens anvisningar -300     

          

26 Vuxenutbildning       

  Utökning en tjänst grundvux och gymnasievux enligt 
skolinspektionens anvisningar och vitesföreläggande 

-500     

          

27 VISIT       

  Hyra, då verksamheten permanentas  -100     

  Kommunens skattade andel       

28 Gymnasiet       

  IKE, färre elever i andra kommuner 500     

          

29 Grundskola/förskoleklass       

  Färre elever grundskola 430     

          

30 Barnomsorg       

  20 färre barn 510     

          

31 Skolskjutsar grundskola       

  Ny upphandling och indexuppräkning (3 %) ger högre kostnader -480     

          

32 Barnomsorg       

  Minskat statsbidrag maxtaxa/kvalitetssäkring barnomsorg -57     

          

33 Feriearbeten       

  Enligt beslut utökning av antalet platser sommaren 2014 Ks §95 -200     

  (280 tkr vid samma vht som 2014)       

34 Familjerådgivning       

  Ökad kostnad i samverkansavtal -65     

          

35 IKE Grundskola/institutionsplacering       

    305     

          

  Total ny ram barn- och bildningsutskott -192 227 -195 032 -194 996 
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BUDGET 2015 
KONSEKVENSBESKRIVNING – BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTT 
 
1 Kapitalkostnader 

  Förändring avskrivningar och internränta 

    

2 Övriga kostnader 
Den totala budgeten för övriga kostnader återförs med beloppet 300 tkr till år 2015. 
 
 

3 Ledningsorganisation 
 
Rektorsorganisation vid grundskolan ÄBC, består idag av 2,5 rektor. Tjänsten som 0,5 
rektor är enligt tidigare beslut planerad att upphöra vid halvårsskiftet 2014. Skulle det 
beslutet fullföljas så innebär det att 2,0 rektorer skulle ansvara för 4 skolenheter, 
grundsärskola och förberedelseklasser. Totalt 75 medarbetare och 640 elever. Till detta 
kommer ca 100 elever i förberedelseklass. Under 2013 har vi satt som ett tydligt 
utvecklingsområde att utveckla och förbättra det pedagogiska ledarskapet i syfte att 
höja måluppfyllelsen. Förslaget innebär att bemanningen 2,5 rektorer behålls t.o.m. 
2015-06-30 då resultatet av en organisationsgenomlysning av hela Barn- o bildnings 
ledningsorganisation skall vara genomförd 

4 Barnomsorg Kvällis 
Kvällis försöksperiod 2013. Budgetkommittén föreslår fortsatt finansiering 2014 och 
utredning bör vara klar i början av 2014.  

5 Införande av spanska i grundskolan 
I kommunens grundskolor finns idag möjlighet att välja mellan franska, tyska eller 
förstärkning i svenska/engelska. 
Önskemålet om att kunna läsa Spanska i grundskolan har till och från kommit fram i 
samtal med elever och vårdnadshavare.  
 
KS 2013-11-04 beslutade att inte genomföra förslaget vilket innebär att 
personalkostnadsökningarna återläggs i ny justerad punkt. 

6 Gymnasiet 
För 2014 beräknas 35 nya elever ht 2014 samt 30 % av våra egna i annan kommun. 
 
I nuläget finns 1,0 rektor på gymnasieskolan.  Detta innebär för vårt gymnasium att 1,0 
rektor har ett direkt personalansvar för 60 medarbetare. Inom gymnasieverksamheten 
finns ett antal olika skolformer. Förutom de 10 Nationella programmen finns också, 
introduktionsprogram, IMAS som är en särskild undervisningsgrupp för elever med 
exempelvis autism, gymnasiesärskolan, vuxensärskolan, Komvux och SFI.  När det 
gäller interkommunala ersättningar så kan vi se en budgetförstärkning för 2014 med ca 
1,7 milj. Anledningen till denna förstärkning är framförallt våra två 
specialidrottsgymnasier, innebandy och ishockey.  För att kunna behålla denna positiva 
trend när det gäller interkommunala ersättningar krävs både en aktiv marknadsföring 
men också en kvalitetsutveckling av våra nationella program.  För att lyckas i detta 
arbete behövs en förstärkning av rektorsresursen på gymnasieskolan.  Förstärkningen 
skulle innebära att 3 pedagoger fick 25 % var där de kan fungera som rektorsresurs, 
samt också tillsammans med rektor bilda en ledningsgrupp för gymnasiet. 
Förstärkningen är tänkt att gälla t.o.m. 2015-06-30 då resultatet av en 
organisationsgenomlysning av hela Barn- o bildnings ledningsorganisation skall vara 
gemomförd. 
 
Förslag från KS 2013-11-04 innebär 2 pedagoger med 25 % var istället för 3. Därmed 
förändras beloppet mot tjänstemannaförslaget. 
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7 Skolpsykolog 
Behovet av skolpsykolog har under flera år tillgodosetts genom konsulter. Med 
anledning av förändringar i skollagen bör en tillsvidaretjänst som skolpsykolog 
rekryteras. Kostnaden har täckning i budget till viss del och resterande finansieras 
genom statsbidrag under 2014 och 2015. Från 2016 saknas kostnadstäckning med 
175 tkr 

 8  BoB projekt  
KS föreslår 2013-11-04 en utökad ram som kompensation för minskning under pkt 3 
just, 25 och 28 i budget 2014 slutlig version.  

2  Justerad Övriga kostnader 

  Återläggning av tidigare sparförslag skjuts upp till år 2016 

3 Justerad Ledningsorganisation grundskola 
Den visstidsanställning av rektor 50 % grundskola som planerades att avslutas 2015-
06-30, ingår i ny organisation bob som en heltidstjänst. 50 % finansieras genom att 
utvecklingsledartjänsten tas bort. 

9 Pensionsavgångar  
Beräkningar har gjorts på individnivå av pensionsavgångar samt personal som uppnår 
65 år och fortsätter sin tjänstgöring. Pensionsavgångar ger lägre lönekostnader 
beroende av lägre löneläge vid nyrekrytering samt lägre arbetsgivaravgifter för 
medarbetare som uppnått pensionsålder men fortsätter sin tjänstgöring. 

10 IKE grundskola/grundsärskola 
På grund att antalet elever i andra kommuners särskola minskar så minskar vår kostnad 
med ca 400.000 kronor. 

  

11 Etableringspengar barnomsorg 
Medel till nystart av ny avdelning Grå Villan ligger kvar i budgetramen år 2014 
 

12 Ledningsorganisation 
I ny organisation bob utökas ledningsresursen för gymnasiet, vuxenutbildning och SFI 
med 50 % biträdande rektor. 
 

13 Bibliotekssystem 
Det nya bibliotekssystemet som är gemensamt för hela Värmland medför ökade 
driftskostnader. 
  

14 Elevresurs grundskola 
Den totala elevresursbudgeten till elever i behov av särskilt stöd minskas med 10 % 
från 2014 års nivå på 10 miljoner kronor. Möjliggörs genom en ny organisation gällande 
elevresurser. 
 

15 Ensamkommande ungdomar mm 
Kommunens åtagande för ensamkommande har under den period vi tagit emot barn 
genererat överskott beroende på en kostnadseffektiv organisation. Minskningen 
motsvarar budget för ensamkommande mm enligt förbrukning 2013 minskat med 2014 
och 2015 års löneökning. Pengarna återläggs år 2016 då det är svårbudgeterat vad 
gäller insatser samt antal mottagna ungdomar. 
 

16 Asylundervisning 
Kraftigt ökat antal elever ger en mer kostnadseffektiv organisation. Osäkerhet kring 
antalet asylelever gör att återläggning sker år 2016. 
 

17 Öppenvård, individ och familjeomsorg 
Individuell behovsprövad öppenvård läggs till 2014 års faktiska nivå. Den reserv som 
finns år 2014 tas bort. 
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18 Budgetflytt 
Medel för folkhälsa flyttas från personalenheten till bob att användas i det förebyggande 
ungdomsarbetet mot alkohol, tobak och droger. 
 

19 Placeringar av barn i familjehem och på institution 
Behovet av placeringar för barn och unga på institution har minskat varje år sedan 2011 
vilket innebär att kostnaden sjunkit.  Arbetet med att korta placeringstidernas längd och 
att finna alternativ till institutionsplacering har också gett resultat. För 2015 görs en 
neddragning av budgeten för institutionsplatser från 3 till 2,5 årsplatser. Behovet av 
kommande placeringar är mycket svårbedömt och ett utökat behov kan innebära att 
budgeten överskrids.  
 

20 Teknik College  
Hagfors kommun betalar årligen en avgift för sitt medlemskap i TC. I avgiften ingår inte 
kostnader för lokala aktiviteter. TC i Hagfors och Munkfors behöver därför en egen 
budget för lokala aktiviteter. Sådana aktiviteter kan vara utbildning, information, 
marknadsföring. Budgeten byggs upp i samarbete med Munkfors kommun och lokala 
företag. I avtalet skall Hagfors bidra med 75 000 kronor årligen och också svara för 
hantering av budget. 
 

21 Skolbarnomsorg 
Inom skolbarnomsorgen bemannar vi utifrån ett nyckeltal på 30 barn/årsarbetare. Enligt 
senast aktuella statistik 2013, ligger vi på 28,5. Detta nyckeltal ligger högt över 
jämförbara kommuner(20,2) och riket (21,3). Vid den skolinspektionen som varit under 
våren så konstateras i förelägganden att huvudmannen inte följt upp gruppstorlekar och 
säkerställt att behoven säkerställs i relation till fritidshemmens uppdrag. I 
budgetförslaget föreslås att nyckeltalet anpassas till jämförbara kommuners nyckeltal. 
Förstärkning i 2015 års budget med fyra tjänster som tillsätts andra kvartalet, 1 275.000 
kronor tillskjuts år 2015 och 425 000 kronor år 2016.  
 

22 Elevhälsa 
Vid skolinspektionens tillsyn våren 2014 framkom att det inte fanns tillräcklig 
specialpedagogisk kompetens på gymnasieskolan och för grundskolan framkom att 
eleverna inte alltid får det särskilda stöd som de behöver. Både grundskolan och 
gymnasieskolan måste därför förstärka de specialpedagogiska resurserna för att leva 
upp till lagstiftningens krav och behovet bedöms till 2,0 tjänst som tillsätts andra 
kvartalet. Förstärkning med 500 000 kronor år 2015 och 250 000 kr år 2016. 
 

23 Studie- och yrkesvägledning (SYV) vuxenutbildning 
Vid tillsyn våren 2014 beslutade skolinspektionen om föreläggande med vite för 
vuxenutbildningen. Av beslutet framkommer bl.a. att den resurs som idag finns för 
studie- och yrkesvägledning inte räcker till utan måste förstärkas. Utifrån 
skolinspektionens anvisningar bedöms behovet till 0,5 tjänst. 
 

24 Studiehandledning modersmål/språkstöd förskola 
Alla elever med annat modersmål än svenska har rätt till studiehandledning på sitt 
modersmål. Vi har i nuläget 28 olika modersmål där vi ska erbjuda studiehandledning. 
När det gäller studiehandledning finns inget krav på att det skall vara utbildade lärare 
som ger studiehandledningen. Den organisation för studiehandledning som kommer att 
användas är att vi på timtid anställer lämpliga studiehandledare, alternativt köper 
studiehandledning på distans. Den beräknade kostnaden för 2015 är 225 000 kronor. 
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25 Modersmålsundervisning, distans 
Regelverket för modersmålsundervisning innebär att vi måste erbjuda 
modersmålslärare när minst 5 elever i kommunen ansöker om detta. I nuläget kan vi 
erbjuda modersmålsundervisning i arabiska, dari, ryska och holländska. Den 
kartläggning som gjorts visar att vi kommer att behöva erbjuda 
modersmålsundervisning i Turkiska, Thailändska, Somaliska, Romani och 
Albanska. Möjligheten att rekrytera behöriga modersmålslärare i dessa språk är 
mycket begränsad. Alternativet som vi kommer att använda oss av är 
modersmålsundervisning på distans. Kostnaden beräknas till 300 000 kronor under 
budgetåret 2015. 
 

26 Vuxenutbildning 
Vid den genomförda skolinspektionen riktades mycket allvarlig kritik mot hur 
huvudmannen bedriver de olika verksamheterna. Vitesföreläggande har också 
utdelats. De förstärkningar som måste göras handlar om personalförstärkningar för 
att kunna erbjuda det kursutbud som vi är skyldiga att erbjuda inom 
vuxenutbildningen. Kostnaden beräknas till 500 000 kronor för budgetåret 2015. 
 

27 Hyra Visit 
Kostnaden för öppenmottagningen Visit som Hagfors kommun driver i samverkan 
med landstinget Värmland, har under projekttiden finansierats med projektmedel 
från SKL. Kommunstyrelsen har beslutat att permanenta verksamheten fr.o.m. 2015 
och kostnad för hyra tillkommer för 2015. Hyresavtalet är ännu inte klart men 
kostnaden beräknas för kommunens del till ca 100 000 kronor. 
 

28 Gymnasiet 
Budgeten för interkommunala ersättningar kommer att minskas med ca 500 000 
kronor under budgetåret 2015. Anledningen är en förbättrad balans mellan antalet 
av våra elever som väljer att studera i andra kommuner och antalet externa elever 
som väljer att studera i Hagfors. 
 

29 Grundskola/förskoleklass 
Elevutvecklingen innebär en elevminskning med 24 elever hösten 2015. Omräknat i 
tjänster innebär det en minskad kostnad med 430.000 kronor under budgetåret 
2015. 
 

30 Barnomsorg 
Inför varje nytt budgetår görs en prognos över hur många barn som kommer att 
finnas inom barnomsorgen kommande år. Prognosen bygger på antal barn inskrivna 
i nuläget, den kö som finns samt statistik över barnkullarnas storlek. Antalet barn 
väntas sjunka något 2015.  
 

31 Skolskjutsar grundskola 
Ny upphandling och indexuppräkning (3 %) ger högre kostnader 
 

 

32 Barnomsorg 
Minskat statsbidrag maxtaxa/kvalitetssäkring barnomsorg 
 

 

33 Feriearbeten 
Enligt beslut utökning av antalet platser sommaren 2014 Ks 
§95 280 000 kronor, 200 000 kronor föreslås år 2015.  
 

 

34 Familjerådgivning 
Ökad kostnad i samverkansavtal 
 

 

35 IKE grundskola institutionsplacering 
Beräknas enligt 2014 års minskade kostnader och föreslagen 
budget för institutionsplaceringar. 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 2015 2016 2017

Tusental kronor

Beslutat budgetram 2014 -1 743 -1 800 -1 800

Total ram Miljö- och Byggnämnden beslutad 2013-06-24 KF §47
-1 743 -1 800 -1 800

Total ny ram Miljö- och Byggnämnden beslutad 2013-11-25 KF §91 -1 743 -1 800 -1 800

1 Minskad lönekostnad vht 20110 10

2 Personalförändring 17

Total ny ram Miljö- och Byggnämnden per 2014-05-27 -1 716 -1 800 -1 800

Löneökning utfall 2014 för 12 månader -84

Total ny ram Miljö- och Byggnämnden per 2014-10-22 -1 800 -1 800 -1 800

Konsekvensbeskrivning: Inga synbara konsekvenser i dagsläget
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IOU, Sociala avdelningen 2015 2016 2017

Tusental kronor

Beslutad budgetram 2014 -83 998 -87 694 -87 680

1 Förändring kapitalkostnader

Avskrivning 0 0 0

Internränta 1 1 1

2 It-system för kvalitetsledning -75

Total ram Sociala avdelningen 2013-11-25 KF §91 -84 072 -87 693 -87 679

3

Elevhem 800

Budget baserad på sex elever

4

Ledsagarservice 150

5

Korttidstillsyn 50

6

Avlösarservice 65

7

Personlig assistans inom LSS och SFB -1 900

8

Arbetskläder inom delar av LSS och socialpsykiatri 

beräknad kostnad till första utrustning 129 0

9

Flyktingvägledartjänst -225

förstärkt bemanning 0,5 årsarbetare

10

Boenden LSS -580

utökad bemanning 1,1 årsarbetare

11

Övriga kostnader 300

12

Intäkter inom AME 204

13

Förändring kapitalkostnader

Avskrivningar -14 13 14

Internränta -2 0 0

Total ram sociala avdelningen 2014-06-29 KF §39 -85 224 -87 680 -87 665
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IOU, Sociala avdelningen 2015 2016 2017

Löneökningar 2014, 12 mån 2015 -1 797

OB (snittökning 7,44%), jour, beredskap och övriga ersättningar -740

14

Korrigering punkt 2 150

15

Korrigering punkt 7 400

16

Organisationsförstärkning, LSS/socialpsykiatri, handläggare 1,0 -483

17 Lokal för öppen verksamhet socialpsykiatri

(Årshyra 51 tkr) 0

Total ram sociala avdelningen -87 694 -87 680 -87 665
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BUDGET 2015 
KONSEKVENSBESKRIVNING – SOCIALA AVDELNINGEN 

 
1  

2  

3 Elevhem 
Budget är baserad på sex elevhemsplatser, vilket är det som idag är aviserat och 
beviljat för skolgång 2015. Kostnad per plats varierar beroende på 
omvårdnadsbehov. Avtalen är individuellt utformade. I målgruppen finns 19 
elever varav 11 på gymnasienivå. I det fall fler ansökningar tillkommer kommer 
finns inte kostnadstäckning i budget. 

4 Ledsagarservice 
Uppföljning av insatsen har gett lägre kostnader. Budgetanpassning till 
nuvarande efterfrågan och redovisad kostnad i verksamheten.  

5 Korttidstillsyn 
Budgetanpassning till nuvarande efterfrågan och redovisad kostnad i 
verksamheten 

6 Avlösarservice 
Budgetanpassning till nuvarande efterfrågan och redovisad kostnad i 
verksamheten 

7 Personlig assistans enligt SFB och LSS 
Budget är baserad på de befintliga ärenden som idag finns inom verksamheten. 
Intäkterna är beräknade med en ökning om 5 kronor per timma, vilket är samma 
som mellan 2013 och 2014. 10 ärenden har nattbemanning, vilket är en 
fördubbling jämfört med 2008, medan det totala antalet ärenden är relativt stabilt 
och varierar mellan 28 till 32 gällande personlig assistans enligt SFB. Budget 
bygger på en minskad kostnad med 600 tkr då ersättningen till privata utförare för 
personlig assistent LSS anpassas till kommunens kostnad för insatsen.   
 

8 Arbetskläder inom delar av LSS och socialpsykiatri 
Inom LSS och socialpsykiatri finns önskemål om arbetskläder till tre boenden 
samt inom åtta assistansärenden. Arbetskläder avser endast arbetsplatser där 
det är motiverat utifrån hygien och smittskydd. Inom verksamheten finns tillgång 
till skyddsutrustning i enlighet med gällande regler. Konsekvensen av att inte 
inhandla arbetskläder i enlighet med identifierat behov är att LSS och 
socialpsykiatrin inte omfattas av den kommunala riktlinjen för arbetskläder inom 
vård- och omsorgsområdet. Däremot är gällande krav för hygien och smitta 
tillgodosedd genom den skyddsutrustning som tillhandahålls på arbetsställena.   
 

  

10 Boenden LSS 
Grundbemanningen på ett boende behöver förstärkas med utgångspunkt från att 
brukare har tillsynsbehov natt och även under vardagar. Det utökade behovet 
motsvarar 1,5 åa (årsarbetare) varav 0,85 avser en kombinationsnatt. 0,4 åa från 
tidigare förstärkning har kunnat omfördelas inom boendeenheterna, varvid det 
sammantagna behovet för att motsvara lagstadgade krav på enheterna 
motsvarar 1,1 åa.     
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11 Övriga kostnader 
Delar av övriga kostnadsposter har förts centralt för att parera för större 
kostnadsökningar inom personlig assistans och missbrukarvård. Denna tas bort 
då en verksamhetspott ska byggas på kommunövergripande nivå. 

12 Intäkter inom Arbetsmarknadsenheten 
Intäkter ökar inom enheten under 2015 genom att Samhällsbyggnad köper tjänst 
från Arbetsmarknadsenheten.  

13 Förändring kapitalkostnader 
 

14 Korrigering punkt 2 
 

15 Korrigering punkt 7 
Förändring av ärenden inom personlig assistans LSS och SFB, ger en lägre 
kostnad. Budget är beräknad på en ökning av timschablonen med 5 kronor per 
timma för 2015. Detta är en uppskattning, då beslut ännu inte meddelats från 
Socialdepartementet. Det uppskattade beloppet motsvarar ökningen för 2014. 
 

16 Organisationsförstärkning LSS och Socialpsykiatri 
LSS och Socialpsykiatrin har p.g.a. ökade omvårdnadsbehov i verksamheten 
under de senaste två åren en utökad personalstat i budget med 15,64 åa. Detta 
innebär att chefer inom assistansen i dagsläget vardera har 51 underställda 
medarbetare. I denna beskrivning finns inte tillfälliga förstärkningar totalt i 
verksamheten medräknade. Nya blankettrutiner som införts från 
Försäkringskassan i år gällande ersättning för assistansen har gett ett betydande 
merarbete för cheferna inom området. För handläggning och biståndsbedömning 
finns en resurs avsatt med 1,5 åa. Antalet omprövningar och uppföljningar ökar 
inom verksamheten. I Sunne och Torsby finns 2,0 handläggare för området. 
Sedan våren 2014 har ledningspersonalen och handläggare signalerat om hög 
arbetsbelastning, med risk för stress och ohälsa. En genomgång av 
verksamheten tillsammans med huvudskyddsombud har resulterat i ett förslag till 
ny ledningsorganisation inom verksamheten, där en resursförstärkning tillförs 
verksamheten i form av 1,0 åa handläggare fr.o.m. 1/1 2015. På så sätt kan 
resurser omfördelas för att även stärka ledning och styrning i verksamheten på 
enhetsnivå.  
 
Konsekvenser: I det fall resursförstärkning inte kan tillföras verksamheten finns 
risker för överkostnader då befintlig bemanning inte räcker till för den kontroll och 
uppföljning som krävs i verksamheten. Risk för ohälsa och sjukskrivningar är 
överhängande bland ledningspersonal och handläggare inom LSS och 
socialpsykiatri. 
 

17 Lokal för öppen verksamhet socialpsykiatri 
För att uppfylla lagkrav enligt LSS gällande boendet inom socialpsykiatri behöver 
en ny lokal tillskapas för öppen verksamhet. Statliga stimulansmedel har tillförts 
socialpsykiatrin under de senaste åren, och bedömningen är att så kommer ske 
även 2015. Dessa medel kommer att användas till hyreskostnaden för den nya 
lokalen under 2015. 
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IOU, Äldreomsorg 2015 2016 2017

Tusental kronor

Beslutad budgetram 2014 -173 380 -176 845 -177 034

1 Förändring kapitalkostnader

Avskrivning 57 139

Internränta 9 8

2 Häggården 

Pensionsavgång 99

3 Sparbeting rehab (återlägges 2015) -210

4 Sparbeting sjuksköterskor (återlägges 2015) -100

Total ram Äldreomsorgen KF 2013-11-25 -173 525 -176 698 -177 034

5 Ta bort poolen 1 233

Inga pooltjänster inom kommunals avtalsområde

6 Sticksäkra insulinnålar -100

Enligt EU direktiv skall nya sticksäkra nålar användas.

7 Pensionsavgång effekt 11 mån 205 19

Ej återbesättning av planerad pensionsavgång

8 Bostadsanpassning

Kostnader för bostadsanpassningar har ökat de senaste tre åren. -200

9 Förändring av tjänsteinnehavare 50

Minskade lönekostnader p.g.a. av personalomsättning

10 Anställda enligt LAS 50

Konto för konverterad personal utan fast placering tas bort.

11 Förbrukningsmaterial hemtjänst effektivisering 2015 50 -50

12 Förbrukningsmaterial korttids effektivisering 2015 10 -10

13 Förbrukningsmaterial säbo effektivisering 2015 60 -60

14 Omfördelning av korttidsplatser/säbo 0 0

Innebär att nuvarande budget inte behöver utökas till 2015

15 Sjuksköterskor effektivisering 2015 200 -200

16 Rehab effektivisering 2015 200 -200

17 Förändring kapitalkostnader

Avskrivningar 36 0 55

Internränta 0 -3 5

Total ny ram Äldreomsorgen  2014-06-29 KF §39 -171 731 -177 202 -176 974

Löneökningar 2014, 12 mån 2015 -3 779

OB (snittökning 7,44%), jour, beredskap och övriga ersättningar -1 144

18 Utökning av bilar -173

Ökad volym i hemtjänsten kräver tre extra fordon till verksamheten.

19 Inköp av moduler Procapita 

-168 168

20 Utökad underhållsavgift för moduler Procapita  

-50

21 Värmlandstrafik

Lägre prognos från Värmlandstrafik 200

Total ram Äldreomsorgen -176 845 -177 034 -176 974
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BUDGET 2015 
KONSEKVENSBESKRIVNING - ÄLDREOMSORGEN 
 
1 Förändring av kapitalkostnader 

Avskrivningar och internränta för investeringar 

2 Häggården 
Planerad pensionsavgång som ej återbesätts 

3 Rehab 
Sparbeting under 2014 
Löner -130 tkr 
Övriga kostnader – 30 tkr 
Hjälpmedel – 50 tkr 
I samband med att personal är frånvarande ersätts inte personen med vikarie. 
Det medför omfördelning av befintlig personal, längre väntetider och att 
öppettider på dagverksamheter begränsas. 
Sparbeting på övriga kostnader/hjälpmedel innebär restriktivitet vid inköp och 
förskrivning. 
 

4 Sjuksköterskor 
Sparbeting under 2014 
Lön motsvarande 0,20 sjuksköterska 
Sparbetinget innebär att vikarier inte alltid sätts in vid frånvaro hos ordinarie 
personal, vilket medför en högre belastning för verksamheten 
 

5 Pool 
Poolen består av 15 personer som vid beslut om att avskaffa poolen skall ha 
andra placeringar inom äldreomsorgen. Förändringen kan leda till övertalighet 
inom kommunals avtalsområde. 

6 Sticksäkra insulinnålar 
Enligt direktiv 2010/32/EU skall sticksäkra insulinnålar användas i syfte att 
förebygga stick- och skärskador inom hälso- och sjukvård. 
 

7 Pensionsavgång 
Indragning av tjänst i samband med pensionsavgång. 
 

8 Bostadsanpassning 
De tre senaste åren har kostnaderna för bostadsanpassningar ökat. Individ och 
omsorgsutskottet beslutar om bidrag större än två prisbasbelopp.  

9 Förändring av tjänsteinnehavare 
Personalomsättning har medfört minskade lönekostnader för verksamheten. 

10 Anställda enligt LAS 
Neddragning innebär att ingen budget finns för konverterad personal utan fast 
placering. Har använts vid långtidsfrånvaro hos konverterad personal. 

11 Förbrukningsmaterial hemtjänst 
Effektiviseringskrav 2015, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp 
inom hemtjänsten 

12 Förbrukningsmaterial särskilt boende 
Effektiviseringskrav 2015, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp 
inom särskilt boende 
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13 Förbrukningsmaterial korttidsboende 
Effektiviseringskrav 2015, innebär ytterligare krav på återhållsamhet vid inköp 
inom korttidsboenden 

14 Omfördelning av korttidsplatser/säbo 
Omfördelningen medför fler lägenheter på Sättragården. Enligt 
befolkningsprognos behövs fler lägenheter på särskilt boende i Hagfors. Andelen 
personer i Hagfors som har 20 beviljade timmar/vecka har ökat sedan hösten 
2012, varav flera önskar flytta in på Sättragården. Önskemål finns även att ha en 
samlad korttidsenhet. Omfördelningen kan medföra att minskade kostnader för 
hemtjänsten i nivå med 2014 års budget. 
  

15 Sjuksköterskor 
Löner – 200 tkr 
Sparbetinget innebär att vikarier inte alltid sätts in vid frånvaro hos ordinarie 
personal, vilket medför en högre belastning för verksamheten. 
 

16 Rehab 
Löner-150 tkr 
Hjälpmedel - 50 tkr 
I samband med att personal är frånvarande ersätts inte personen med vikarie. 
Det medför omfördelning av befintlig personal, längre väntetider och att 
öppethållande på dagverksamheter begränsas. 
Sparbeting på hjälpmedel innebär restriktivitet vid inköp och förskrivning. 
 

17 Förändring kapitalkostnader 
Avskrivningar och internränta för investeringar 

18 Utökning av bilar 
Äldreomsorgen har utökat antalet leasingbilar inom verksamheten p.g.a.  
ökad ärendemängd i ordinärt boende. Utökningen av leasingbilar genomfördes 
med anledning av att verksamheten blir ineffektiv om antalet leasingbilar ej är 
tillräckligt. Den utökade ärendemängden motsvarar en utökning med ca 16 åa. 
 

19 Inköp av moduler Procapita 
Nya föreskrifter om strukturerad dokumentation from 1/1 2015 kräver inköp av 
nya moduler i Procapita.  
Modulerna kan även användas av Sociala avdelningen som också är berörda av 
lagstiftningen.  
 

20 Underhållsavgift Procapita 
Utöver engångsavgift för installation, uppstart och licens tillkommer månatlig 
underhållsavgift.  

21 Värmlandstrafik 
Enligt prognos från Värmlandstrafik 
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Engångskostnader och rearesultat 2015

Tusental kronor

1 Rivningar 2015; Myran Ekshärad och Teknikhuset Ekshärad -767

Totala rivningskostnader inklusive återställande, avgifter samt bokfört värde för båda objekten. 

KF beslutar 2014-06-23 att inte godkänna förslaget att riva fd badhuset Forsskolan. 

Totala engångskostnader och rearesultat 2015 per 2014-06-23 -767
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Belopp i tusental kronor Plan Plan Plan Total

2015 2016 2017 utgift

Enskilda projekt

1 Energieffektiviseringar 1 200 1 000 1 000 3 200

2 Bredband i kommunen 0 6 000 5 000 11 000

3 Verksamhetsanpassning/förtätning fastighet 500 500 500 1 500

4 Förtätning Strandvägen Uddeholm, Näbben 0 0

5 Flygplatsen 1 000 500 850 2 350

6 Renovering Hängbron Sund 2 200 2 200

0 0

7 Centrumplan inkl. Skolgatan 1 000 0 1 000

8 Reinvestering Älvstrandsbadet 3 500 0 3 500

9
Ny lekutrustning och renovering lekplatser, 

samtliga förskolor 253 300 300 853

10
Omgöring av dagvattenavrinning i kommunens 

fastigheter 500 500 500 1 500

11 Anpassning, 2 kök Villan Blinkenbergsvägen 75 75 0 150

12 Grupprum, praktiska skolan Primus 75 0 75

13 Inköp diskdesinfektor, Åsen 0 90 90

14 Installation av tagglås/kortlås 200 150 0 350

15 Brandlarm, komplettering inköp nyinstallation 150 150 0 300

16 Reservel uttag Häggården 100 0 100

17 Kläder till räddningstjänsten 200 0 200

18 Byte av databas 225 225

19 Utbyte av trådlöst nät 1 000 1 000

20 Utbyte Decapus 80 80

21 Matsalsmöbler Skogvaktaren 134 134

22 Byte av kartsystem 300 300

23 Förtätning ÄBC 1 200 1 200

24 Gungställning ÄBC 55 55

25 Utveckling lekmiljö Kyrkheden 200 200

26 Inköp skötbord förskolor 100 100

27

Räddningstjänsten; 2 värmekameror 2015, kem- o 

torrdräkter samt fallutrustning 2017 62 155 217

28 Råda skola upprustning/renovering 3 000 3 000

29 Handikappanpassade badplats 300 300

30 Broräckeslådor 100 100

31 Utbyggnad Sporthall Ekshärad 7 500 7 500

Samlingsanslag

32 Samlingsanslag ledningsgruppen 775 575 575 1 925

Rullande anslag

33 Gator & gatubelysning 2 600 1 700 2 000 6 300

Summa skattefinansierad verksamhet 25 984 11 940 13 080 51 004

Enskilda projekt

34 Vattenreservoar i Hagfors 0 2 000 3000 5 000

Rullande anslag 0

35 Förbättringar VA-nät 3 000 2 000 4 700 9 700

36 Förbättringar VA-verk 1 000 500 800 2 300

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 4 000 4 500 8 500 17 000

SUMMA INVESTERING 29 984 16 440 21 580 68 004

INVESTERINGSBUDGET 2015-2017
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BUDGET 2015 
KONSEKVENSBESKRIVNING - INVESTERINGSBUDGET 
 
 
1 Energieffektiviseringar 

Åtgärder som kan ge en kortare återbetalningstid än 5 år. 

2 Bredband i Kommunen  
Investeringsmedel motsvarande 6 Mkr för utbyggnad av stamnät under år 2014 
finns sedan tidigare beslut. Bildandet av fiberföreningar pågår och planer på att 
byggnation av kanalisation inom föreningarna riskerar att gå in i år 2015. Om så 
blir fallet bör medel ombudgeteras från 2014 till 2015 vid kommande årsbokslut. 
Stamnätsutbyggnaden måste samordnas med fiberföreningarnas intresse att 
anlägga kanalisation som skall anslutas till stamnätet. I tidigare investeringsplan 
var 6 Mkr upptaget för år 2015 som föreslås flyttas fram till år 2016 samt att 5 Mkr 
flyttas till år 2017. 
 

3 Verksamhetsanpassningar/förtätning 
Förändringar som sker under innevarande år och som inte har kunnat planeras i 
förväg. 

4 Förtätning Strandvägen Uddeholm/ Näbben Sunnemo 
Åtgärden skjuten på framtiden 

5 Flygplatsen 
Inflygningsutrustning med tillbehör. 

6 Renovering Hängbron Sund 
Åtgärden skjuten på framtiden 

7 Centrumplan inkl. Skolgatan 
Åtgärder till att lyfta centrumkärnan och knyta ihop områdena på båda sidor om 
bron Bågen i Hagfors. 

8 Reinvestering Älvstrandsbadet 
Anläggningen är uttjänad 

9 Ny lekutrustning och renovering lekplatser vid samtliga förskolor 
 

10 Omgörning av dagvattenavrinning i kommunens fastigheter 
Krav på att separera dagvatten från spillvatten gör att kommunens egna 
fastigheter måste åtgärdas  

11 Anpassning av två kök, Villan Blinkenbergsvägen, Hagfors 
Åtgärder planeras för 2015 och 2016. Går på dispens nu. 

12 Grupprum praktiska skolan i Primuslokalen 
Åtgärden planeras under 2015. Åtgärden bedöms som viktig från skolan. 
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13 Inköp diskdesinfektor, Åsen 
Åtgärden planeras till 2016. Åtgärden flyttas fram ett år. 

14 
 

Installation av tagglås/kortlås 
Åtgärderna spänner över 3 år. Skall integreras med andra taggsystem såsom till 
fordon och kopiatorer. 

15 Brandlarm, komplettering och nyinköp 
Anläggningar som är befintliga är uttjänta och saknar reservdelar 

16 Reservelsuttag Häggården 
Åtgärden planeras till 2015. Detta är en åtgärd för att underlätta när det uppstår 
ett behov av reservkraft i form av el. 

17 Utbyte av kläder till räddningstjänsten 
Fördelas över 2014 - 2015 

18 Byte av Databas 
Under år 2015 kommer Tieto att övergå till Microsoft SQL som databas för vårt 
verksamhetssystem Procapita. Idag har vi en databas som heter Oracle och den 
kommer inte längre att fungera som databas för Procapita. Övergången innebär 
att befintlig databas skall konverteras till Microsoft SQL samt att licens måste 
införskaffas för den nya databasen. Konsultkostnader kommer att uppgå för 
konvertering av databas och installation. Enligt budgetkalkyl från Tieto kommer 
kostnaden för konsult insatser att uppgå till ca 75 tkr och licenskostnaden till 150 
tkr. 
 

19 Utbyte av trådlöst nät 
Kommunens trådlösa nät har uppnått max kapacitet och behöver byggas ut med 
ytterligare kontrollenheter för att nya accesspunkter skall kunna anslutas. Vid 
införskaffande av ytterligare kontrollenhet behöver ca 90 accesspunkter bytas 
p.g.a. att de inte längre stödjer den nya standarden som gäller för nya 
kontrollerenheter. De första accesspunkterna som införskaffades för ca 5 år 
sedan innehåller en föråldrad teknik som inte längre stöds och i takt med att 
behovet av ytterligare surfplattor ökar inom skolan måste det trådlösa nätet 
byggas ut. För utökning med ca 10-15 surfplattor krävs ytterligare en accesspunkt 
och under år 2014 kommer nätet att uppnå max kapacitet. 
 

20 Utbyte Decapus 
Utbyte av befintlig integrationsmotor Decapus. Decapus är en produkt som 
möjliggör överföring av filer från olika verksamhetssystem till andra system och 
även till bankgiro mm. I samband med att vi går in i projektet för e-tjänster via den 
regionala plattformen ABOU, som driftas av Drift- och servicenämnd i Karlstad. 
Samtliga kommuner i länet har fått ett erbjudande via drift- och servicenämnden 
från Tieto om utbyte av Decapus till Teis som den nya integrationsmotorn heter 
till en kostnad av 54 tkr. Kostnaden om vi ensamma skulle beställa ett utbyte 
uppgår till 198 tkr. Kostnader tillkommer för licens för serveroperativ samt 
installationskostnader mm med ca 25 tkr Den totala kostnaden för projektet 
uppgår till 80 tkr.     
Konsekvensen om vi inte byter integrationsfunktion från Decapus till Teis innebär 
att vi inte kan erhålla support på Decapus p.g.a. att produkten ersätts av Teis 
samt att vi inte kan införa integrerade e-tjänster till våra verksamhetssystem som 
kommer att tas fram för den regionala e-plattformen ABOU. 
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21 Matsalsmöbler Skogvaktaren 
Befintliga möbler att uttjänade och behöver bytas ut. 

22 Utbyte av kommunens kartsystem 
Utbyte från Auto Ka vy till My karta då dagens program inte underhålls och 
uppdateras längre 

23 Förtätning ÄBC 
Arbetet kommer att föregås av en förprojektering för att se om kostnaderna står i 
proportion till nyttan. Gäller delning av ett klassrum samt att skapa ett klassrum 
av allmänytor. 

24 Gungställning ÄBC 
Utomhusmiljön kompletteras med en gungställning ytterligare. 

25 Utveckling lekmiljö Kyrkheden 
En komplettering av utomhusleken för elever i åk 4-6 görs med lekutrustning. 

26 Inköp skötbord förskolor 
En förbättring av arbetsmiljön inom barnomsorgen skapas genom höj- och 
sänkbara skötbord. Där det finns mer än ett skötbord skall det ena vara höj- och 
sänkbart. 

27 Räddningstjänsten:  
2 värmekameror för år 2015. För att se om värme kvarstår i byggnader efter 
brand. Kem- o torrdräkter samt fallutrustning för år 2017. Befintliga kommer då 
vara uttjänade. 
  

28 Råda skola 
Upprustning/investering av Råda skola enligt Kommunstyrelsens förslag från 
2014-06-09.  

29 Handikappanpassad badplats 
2016 ska handikappanpassning av badplats i Uddeholm genomföras. 

30 Broräckeslådor 
Inköp av Broräckeslådor för bron ”Bågen” ska genomföras, upphandling 
genomförs under 2015. 
 

31 Utbyggnad Sporthall Ekshärad 
Utbyggnad av sporthallen i Ekshärad till ett belopp 7 500tkr. Detta för att skapa 
ca 75 sittplatser på gavelsidan. 

32 Samlingsanslag ledningsgruppen 
Anslaget skall täcka eventuella förändringar inom samtliga verksamheter. För 
2015 tillkommer extra belopp för omfördelning av boenden mellan Sättragården 
och Lillåsen. För samtliga år har anslaget ökats för eventuella haverier av 
maskiner inom serviceenheten.  
 

33 Gator & gatubelysning 
Ett eftersatt underhåll gör att anslagen behöver ökas i framtiden 



  
Sida 41 

 

  

34 Vattenreservoar i Hagfors 
Utredningarna är inte nog långt framme så investeringen läggs i 2016 - 2017 

35 Förbättringar VA-nät 
Löpande anslag. Nätet har ett stort ackumulerat reinvesteringsbehov. 

36 Förbättringar VA-verk 
Löpande anslag 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

              INVESTERINGARS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD UNDER FEM ÅR

Bokslut 

2009

Bokslut 

2010

Bokslut 

2011

Bokslut 

2012

Bokslut 

2013

Budget 

2014

Budget 

2015

Årets resultat, Mkr 7,4 0,4 -16,6 3,6 31,2 13,9 13,7

Avskrivningar, Mkr 31,9 28,2 44,6 29,6 29,6 31,7 32,9

Årets resultat + avskrivningar, Mkr 39,3 28,6 28,0 33,2 60,7 45,6 46,6

Investeringar, Mkr 114,5 97,8 16,8 18,0 16,1 69,9 30,0

Självfinansieringsgrad i % per år 34% 29% 166% 184% 377% 65% 156%

Självfinansieringsgrad i % summering av fem år 72% 90% 142%

Hagfors kommuns mål är minst 100 procent vid summering av rullande femårsperiod.


