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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

ETT HISTORISKT RESULTAT

Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att 
extraordinära kostnader justerats hamnar kommunens resultat på ett plus på 7,3 milj kr. Enskilt 
största kostnaden är Hagforshems åtgärdspaket. Samtliga verksamheter bedrivit sin verksamhet inom 
given ram vilket inte har hänt i modern tid. Verksamheternas nettokostnad har minskat med 500 tkr 
sedan 2010. Utvecklingen sedan 2008 är också en minskning trots att kommunen varje år belastas 
med kostnadsökningar. Utvecklingen är enastående bra med tanke på förutsättningarna. I bokslutet 
har vi också sedan några år tillbaka rättat till felaktigheter i avskrivningar och marknadsvärde av 
fastigheter, något som kommer underlätta kommande år.
 

KOMMUNENS KÄRNVERKSAMHET

Ett historiskt resultat – samtliga verksamheter håller sin budgetram , flera genererar överskott. 
Min känsla är att vårt strategiska arbete med budgetprocessen har givit effekt ända ut till alla våra 
medarbetare. Vårt framtida fokus kommer nu riktas mer mot måluppfyllelse och kvalitet. 

KOMMUNENS BOLAG

Sedan kommunen tog över driften av fjärrvärme så levereras det överskott. Kapitalkostnaden i 
Hagfors Energi AB betas av sakta men säkert. Hagforshem AB genom ett stålbad där ett ambitiöst 
åtgärdsprogram genomförs som framför allt syftar till att minska lägenhetsbeståndet rejält. 
Målsättningen är att inom en kort tidsperiod ska bolaget kunna generera överskott som ska kunna 
återinvesteras i fastigheterna. 

INVESTERINGAR 

En medveten låg nivå på våra investeringar har gjorts. Med syfte att minska skuldbördan. Men 
samtidigt har vi en god standard i våra fastigheter med några få undantag. 

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

Hagfors i februari 2012

Mikael Dahlqvist
Kommunstyrelsens ordförande 
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FAKTA OM HAGFORS KOMMUN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

År Kommun Landsting Totalt

2002 22:30 10:50 32:80
2003 22:30 10:50 32:80
2004 22:30 10:50 32:80
2005 22:30 10:50 32:80
2006 22:30 10:50 32:80
2007 22:30 10:50 32:80
2008 22:30 10:50 32:80
2009 22:50 10:75 33:25
2010 22:50 10:75 33:25
2011 22:50 10:75 33:25

UTDEBITERING TILL KOMMUN OCH LANDSTING

2003-06 2007-10 2010-10

Socialdemokraterna 23 21 18
Vänsterpartiet 6 6 4
Centern 5 5 4
Moderaterna 3 4 3
Folkpartiet Liberaterna 2 3 3
Kristdemokraterna 2 1 -
Sverigedemokraterna - 1* 2
Miljöpariet - - 1

Totalt 41 41 35
*Vakant

MANDATFÖRDELNING I KOMMUNFULLMÄKTIGE

NETTOKOSTNADERNAS FÖRDELNING 2011

Socialnämnden
43,3%

Barn- och bildningsnämnd
39,1%

Räddningsutskottet
1,4%

Tekniska utskottet
5,8%

Kommunstyrelsen
10,0%

Miljö-och byggnämnden,
Valnämnden och 
Överförmyndaren

0,4%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

14 059 13 923 13 797 13 648 13 496 13 337 13 127 12 993 12 804 12 636 12 480 12 282

ANTAL INVÅNARE 31/12

FEM ÅR I SAMMANDRAG 2007 2008 2009 2010 2011

Eget kapital, miljoner kronor 192,8 184,5 191,9 192,3 172,4
                   kronor per invånare 14 841 14 409 15 189 15 409 14 038

Låneskuld, miljoner kronor 112,0 187,0 262,0 334,5 323,5
                 kronor per invånare 8 621 14 603 20 371 26 803 26 339

Soliditet, % 39 33 28 26 24

Verksamhetens nettokostnad, miljoner kronor 589,6 607,1 601,7 605,5 605,1
                                            kronor per invånare 45 377 47 411 47 620 48 521 49 264

Nettoinvestering i fastigheter och inventarier,
miljoner kronor 34,2 98,1 114,5 97,8 8,9
kronor per invånare 2 602 7 659 9 061 7 833 725
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OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD  

Faktorer i omvärlden som påverkar Hagfors kommun är bland andra utvecklingen på arbetsmarknaden, 
demografiska förändringar, reformer som beslutas av riksdagen och andra statliga beslut, inflations- och 
löneutveckling samt ränteläget. 
 
SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING* 
Oron för euron har under hösten 2011 ökat. Trots starka svenska tillväxttal står det alltmer klart att även den 
svenska ekonomin är på väg att försvagas. Bedömningen framgent är att tillväxten i svensk ekonomi stannar 
upp. Det innebär även att den positiva utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden gör halt och att 
arbetslösheten stiger. Fundamenta i svensk ekonomi är emellertid fortsatt starka och bedömningen är att 
ekonomin återigen börjar växa en bit in på 2012. Uppgången i arbetslösheten blir därför begränsad. Trots att 
vi förutser lägre tillväxt och vikande sysselsättning påverkas skatteunderlagsprognosen nästan inte alls. 
Skatteunderlagets nivå 2012 är i nuvarande bedömning till och med något högre än vad vi tidigare 
prognostiserat. Det beror på att skatteunderlaget 2011 ökat mer än tidigare bedömningar. 
 
Oron och de negativa effekterna av den internationella skuldkrisen lättar gradvis efter 2012. En 
återhämtning i den internationella konjunkturen påbörjas, men återhämtningen är inte tillräckligt stark för att 
på något mer avgörande sätt hinna rätta till vare sig de finansiella eller de reala obalanserna fram till 2012. 
Underskotten i de offentliga finanserna liksom arbetslösheten kommer därför vara omfattande i många 
länder även år 2015. För svenskt vidkommande bidrar den internationella återhämtningen till att den svenska 
exporten växer snabbare. Den dämpade finansoron gör också de svenska hushållen mer konsumtionsbenägna 
och de svenska företagen mer investeringsbenägna. Konsumtion och investeringar stimuleras också 
fortsättningsvis av relativt låga räntor. Ökad exporttillväxt tillsammans med en snabbare tillväxt i inhemsk 
efterfrågan gör att den svenska ekonomin gradvis återhämtar sig. År 2012 beräknas arbetslösheten nå ner till 
6,0 procent och den svenska arbetsmarknaden kan sägas ha återfått balans. Det betyder att Sverige tar sig 
snabbare ur lågkonjunkturen än många andra länder.  
 
 
KÄNSLIGHETSANALYS 

Kommunens ekonomiska utveckling påverkas av ett stort antal faktorer. En del kan påverkas av kommunen, 
andra inte. 
 
I känslighetsanalysen redovisas de ekonomiska konsekvenserna av olika händelser. 
 
Händelse, Mkr +/-    Resultateffekt 
Löneförändring 1% inkl PO   4,6 
10 heltidstjänster    4,0 
Prisförändring varor och tjänster 1%   3,3 
Ändrade rörliga låneräntor 1%   0,8 
Förändrad likviditet 10 miljoner kr   0,6 
Ändrade taxor och avgifter 1%   0,6 
- varav va och renhållning    0,5 
Ökad utdebitering 10 öre    2,0 
Ökat skatteunderlag 1%    4,4 
Förändring skatter o bidrag per 100 invånare  5,5 
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BEFOLKNINGSUTVECKLING 
Antalet invånare i Hagfors kommun minskade med 198 personer under året och var den 31/12 2011 12 282 
invånare. Minskningen 2010 var 156 personer. 
 
 
 

 
 
Under de senaste tio åren har befolkningen minskat med 1 641 personer eller 11,8%. 
Befolkningsminskningen är procentuellt störst i åldersgruppen 0-17 år medan gruppen 65 år och äldre ökar. 
Det innebär att andelen äldre av den totala befolkningen blir allt större. 
 

 
 
SYSSELSÄTTNING 
8,3% av befolkningen 16-64 år var arbetslösa (öppet arbetslösa eller i konjunkturberoende program) 31 
december 2011, en minskning från 2010 (8,7%). Totalt för länet är motsvarande siffra 7,4% och för riket 
6,3%. 
 
Arbetslösa och i konjunkturberoende program 31 december 
  2011 2010 2009 2008 
Totalt  8,3% 8,7% 9,9% 7,0% 
Kvinnor  7,9% 8,9% 8,3% 6,1% 
Män  8,8% 8,9% 11,3% 7,9% 
Ungd. 18-24 år 19,8% 19,5% 23,7% 19,1% 

Antal invånare 1/1 2011 12 480

Födda 97
Döda -187 -90

Inflyttade 418
Utflyttade -526 -108

Antal invånare 31/12 2011 12 282

År 0-17 18-64 65- Totalt
2010 2 031 7 047 3 402 12 480
2011 1 972 6 895 3 415 12 282
Förändr. -2,9% -2,2% 0,4% -1,6%

Befolkning 31 dec olika åldersgrupper
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VIKTIGA HÄNDELSER – MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE - FRAMTID
 
VIKTIGA HÄNDELSER

Kommunens och Hagforshem AB:s fastighetsförvaltning har under året förändrats. Sedan första 
september har bolaget tagit över personal för drift samt personal för administration från kommunens 
verksamhet.

Överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs sedan 2011-01-01 i den gemensamma 
överförmyndarnämnden tillsammans med Kil, Forshaga, Grums och Munkfors kommuner.

Klarälvdalens räddningstjänstförbund har per 2010-12-31 upphört med sin verksamhet och kommunen 
har tagit över ansvar för drift av räddningstjänsten i Hagfors kommun. Organisatoriskt i kommunen 
sorterar räddningstjänsten i ett eget Räddningstjänstutskott under kommunstyrelsen.

Gymnasieskolan har erhållit NIU-status (Nationell Idrotts-Utbildning) för sin innebandysatsning.

Kommunens två dagliga verksamheter inom LSS-verksamheten, Gården och Dagcenter, är sedan 2011 
samlokaliserade i nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler.

Beslut har fattats under 2011 om att flytta korttidsenheten, Svalan, till lokaler som kommunen äger. 
Flytt kommer att ske till Lillåsen och Sättragården. Förändringen skall vara klar senast 2013-01-01.

Under 2011 sjösattes en plan för att komma till rätta med dotterbolaget Hagforshem AB:s dåliga 
ekonomi. Planen går ut på att minska beståndet av tomma lägenheter. Totalt kommer bolaget att 
minska lägenhetsbeståndet med totalt 154 lägenheter eller elva hus. Förändringen sker under 2011-
2012 för att vara helt avslutad senast 2012-12-31. Samtliga kostnader för omställningen, enligt plan, 
har påverkat kommunens resultat för 2011. 

MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE

Kommunfullmäktige fastställde i november 2006 Vision & mål för Hagfors kommun. De 
övergripande mål som har störst betydelse för en god ekonomisk hushållning syftar till att ha en 
långsiktigt hållbar ekonomi i balans.

Mål: Årets resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Måluppfyllelse: Målet är inte uppfyllt. Årets resultat är negativt, -16,6 Mkr.
 
Mål: Varje års investeringar ska finansieras med egna medel upp till minst 20 miljoner kronor.
Måluppfyllelse: Målet är uppfyllt. Investeringar för 8,9 miljoner har genomförts samtidigt som inga 
nya lån tagits upp.

Mål: Metoder för resursfördelning med hjälp av nyckeltal ska utarbetas. Inom tre år ska 
verksamheternas kostnader ligga i nivå med jämförbara kommuners nyckeltal.
Måluppfyllelse: Målet ännu inte uppnått för alla verksamheter.

Som en övergripande förutsättning anges att verksamheten ska bedrivas inom befintliga ramar 
även om detta medför att nämndernas verksamhetsmål inte kan uppnås. Kommunstyrelsen är den 
verksamhet som inte klarat att bedriva sin verksamhet inom de ramar som getts. Orsaken är enbart 
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att kostnader för att korrigera felaktigheter i räkenskaperna, anläggningsregistret, har drabbat 
verksamheten. I övrigt har kommunstyrelsen, liksom övriga verksamheter, klarat av att bedriva 
verksamheten inom givna ramar.
 
Kommunfullmäktiges övergripande mål för nämndernas verksamheter kommenteras i nämndernas 
verksamhetsberättelser.

FRAMTIDEN I HAGFORS KOMMUN

Befolkningsminskningen i kommunen påverkar intäkterna från skatter och statsbidrag negativt. 
För 2010 beslutade regeringen om extra tillfälliga konjunkturstöd. För efterföljande år finns 
inget extra stöd utan befolkningsminskningens påverkan på skatteintäkter och statsbidrag har fått 
fullt genomslag. Återhämtningen från lågkonjunkturen 2008-2009 har gått snabbare än tidigare 
prognostiserats vilket gett större skatteintäkter och lägre kostnader när fler människor kommer i 
arbete. Under 2011 växte Sveriges ekonomi fortare än många andra länder samtidigt som det sågs 
en avmattning under sista delen av året vilken anses fortsätta en bit in i 2012 innan ekonomin ånyo 
tar fart under slutet av 2012 för att det under 2015 kommer att vara jämvikt. Dock finns en oro över 
att intäkterna kommer att minska och att arbetslösheten stiger under närmaste tiden. 

För att nå en ekonomi i balans måste kostnadsutvecklingen bromsas och verksamheterna anpassas 
till kommunens intäkter. Det kommer att krävas fortsatta kraftiga åtgärder för att komma tillrätta 
med överkostnader i verksamheter som ligger över nyckeltal i jämförelse med andra jämförbara 
kommuner. Alla möjligheter till effektiviseringar genom samverkan med andra måste tillvaratas.

Utvecklingsenheten har startat upp ett strategiskt arbete med näringsliv, turism och kultur vilket 
samtliga syftar till att bidra till att motverka avflyttning och stärka inflyttning till kommunen.
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EKONOMISK ÖVERSIKT 

ÅRETS RESULTAT 
Kommunen redovisar år 2011 ett negativt resultat om –16,6 Mkr. Budgeterat resultat var –8,2 Mkr vilket 
innebär att resultatet avviker mot budget med –8,4 Mkr. Den största orsaken till det negativa resultatet är 
effekter beroende av genomförda rivningar samt planerade rivningar av ett antal bostadsfastigheter som 
tidigare ägts av kommunens dotterbolag Hagforshem AB.  
 
DRIFTSREDOVISNINGEN 

Nettokostnaden för nämndernas verksamhet enligt driftsredovisningen är 621,1 Mkr. Det är en minskning 
från föregående år med 1,4 Mkr eller 0,2%. Motsvarande förändring 2010 var en ökning om 1,3%. 
Avvikelsen mot budget 2011 är 4,3 Mkr. 
 
De olika nämndernas över-/underskott mot budget: 
 
Kommunstyrelsen   -6,6 Mkr 
Tekniska utskottet  +2,5 Mkr 
Räddningsutskottet  +0,2 Mkr 
Barn- och bildningsnämnden  +2,4 Mkr 
Miljö- och byggnämnden  +0,5 Mkr 
Socialnämnden  +5,3 Mkr 
Valnämnden, överförmyndaren 
och hjälpmedelsnämnden  +0,1 Mkr 
   +4,3 Mkr 
 
Kommunstyrelsen redovisar underskott beroende på att värden i anläggningsregistret kontrollerats och att 
anläggningar med felaktiga bokförda värden har korrigerats. 
 
Tekniska utskottet redovisar överskott beroende på framförallt att måltidsverksamheten, gemensam 
fastighetsförvaltning samt flygverksamhet bedrivits till lägre kostnad än vad som budgeterades. 
 
Räddningsutskottet redovisar överskott beroende på framförallt lägre gemensamma kostnader för 
verksamheten. 
 
Barn- och bildningsnämnden redovisar överskott beroende på lägre kostnader inom framförallt 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen. 
 
Miljö- och byggnämnden redovisar överskott beroende på större intäkter och lägre övriga kostnader än 
budgeterat. 
 
Socialnämnden redovisar överskott beroende på lägre kostnader än budgeterats inom en mängd olika 
verksamheter såsom ekonomiskt bistånd, ekonomiskt bistånd, flyktingverksamhet samt LSS-verksamheten. 
 
 
VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNAD 
Verksamheternas nettokostnad uppgår till 605,1 Mkr, vilket är 6,8 Mkr mindre än budgeterat. I 
nettokostnaden ingår pensionskostnader och avskrivningar på anläggningstillgångar. Nettokostnaden 2010 
var 605,5 Mkr. Minskningen motsvarar 0,1%. 
 
 
   
 
 
 
 
 

Verksamhetens nettokostnad, kr/inv
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Nettokostnaden omräknad till kronor per invånare blir 49 264 kronor eller en ökning med 1,5% från år 2010.   
 
 
NETTOKOSTNADER/SKATTEINTÄKTER 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna visar hur stor del av skatteintäkter och generella statsbidrag som 
används för att finansiera den löpande verksamheten. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 användes 100,2 % av skatter och generella bidrag till att finansiera verksamheten. Det innebär att för 
varje hundralapp i intäkter tillhandahåller kommunen verksamhet för 100:20. Skillnaden skall räcka till att, 
inklusive fastighetsavgift, täcka kostnader för räntor och eventuella extraordinära kostnader. 
 
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansiella kostnader uppgår till 13,8 Mkr. I finansiella kostnader ingår ränta på pensionsskuld med 0,4 
Mkr. Finansiella intäkter utgör 2,0 Mkr, vilket ger ett negativt finansnetto om 11,8 Mkr. Kostnadsökningen 
beror av att kommunen minskat ränterisken genom att gå från rörliga till fasta räntor samtidigt som det är 
första helåret med genomslag av upplåningen till bygget av Älvstranden Bildningscentrum för vilken sista 
lånet togs upp under hösten 2010.   
 
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER OCH INTÄKTER 
Efter att dotterbolaget Hagforshem AB under en mängd år redovisat negativa resultat vilket inneburit at 
kommunen vid olika tillfällen varit tvingad att stötta bolaget togs under 2011 beslut om att minska de tomma 
lägenheterna inom bolagets fastighetsbestånd. En plan togs fram uti vilken elva fastigheter skulle rivas och 
bolaget ges en möjlighet att generera vinst redan från 2012. Omställningsplanen innebär stora kostnader för 
bolaget och kommunen. De extraordinära kostnaderna som redovisas är samtliga kostnader för 
omställningsplanen samt kostnader för att täcka årets samt tidigare års underskott i bolagets driftresultat. 
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SKATTEKRAFT OCH SKATTEINTÄKTER 
Kommunens skatteunderlag enligt 2011 års taxering, d.v.s kommunalt beskattningsbar inkomst år 2010, 
ökade med 0,6% till 1,93 miljarder kronor. Rikets beskattningsbara inkomst ökade med 2,2%. 
 
Medelskattekraften (skatteunderlaget per invånare) för riket är 176 054 kronor/invånare medan kommunens 
skattekraft är 154 625 kronor/invånare eller 87,8% av rikets. Gapet mellan rikets och kommunens skattekraft 
har minskat något efter att de senaste två åren ökat något. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen är garanterad 115% av medelskattekraften genom inkomstutjämningssystemet. Skillnaden 
mellan 115% och den egna skattekraften erhåller kommunen med en länsvis fastställd skattesats (20,45). 
Skatteintäkterna år 2011 uppgår till 455,6 Mkr. Där ingår slutavräkning år 2010 med 1,8 Mkr och prognos 
för slutavräkning år 2011 med 9,1 Mkr. Sammanlagt har skatteintäkterna blivit 8,5 Mkr större än budgeterat. 
 
GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 
Systemet för beräkning av de generella bidragen förändrades fr.o.m 2005, innebärande bl.a. att 
inkomstutjämningen, det generella statsbidraget och vissa riktade statsbidraget och vissa riktade statsbidrag 
fördes samman till ett inkomstutjämningsbidrag, där kommunerna är garanterade 115% av 
medelskattekraften. Kostnadsutjämningen förenklades och uppdaterades. 
 
 

 
Den kommunala fastighetsavgiften ersatte den statliga fastighetsskatten från och med år 2008. Alla 
kommuner erhöll samma belopp i kronor per invånare (1 315kr) år 2008. Från och med 2009 har den årliga 
intäktsförändringen tillförts respektive kommun. Effekten av införandet har neutraliserats genom att statens 
anslag för ”Kommunalekonomisk utjämning”, via regleringsavgiften, minskats med samma belopp som 
tillförs kommunernas fastighetsavgift. 
 
 
 
 

Kommunens skattekraft och medelskattekraft
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Mkr år 2011 2010 2009 2008 2007

Inkomstutjämning 118,1 105,8 114,5 106,3 96,6
Kostnadsutjämning 3,8 11,1 8,1 13,8 11,8
Strukturbidrag 8,4 3,3 8,3 8,4 9,6
LSS-utjämning 5,0 8,2 6,4 6,1 4,8
Regleringsavgift 12,8 5,8 -5,8 -6,0 12,0
Summa bidrag 148,1 134,2 131,5 128,6 134,8

Komunal fast.avg 21,1 20,9 19,9 17,1
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EXTERNA INKOMSTER OCH UTGIFTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunens största inkomstkälla är skatteintäkterna, som tillsammans med de generella statsbidragen före 
avdrag för regleringsavgift utgör 624,8 Mkr eller 77,3% av totalt 808,7 Mkr i externa inkomster. 
 
Av bidrag som inte är generella statsbidrag totalt 79,2 Mkr, är 29,6 Mkr ersättning från Försäkringskassan 
för personliga assistenter, 19,7 Mkr i olika stimulans- och statsbidrag från Migrationsverket och 8,8 Mkr 
olika former av anställningsstöd från AMS. Resterande är till övervägande delen olika specialdestinerade 
statsbidrag. 
 
De största posterna bland avgifter och ersättningar är hyresintäkter, vatten-, avlopps- och 
renhållningsavgifter samt äldre- och barnomsorgsavgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den största utgiftsposten för kommunen är personalkostnader, som svarar för 491,4 Mkr eller 63,6% av 
totalt 772,6 Mkr i externa utgifter.  
 
 
INVESTERINGAR 
Årets investeringar i fastigheter och inventarier uppgår brutto till 9,0 Mkr. Investeringsbidrag erhölls med 
0,1 Mkr vilket ger en nettoinvestering om 8,9 Mkr. 
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Den största investeringsutgiften 2011 avser nytt personaladministrativt system, PA- och lönesystem, 1,7 
Mkr. Bland övriga större investeringar kan nämnas investering i förnyelse av råvattenledning för 1,0 Mkr. 
 
Budgeterade nettoinvesteringar 2011 var 23,7 Mkr. 
 
TILLGÅNGAR OCH SKULDER 
Anläggningstillgångarnas värde vid årets slut är 605,9 Mkr.  
 
Kortfristiga fordringar har ökat med 23,9 Mkr. Förändringen beror framförallt på upplupna skatteintäkter. 
Slutavräkningen för 2010 uppgår till 7,6 Mkr och prognostiserad slutavräkning för 2011 uppgår till 9,6 Mkr. 
 
Långfristiga skulder uppgår till 379,1 Mkr, varav 57,5 Mkr avser återstående leasingskuld för 
Bellmansgården och 4,8 Mkr avser skuld till Torsby, Munkfors och Forshaga kommuner för deltagande i lån 
till Trafikverket för ombyggnation av riksväg 62. Efter balansdagen har Trafikverket betalat tillbaka 2,0 Mkr 
av totala skulden till kommunerna vilket gjort det möjligt för Hagfors kommun att minska skulden till 
Torsby, Munkfors och Forshaga kommuner med totalt 1,4 Mkr. Under året har amorterats 0,8 Mkr på 
leasingskulden samt 11,0 Mkr av sedvanliga banklån. Inga nya lån har tagits upp under året förutom för att 
refinansiera lån som förfallit till betalning. 
 
Kortfristiga skulder har minskat med 39,8 Mkr till 145,6 Mkr. Minskningen beror framförallt på att det 
planeras amorteringar under 2012 uppgående till 10,0 Mkr vilket är 21,0 Mkr lägre än vad som planerades 
för 2011 samt att interimsskulderna minskat med 16,9 Mkr. 
 
LÅNESKULD 
Den totala låneskulden 31 december 2011 uppgår till 323,5 Mkr varav 10,0 Mkr är kortfristig del av 
långfristig skuld. Under 2011 har 11,0 Mkr amorterats. 
 
BORGENSANSVAR 
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 264,9 Mkr, varav 127,3 Mkr avser Hagforshem AB samt 
130,0 Mkr avser Hagfors Energi AB. 
 
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 2011 års bokslut uppgår till 5,4 Mkr och består av följande delposter: 
- pensioner exkl. särskild avtalspension m.fl.  3,7 Mkr 
- särskild avtalspension enligt överensk. och visstidspension 0,6 Mkr   
- löneskatt     1,0 Mkr 
Avsättningen har i sin helhet återlånats till verksamheten. 
 
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas inom linjen i balansräkningen. Dessa förpliktelser 
uppgår till 395,9 Mkr inkl. löneskatt. 
 
ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR 
I 2011 års bokslut har 2,4 Mkr avsatts till framtida återställning av deponin vid Holkesmossen. Avsättningen 
uppgår därefter till totalt 5,5 Mkr. Vidare har avsättning skett för framtida kostnader för det 
omställningspaket som beslutats i vilket ett antal bostadsfastigheter kommer att rivas under 2012. 
 
EGET KAPITAL 
Kommunens resultat på –16,6 Mkr innebär att det egna kapitalet minskat till 175,7 Mkr. Effekten av 
fusionen med Klaräldalens Räddningstjänstförbund innebar att kommunen övertog sin del av det negativa 
egna kapitalet från förbundet vilket innebär att kommunens egna kapital minskar med 3,3 Mkr ytterligare till 
172,4 Mkr. Efter 1998, då det egna kapitalet ökade med 155,6 Mkr på grund av en ny redovisningsmodell 
för pensionsskulden, har det egna kapitalet minskat med totalt 116,4 Mkr fram till 31 december 2011. 
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BETALNINGSFÖRMÅGA 
Soliditeten beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och visar hur stor del av de totala tillgångarna som 
kommunen själv äger, d.v.s eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten uppgår till 24,2%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soliditeten har fortsatt att försämrats under 2011 framförallt beroende på årets negativa resultat. 
 
LIKVIDITETSUTVECKLING 
Likviditeten visar kommunens betalningsberedskap på kort sikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrammet illustrerar kvoten mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Vid värdet 100% 
räcker omsättningstillgångarna precis till att betala de kortfristiga skulderna. Likviditeten har förbättrats 
relativt kraftigt under året, från 64% till 74%. 
 
KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV 
Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter skall 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 skall återställas inom de kommande tre åren. 
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Avstämning mot balanskravet 
Årets resultat enligt resultaträkning   -16 564 tkr 
Realisationsvinster              - tkr 
Realisationsförluster    +3 375 tkr 
Omställningskostnader                         +20 523 tkr 
Justerat resultat      7 334 tkr 
 
Kommunen uppfyller balanskravet år 2011. 
 
 
 
Ekonomienheten 
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KOMMUNENS PERSONAL 
 
PERSONALSTRUKTUR 
 
ANTAL ANSTÄLLNINGAR DEN 1 NOVEMBER 2011 
Den 1 november 2011 fanns inom Hagfors kommun 1025 tillsvidareanställningar och 198 
visstidsanställningar med månadslön; totalt 1223 anställningar.  
 
ANTAL ANSTÄLLNINGAR PER NÄMND 
Talen nedan visar anställningar per nämnd 2011. Inom parentes anges antalet 2010.  
 
 Tillsvidare  Totalt 
KS 46 (45) 51 (50) 
Tekniska utsk 115 (139) 123 (140) 
Barn- o bildn. 283 (288) 366 (360) 
Miljö- o bygg 6 (5) 7 (6) 
Socialnämnd 
varav ÄO: 
Sociala avd: 

575 (585) 
436 (446) 
139 (139) 

676 (693) 
517 (518) 
159 (183) 

Summa 1025 (1053) 1223(1257) 
 
Antalet årsarbetare omräknat till heltider uppgick 2011 till 1079 (1121). Här omfattas all personal 
med månadslön. 
 
KONVERTERINGAR 
 Årsarb 

2011 
Årsarb 
2010 

Antal 
personer  
2011 

Antal 
personer  
2010 

ÄO 10 10,55 13 14 
SOC  1,5 0,75 2 1 
BoB 3 8,25 3 10 
KS 0 0 0 0 
Tekn 0 0 0 0 
Summa 14,5 19,55 18 25 
 
 
Talen visar att antalet konverteringar minskat med 7 personer i jämförelse till 2010 vilket blir, 
räknat i årsarbetare, 5,05. Den största minskningen står Barn- och bildning för.   
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SYSSELSÄTTNINGSGRAD 
47,21% av kvinnorna arbetar heltid. 82,50% av männen 
arbetar heltid. Totalt arbetar 52,98%  heltid vilket är en 
minskning i jämförelse till tidigare år (55% 2010). Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden är, liknande med 
2010, 89,01%. 
 
 
 
 
KÖNSFÖRDELNING 
Kvinnorna innehar 83,65% av anställningarna och är 
därmed dominerande. Männen innehar 16,35% av 
anställningarna. 
 
 
 
 
ANSTÄLLNINGSTID 
Den genomsnittliga anställningstiden för kommunens medarbetare var under 2011 18,3 år, jämfört 
med 18,4 år 2010. 
 
 
MEDELÅLDER 
Under år 2011 var 4,3 % av medarbetarna under 30 år. 
Motsvarande siffra för 2010 var 4,5 %.    
Medelåldern 2011 är 48,7 år (48,6 år 2010). Medelåldern 
bland kvinnor var 48,6 år och bland män 48,7 år. 
 
 
 
 
 
 
PERSONALOMSÄTTNING 
Under året har 23 tillsvidareanställda medarbetare slutat på egen begäran. 
 
 
PENSIONSAVGÅNGAR 
Under 2011 avgick 25 medarbetare med ålders-pension och två medarbetare med särskild 
avtalspension.    
Försäkringskassan beviljade under året en (1) medarbetare stadigvarande sjukersättning. 
Pensionsavgångarna för tillsvidareanställd  
personal fördelar sig enligt följande för perioden 2012 - 2016 (här förutsätts pensionsavgång vid 65 
års ålder): 33 medarbetare 2012,  
32 medarbetare 2013, 37 medarbetare 2014,  
37 medarbetare 2015 och 35 medarbetare 2016.  
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TIDSANVÄNDNING 
 
Tidsanvändningen fördelades under 2011 enligt följande (ferier för lärare, uppehåll i anställningen 
samt visstidsanställda med timlön ingår ej): Arbetad tid 82,75%, sjukfrånvaro 5,19%, semester 
7,41% och övrig frånvaro 2,36%, vilket är likvärdig fördelning som under 2010. 
 
 
ARBETAD TID 
Diagrammet till höger visar arbetad tid över 
kalenderår. Den arbetade tiden har minskat med 
2322,38 timmar jämfört med 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
MERTID 
Det totala mertidsuttaget (fyllnads- och övertid) 
exklusive visstidsanställda med timlön har minskat 
från 18,15 årsarbetare föregående år till 17,65 
årsarbetare 2011. Fyllnadstiden motsvarar 13,64 
årsarbetare och övertiden 4,01 årsarbetare.  
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SJUKFRÅNVARO 
Sjukfrånvaron redovisas för samtliga anställda, d.v.s. inklusive visstidsanställda med timlön, i likhet 
med föregående år.  
 
 
Indikator I förhållande till  Sjukfrånvaro % 2010 Sjukfrånvaro % 2011 
Total sjukfrånvaro  Summa ordinarie 

arbetstid  
5,14 5,56 

Långtidssjuk-frånvaro 
>60 dagar 

Total sjukfrånvaro  51,44 50,54 

Sjukfrånvarotid, 
kvinnor  

Summa ordinarie 
arbetstid kvinnor  

5,6 6,02 

Sjukfrånvarotid, män Summa ordinarie 
arbetstid män 

3,29 3,77 

Sjukfrånvarotid, < 29år Summa ordinarie 
arbetstid < 29år 

2,34 3,49 

Sjukfrånvarotid 30-49 
år 

Summa ordinarie 
arbetstid 30-49 år 

4,66 5,62 

Sjukfrånvarotid >50år Summa ordinarie 
arbetstid > 50år 

5,91 5,84 

 
Tabell: Nyckeltal för sjukfrånvaro 
 
Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse till 2010. Långtidssjukfrånvaron är dominerande men 
i jämförelse till 2010 har den minskat. Medarbetare i åldern upp till 49 år har ökat sin sjukfrånvaro, 
samtidigt som medarbetare över 50 år minskat sin sjukfrånvaro. 
 
Under 2011 överlämnades 40 ärenden till AFA avseende sjukskrivningar över 90 dagar. År 2010 
överlämnades 29 ärenden. 
 
De direkta kostnaderna för sjukfrånvaron, d.v.s. kostnaderna för sjuklön uppgick under 2011 till 
4992 tkr (2010 till 4670 tkr) exklusive po. 
  
 
FÖRÄLDRALEDIGHET 
Under 2011 använde kvinnorna i Hagfors kommun 2,69% av sin arbetstid till föräldraledighet och 
männen 0,41%. Av den totala föräldraledigheten utgör kvinnorna 86,81% och männen 13,19%. 
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LÖNER 
 
MEDELLÖN 
Medellönen för samtliga medarbetare har uppräknats med 
1,9% sedan 2010. Männens medellön har ökat med 3,08% 
och kvinnornas med 1,73%. 
 
Kvinnornas medellön uppgår till 91,13% (92,34% 2010) av 
männens. Vid framräknande av genomsnittslön tas ingen 
hänsyn till typ av befattning, krav på kompetens och 
ansvar, vilket är grunden vid lönesättning. 
 
 
 
 
 
 
ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA 
Gå-lunka-löp tävlingen Sjögrändsloppet 2010 blev en succé och loppet arrangerades därför åter 
2011 där totalt 428 medarbetare deltog. 
204 medarbetare utnyttjade kommunens friskvårdsförmån (exempelvis massage) och cirka 160 
medarbetare innehar träningskort på Styrkan och Munkfors training. 
Under året har ett antal gruppverksamheter i form av stavgång och vattengymnastik genomförts. 
Personalrehab har ansvarat för studiecirklar i hälsa där temat för träffarna varit bland annat 
kommunikation, förändrings-processer, stress och ergonomi. 
 
 
ARBETSSKADOR OCH TILLBUD 
Under 2011 anmäldes 94 tillbud, vilket är en minskning i jämförelse till 144 anmälda tillbud  år 
2010. Arbetsskadorna 2011 var 120 mot 106 anmälningar 2010. Liksom föregående år sker två 
uppföljningar per år och statistiken används som underlag vid fastighets/skyddsronder för att i tidigt 
skede förebygga och förhindra skador. 
 
 
 
PERSONALUTVECKLING 
Personalutvecklingen, den övergripande för kommunen, har under 2011 haft fokus på arbetsledning. 
Under året har fyra arbetsledarträffar arrangerats där temat varit bland annat rehabilitering och 
sjukfrånvaro, KOM-KL, policys och riktlinjer, löneöversyn, uppdragsbeställningar för 
företagshälsovård, ekonomisk redovisning och delegeringsansvar inom arbetsmiljö. På samtliga 
träffar har medarbetarskap varit en gemensam nämnare där arbetet fortgår löpande och kommer att 
utvecklas under kommande år. 
Personalenheten har under 2011 planerat och påbörjat ett gediget arbete med implementering av 
nytt PA-system.  
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Bokslut Bokslut 2011 Budget Avvikelse
2010 2011 mot

Mkr Netto Kostnader Intäkter Netto Netto budget

Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och revision -63,7 -68,9 6,8 -62,1 -55,5 -6,6
Tekniska utskottet, 
skattefinansierad verksamhet -40,9 -181,7 145,6 -36,1 -38,6 2,5

Tekniska utskottet, 
avgiftsfinansierad verksamhet 0,0 -49,6 49,6 0,0 0,0 0,0

Räddningstjänstutskottet -9,9 1,3 -8,7 -8,9 0,2
Barn- och bildningsnämnden -251,2 -285,4 42,6 -242,8 -245,3 2,4

Miljö- och byggnämnden -1,4 -3,2 1,8 -1,4 -1,9 0,5
Socialnämnden -264,1 -325,9 56,8 -269,1 -274,4 5,3
Valnämnden -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Överförmyndaren -0,9 -0,9 0,2 -0,7 -0,8 0,1

Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,0

S:a nämnder och styrelser -622,5 -925,7 304,6 -621,1 -625,4 4,3

Pensioner m m -36,1 -38,9 -38,9 -38,0 -0,9
Internt PO-pålägg pensioner 27,9 28,6 28,6 24,8 3,8
Återföring kapitalkostnader 53,3 70,8 70,8 57,0 13,8
Övriga interna poster 0,0 -121,2 121,2 0,0 0,0
Avskrivningar -28,2 -44,6 -44,6 -30,3 -14,3

VERKSAMHETENS    
KOSTNADER/INTÄKTER -605,5 -1 031,0 425,8 -605,1 -611,9 6,7

INVESTERINGSREDOVISNING
Bokslut 2011 Avvikelse

Bokslut Budget mot
NÄMND/STYRELSE 2010 Utgifter Inkomster Netto Netto budget

Kommunstyrelsen 1,0 3,1 0,0 3,1 2,7 -0,4

Tekniska utskottet 96,7 5,6 -0,1 5,6 20,7 15,1
- skattefinansierad verksamhet 91,6 4,5 0,0 4,5 15,5 10,9
- avgiftsfinansierad verksamhet 5,1 1,2 0,0 1,2 5,2 4,0
Räddningstjänstutskottet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Barn- och bildningsnämnden 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0

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

Socialnämnden 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2

SUMMA INVESTERINGAR 97,8 8,9 8,9 8,9 23,7 14,9

NETTO INKL FÖRSÄLJNING 97,8 8,9 0,0 8,9 23,7 14,9

DRIFTSREDOVISNING
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Bokslut Bokslut Budget
Belopp i miljoner kronor Not 2011 2010 2011

Verksamhetens intäkter 1 183,4 179,5 183,2 0,2
Verksamhetens kostnader 2 -743,9 -756,9 -764,7 20,8
Avskrivningar 3 -44,6 -28,2 -30,3 -14,3
Verksamhetens nettokostnad -605,1 -605,5 -611,8 6,7

Skatteintäkter 4 455,6 461,9 447,1 8,5
Generella bidrag 4 148,2 146,4 148,8 -0,6
Kommunal fastighetsavgift 21,0 20,9 20,9 0,1
Finansiella intäkter 5 2,0 0,7 0,5 1,5
Finansiella kostnader 5 -13,7 -9,8 -13,8 0,1
Resultat före extraordinära poster 8,0 14,6 -8,2 16,2
Extraordinära kostnader 6 -24,6 -14,2 0,0 -24,6

ÅRETS RESULTAT -16,6 0,4 -8,2 -8,4

Avvikelse
mot budget

RESULTATRÄKNING

FINANSIERINGSANALYS 

Belopp i miljoner kronor Not 2011 2010

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat -16,6 0,4
Justering för av- och nedskrivningar 44,6 28,2
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 7 29,1 11,2
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 57,1 39,8
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -14,4 -5,7
Ökning(-)/minskning(+) förråd 0,0 0,0
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -40,6 32,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,2 66,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella anläggningstillgångar 8 -12,5 -97,8
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 0,1 3,4
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 8 -4,3 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16,7 -94,3

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Leasingavtal 10 1,5
Nya lån 10 20,0 105,0
Ökning långfristiga skulder 10 0,0 2,1
Amortering av skuld 10 -32,0 -33,1
Ökning/minskning kortfristig del 10 0,0 -31,0
Minskning av långfristiga fordringar 11 0,0 -5,3
Anslutningsavgifter och investeringsbidrag 19 0,2 1,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -10,2 39,3

ÅRETS KASSAFLÖDE -24,6 11,4
Likvida medel vid årets början 57,1 45,7
Likvida medel vid årets slut 32,5 57,1
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BALANSRÄKNING

Belopp i miljoner kronor Not 2011 2010

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 12 584,4 619,4
Finansiella anläggningstillgångar 13 21,5 15,2
Summa anläggningstillgångar 606,0 634,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 14 75,4 61,1
Kassa och bank 15 32,5 57,1
Summa omsättningstillgångar 107,9 118,2

SUMMA TILLGÅNGAR 713,8 752,7

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 16 172,4 192,3
därav årets resultat -16,6 0,4

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner 17 5,4 3,6
Andra avsättningar 18 12,1 3,2
Summa avsättningar 17,5 6,8

SKULDER
Långfristiga skulder 19 379,1 368,2
Kortfristiga skulder 20 144,8 185,4
Summa skulder 523,9 553,7

SUMMA EGET KAPITAL,                                
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 713,8 752,7

POSTER INOM LINJEN
Borgensåtaganden 21 265,0 275,9
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 22 395,9 357,6
Leasingavtal 23 2,7 3,3
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NOTER (miljoner kronor)

1. Verksamhetens intäkter 2011 2010 6. Extraordinära kostnader 2011 2010
Nämndrelaterade intäkter 304,6 305,5 Avsättning rivningskostnader -6,5
Avgår interna intäkter -121,2 -126,0 Kostnader 2011 avs rivning -0,5
Jämförelsestörande intäkter: Nedskrivning av aktier i Hagforshem AB -17,6 -2,0
Realisationsvinst vid försäljning 0,1 Skuld till säljaren Hantverkaren 12 -13,3
S:a verksamhetens intäkter 183,4 179,5 Förpliktelse mot HB/KB, '' -1,0

Nedskrivning anl.tillgång, '' -2,8
2. Verksamhetens kostnader Rättigh. komm. HB-andel 31/1-11, '' 5,0
Nämndrelaterade kostnader -909,9 -920,8 Övriga köpkostnader, '' -0,2
Avgår interna kostnader 121,1 126,0 S:a extraordinära kostnader -24,6 -14,2
Avgår kapitalkostnader 70,8 53,3
Finansiella kostnader verksamheten -0,1 7. Just. för ej likviditetspåverk. poster
Pensionsutbetalningar -38,8 -36,8 Förändring pensionsavsättning 1,8 -0,7
Förändrad pensionsavsättning 0,2 0,7 Avsatt till återställande av soptipp 2,4 0,7
Avgår internt PO-pålägg pensioner 28,6 27,9 Avsättning rivningskostnader 6,5
Jämförelsestörande poster: Realisationsvinster -0,1
Realisationsförlust vid försäljning -3,4 -7,2 Realisationsförluster 3,5 7,2
Avsatt till sanktionsavgifter 0,0 Nedskrivning av aktier i Hagforshem AB 17,6 2,0
Sänkning av diskonteringsräntan -0,3 Försäljningskostn. som ingår i reavinst/förlust -0,8 -0,6
Rdn in i kommun 0,0 Ekonomisk effekt Räddningstjänsten -1,9
Energi, koldioxidskatt-10 0,1 Avsatt till sanktionsavgifter särsk. boende 0,0

Nedskrivning anl.tillgång Hantverkaren 12 2,8
S:a justering 29,1 11,2

Återsökt moms 0,0 0,1
Upphörande anst./AGF-KL -0,1 -0,1 8. Investeringar
Löneskatt 2003-2007 0,2 Investeringsutgifter, fastigheter 4,9 87,3
Nedskrivning anläggningar -11,7 "                                 , inventarier 4,1 10,7
Brand Asplund -0,3 "                                 , fin at 4,3
Rivning anläggningar -0,3 Fusionseffekt Räddningsförbundet 3,5
S:a verksamhetens kostnader -743,9 -756,9 Investeringsbidrag, inventarier -0,3

S:a investeringar netto 16,8 97,8
3. Avskrivningar
Avskrivning byggnader o anläggn. 25,6 24,7 9. Försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivning maskiner o inventarier 4,8 3,5 Norra skolan 0,3
Nedskrivning 14,3 Gustavagården 0,3
S:a avskrivningar 44,6 28,2 AME Stjärngården Uddeholm 0,6

Uddeholmskontoret, del av Stjärn 1:422 1,5
4. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning Asplundskolan, del av Rektorn 2 0,2
Kommunalskatteintäkter Södra skolan 0,6
Preliminära skatteintäkter 444,7 455,8 Sättraskolan 0,1
Slutavräkning föreg år 1,8 0,3 S:a försäljn anläggningstillgångar 0,1 3,4
Preliminär slutavräkning innev år 9,1 5,8
S:a kommunalskatteintäkter 455,6 461,9 10. Förändring av låneskuld
Generella statsbidrag och utjämning Årets amorteringar på anläggnslån -11,0 -32,5
Inkomstutjämning 118,1 105,7 Årets amortering på leasingskuld -1,0 -0,7
Strukturbidrag 8,4 8,2 Nytt lån 20,0 105,0
Kostnadsutjämning 3,9 11,1 Ökad leasingskuld rdn släckbil 1,5
LSS-utjämning 5,0 5,8 Ökning övriga långfristiga skulder 2,1
Nivåjustering/Regleringsavgift 12,8 3,3 Kortfristig upplåning
Tillfälligt konjunkturstöd 12,4 Lösen av kortfristig låneskuld -20,0

Förändring av kortfristig del 31,0
S:a generella bidrag och utjämning 148,2 146,4 Förändring av låneskuld -10,4 104,9
S:a skatteintäkter och 
generella statsbidrag 603,8 608,3 11. Förändring av långfristiga fordringar

Klarälvdalens Räddningstj, amort lån 0,4
5. Finansiella intäkter och kostnader Värmlandsmetanol, rest köpeskilling 0,1
Finansiella intäkter Gustavagården, rest köpeskilling -0,1
Ränteintäkter 2,0 0,7 Vägverket -3,0
Räntebidrag 0,0 0,0 Förlagsbevis -2,6
Utdelning från SKL Förändr av långfristiga fordringar 0,0 -5,3
S:a finansiella intäkter 2,0 0,7
Finansiella kostnader
Räntor och bankkostnader -13,4 -9,7

Ränta på pensionsskuld -0,4 -0,1
S:a finansiella kostnader -13,7 -9,8
S:a finansiella intäkter o kostnader -11,7 -9,1
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NOTER (miljoner kronor)

12. Mark, byggnader och anläggningar 2011 2010 Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 27,5 16,2

Markreserv Flytt från Fastigheter för affärsverks. 0,4
Ingående bokfört värde 7,0 7,2 Fusion Räddningstjänsten 3,5
Nettoinvestering Försäljningar -0,1
"                            , tomtförsäljningar -0,1 Nettoinvestering 4,1 14,4
Försäljningar -0,01 Avskrivningar -4,8 -3,5
Avskrivningar 0,00 0,00 Nedskrivning 0,0
Uppskrivning/reavinst Utgående bokfört värde 30,2 27,5
Nedskrivning
Utgående bokfört värde 7,0 7,0 S:a materiella

anläggningstillgångar 584,4 619,4

Verksamhetsfastigheter
Ingående bokfört värde 423,3 174,6 13. Finansiella anläggningstillgångar 2011 2010
Färdigställda pågående arbeten 192,1
Nettoinvestering 2,4 76,4 Aktier och andelar
Försäljningar 0,1 -1,9
Avskrivningar -16,1 -14,9 Hagforshem AB 5,0 5,0
Nedskrivning/reaförlust -2,8 -3,3 Värdereglering aktier i Hagforshem -19,6 -2,0
Uppskrivning/reavinst 0,3 Aktieägartillskott Hagforshem AB 19,6
Nedskrivning -7,8 Andelar Hantverkarn 12 KB 4,9
Utgående bokfört värde 399,0 423,3 Värmlandstrafik AB 0,9 0,9

Kommuninvest 0,7 0,7
Fastigheter för affärsverksamhet Hagfors Energi AB 0,1 0,1
Ingående bokfört värde 95,9 97,1 Övriga 0,2 0,1
Förfl. till Övr maskiner o invent. -0,4 S:a aktier och andelar 11,8 4,8
Nettoinvestering 1,2 4,1
Nedskrivningar -2,6 Långfristiga fordringar
Avskrivningar -4,8 -4,9 Lång fordran Räddningstjänsten 0,6
Utgående bokfört värde 89,6 95,9 Vägverket 7,0 7,0

Gustavagården 0,1 0,1
Publika fastigheter Hyttgården 0,0
Ingående bokfört värde 52,2 54,7 Förlagsbevis 2,6 2,6
Nettoinvestering 1,2 1,1 S:a långfristiga fordringar 9,7 10,3
Nedskrivningar -0,6
Avskrivningar -3,5 -3,6
Utgående bokfört värde 49,3 52,2 S:a finansiella anläggningstillg 21,5 15,2

Fastigheter för annan verksamhet 14. Kortfristiga fordringar
Ingående bokfört värde 12,3 19,4 Kundfordringar 7,0 8,0
Nettoinvestering 0,1 1,9 Interimsfordringar 43,1 19,1
Försäljningar -1,5 Andra fordringar 25,3 33,9

Avskrivningar -0,9 -1,2 S:a kortfristiga fordringar 75,4 61,1
Nedskrivning/reaförlust -3,5
Nedskrivningar -3,0 -2,8 15. Kassa och bank
Utgående bokfört värde 8,5 12,3 Handkassa 0 0

Plusgiro 2,1 1,4
Övriga fastigheter Bank 30,3 55,7
Ingående bokfört värde 1,1 1,3 S:a kassa och bank 32,5 57,1
Försäljningar
Uppskrivning/reavinst 16. Eget kapital
Nedskrivningar -0,2 Ingående eget kapital 192,3 191,9
Avskrivningar -0,2 -0,2 Rdn in i kommunen -3,3
Utgående bokfört värde 0,7 1,1 Årets resultat -16,6 0,4

S:a eget kapital 172,4 192,3
Pågående arbeten
Ingående bokfört värde 0,0 192,1
Nettoinvestering
Färdigställda pågående arbeten -192,1
Utgående bokfört värde 0,0 0,0
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NOTER (miljoner kronor)

17. Avsatt till pensioner 2011 2010 Övriga borgensåtaganden 2011 2010
Särskild avtals/ålderspension 0,6 0,3 - Föräldrakooperativ för barnomsorg 1,2 1,2
Pensionsbehållning 3,7 2,6 - Äldrekooperativet Hyttgården 5,5 6,1
Avsättning löneskatt 1,0 0,7 - Uddeholms golfklubb 0,0 0,3
S:a avsatt till pensioner 5,4 3,6 - Hagfors Speedwayklubb 0,7 0,7

- Hagfors Energi AB 130 140
Aktualiseringsgrad 96% 96% - Hagforshem AB 127,3 127,3
Överskottsfond 0,0 0,2 - Egnahemslån, 40 % av låneskulden 0,2 0,3

S:a övriga borgensåtaganden 265,0 275,9
18. Övriga avsättningar 2011 2010
Avsättning rivningskostnader 6,5 22. Pensionsförpliktelser
Avsatt till återställande av deponi 5,5 3,1 Ingående ansvarsförbindelse 287,6 300,8
Avsatt till sanktionsavgifter särsk boende 0,1 0,1 Aktualisering 1,0 -0,7
S:a övriga avsättningar 12,1 3,2 Ränteuppräkning 4,9 4,7

Basbeloppsuppräkning 3,9 -0,9
19. Långfristiga skulder 2011 2010 Sänkning av diskonteringsränta 22,3
Lån i banker och kreditinstitut 313,5 303,5 Övrig post -1,6 -4,2
Långfristig leasingskuld 58,8 58,3 Årets utbetalningar -13,7 -12,0
Anslutningsavgifter 0,7 0,6 Bromsen 14,1
återstående antal år: 46,3 år Löneskatt 77,3 69,8
Investeringsbidrag 1,3 1,1 S:a pensionsförpliktelser 395,9 357,6
Övrig långfristig del 4,8 4,8
Långfristiga skulder 379,1 368,2 23. Leasingavtal

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
20. Kortfristiga skulder 2011 2010 Årets leasingkostnad:

Personbilar
Kortfristiga låneskulder: Kontorsmaskiner och ADB-utrustning 1,2 2,1
Kortfristigt lån 0,0 1,2 Televäxel och tidrapporteringssystem 0,4 0,3
Kortfristig del av långfristig skuld 10,0 31,0 Energianläggning Älvstranden 0,3 0,4
S:a kortfristiga låneskulder 10,0 32,2 Övriga inventarier 0,8 0,6

2,7 3,3
Övriga kortfristiga skulder: Pga ändrad redovisning av leasing på personbilar under 2010
Leverantörsskulder 20,4 20,8 går det ej att redovisa denna siffra.
Interimsskulder 104,7 122,4 Finansiell leasing
Mervärdesskatt, punktskatt 1,0 1,0 Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m. 2006-10-02
Personalens källskatt och löneavdragskonton7,0 7,1 via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är upptagen som 
Diverse kortfristiga skulder 1,5 1,8 tillgång i balansräkningen, liksom återstående skuld.
S:a övriga kortfristiga skulder 134,7 153,2

S:a kortfristiga skulder 144,8 185,4

21. Borgensåtaganden
Kommuninvest AB
Hagfors kommun har i januari 2007 ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
267 kommuner som per 2011-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk
förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar för-
delningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett
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 insats i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2011-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:S totala förpliktelser till 224 781 496 815 kronor och 
totala tillgångar till 223 342 743 649 kronor. Kommunens
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 511 300 361
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
508 010 492 kronor.
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KONCERNEN HAGFORS KOMMUN
I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen även Hagforshem 
AB, Hagfors Energi AB,  Hagfors Näringslivsstiftelse samt  
Hantverkaren 12 KB.

HAGFORSHEM AB

Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. De flesta bostäderna ligger i centrala Hagfors 
men företaget äger även fastigheter i Ekshärad och Råda. Vid verksamhetsårets utgång hade Hagforshem 
770 lägenheter och 44 lokaler. Antalet tomma lägenheter var 44 st. Åtta lägenheter var uthyrda till 
Migrationsverket. Under året har en plan verkställts för att förbättra möjligheterna för bolaget att 
framgent generera positiva resultat. Syftet är att minska vakansgraden från tidigare 12-14% till 2-3% 
vilket ger bolaget möjlighet att generera vinst och samtidigt öka underhållet på de fastigheter som 
bedöms kommer att finnas kvar i bolaget under överskådlig tid. Tio bostadshus försålts till kommunen 
för rivning under 2012 och ett bostadshus har försålts till extern köpare. Samtliga kostnader för 
tomställning samt realisationseffekter har påverkat resultatet för år 2011. Ett led i planen för att få 
bolaget vinstgivande har varit att bolaget från och med 2011-09-01 tillfördes personella resurser för 
både drift men även administration från kommunens fastighetsavdelning vilket innebär att bolaget 
framgent inte behöver köpa dessa tjänster av Hagfors kommun. 

HAGFORS ENERGI AB

Hagfors Energi AB har till ändamål att främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och skall 
producera, köpa, distribuera samt försälja värme samt även bedriva därmed sammanhängande 
verksamheter. Bolaget levererar värme till ca 300 kunder. Bolaget har inga egna anställda utan alla 
personella tjänster köps av Hagfors kommun.

HANTVERKAREN 12 KB

31 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. 
Under året bytte bolaget bolagsform från handelsbolag till kommanditbolag i vilket Hagfors 
kommun är komplementär och Hagforshem AB är kommanditdelägare.  

HAGFORS NÄRINGSLIVSSTIFTELSE

Stiftelsen har till ändamål att verka för en positiv utveckling av näringslivet och därmed ökade 
sysselsättningsmöjligheter inom Hagfors kommun. Efter bildandet av näringslivsbolaget Uvåns 
Näringslivscenter AB har verksamheten inom Näringslivsstiftelsens ram i princip upphört. Under 
2011 har påbörjats arbete med att avveckla stiftelsen.
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Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad bild av kommunens totala ekono-
miska 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, Hagfors 
Energi AB och Hagfors Näringslivsstiftelse, 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
•	 OK Värmland
•	 Värmlands Skogsägare
•	 Kommentus Samverkan AB
•	 Värmlandstrafik AB
•	 Värmlands Kreditgarantiförening
•	 VärmlandsMetanol AB
•	 Kommuninvest ekonomisk förening

Utgångspunkten för den sammanställda redovisningen är resultat- och balansräkningarna för kom-
munen och dotterbolagen. Interna mellanhavanden mellan de ingående enheterna i koncernen 
elimineras. Att sedan sätta samman kommunens och dotterföretagens räkenskaper kallas konsolider-
ing.

Redovisningen har skett med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menar 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 kon-
cernen har elimininerats 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 (bokslutsdisposition-
er) till någon del räknats som kostnader eller intäkter i koncernresultaträkningen.

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING

HAGFORS KOMMUN

HAGFORSHEM AB

100%

HAGFORS ENERGI AB

100%

HAGFORS

NÄRINSLIVSSTIFTELSE 

100%

HANTVERKAREN  12 KB
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
Soliditet 32% 30% 21% 20% 19% 19%
Balanslikviditet 57% 60% 57% 71% 50% 48%
Skuldsättningsgrad (skulder/totala tillg) 66% 68% 78% 79% 80% 79%
Eget kapital, Mkr 204 194 183 196 202 189
Lån i banker och kreditinstitut, Mkr 226 242 471 545 600 579

Årets
Belopp i miljoner kronor resultat Tillgångar Eget kapital Avsättningar Skulder

Hagfors kommun -16,6 713,8 172,4 17,5 524,0
org nr 212000-1884
Hagforshem AB -17,5 139,3 5,1 1,6 132,6
org nr 556535-7604
Hagfors Näringslivsstiftelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
org nr 872800-1663
Hantverkaren 12 KB 0,0 4,9 0,0 0,0 4,9
org nr 916624-2215
Hagfors Energi AB 4,0 153,4 17,0 0,0 136,4
org nr 556733-5814

TOTALT -30,1 1 011,4 194,5 19,1 797,9

KONCERNENS ENHETER

Respektive företags resultaträkning och balansräkning före eliminering av interna transaktioner

 

Koncern Koncern Kommun Kommun
Belopp i miljoner kronor Not 2010 2011 2010 2011

Verksamhetens intäkter 1 231,0 231,5 179,5 183,5
Verksamhetens kostnader 1 -789,6 -784,7 -756,8 -743,9
Avskrivningar -40,2 -65,2 -28,2 -44,6
Verksamhetens nettokostnad -598,8 -618,4 -605,5 -605,1
Skatteintäkter 461,9 455,6 461,9 455,6
Generella statsbidrag 167,3 169,2 167,3 169,2
Finansiella intäkter 2 0,9 9,7 0,7 2,0
Finansiella kostnader 3 -13,4 -21,7 -9,8 -13,8
Resultat före extraordinära poster 17,9 -5,6 14,6 8,0
Extraordinära kostnader 4 -12,2 -7,0 -14,2 -24,6
Extraordinära intäkter 4 0,0 0,0 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT 5,7 -12,6 0,4 -16,6

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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Koncern Koncern Kommun Kommun
Belopp i miljoner kronor Not 2010 2011 2010 2011

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 5,7 -12,6 0,4 -16,6
Justering för av- och nedskrivningar 40,2 55,6 28,2 44,6
Justering av övriga ej likviditetspåverkande poster 9 10,1 22,8 11,2 29,1
Medel från verkasmheten före förändring 
av rörelsekapital 56,0 65,8 39,8 57,1
Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar -6,1 -28,0 -5,7 -14,4
Ökning(-)/minskning(+) av förråd 0,5 -0,4 0,0 0,0
Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 95,2 -18,2 32,4 -40,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 145,5 19,1 66,4 2,2

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -103,0 -16,7 -97,8 -12,5
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar 0,0 0,2 0,0 0,1
Avyttrade materiella anläggningstillgångar 3,5 -3,6 3,4 -4,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,6 -20,2 -94,3 -16,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nya lån 105,0 20,0 105,0 20,0
Omföring till kort skuld -91,0 0,0 -31,0 0,0
Ökning av långa skulder 3,7 1,5 3,7 1,5
Amortering av skuld -50,9 -41,9 -33,1 -31,9
Ökning av långfristiga fordringar -5,7 0,2 -5,3 0,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -38,9 -20,1 39,3 -10,1

FÖRÄNDRING AV KASSA OCH BANK 7,1 -21,1 11,4 -24,6

Likvida medel vid årets början 55,0 63,7 45,7 57,1
Likvida medel vid årets slut 62,0 42,6 57,1 32,5

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
Koncern Koncern Kommun Kommun

Belopp i miljoner kronor Not 2010 2011 2010 2011

Mark, byggnader, anläggningar 5 800,1 750,8 591,9 554,2
Maskiner och inventarier 6 103,2 100,4 27,5 30,2
Finansiella anläggningstillgångar 12,3 11,5 15,2 21,5
Summa anläggningstillgångar 915,6 862,8 634,6 605,9
Förråd 2,3 2,8 0,0 0,0
Fordringar 66,5 76,0 61,1 75,4
Kassa och bank 62,0 40,7 57,1 32,5
Summa omsättningstillgångar 130,8 119,5 118,2 107,9

TILLGÅNGAR 1 046,4 982,2 752,7 713,8

Eget kapital 7 201,9 189,4 192,3 172,4
därav årets resultat 5,7 -12,6 0,4 -16,6

Avsättningar för pensioner 5,2 7,0 3,6 5,4
Andra avsättningar 3,2 12,1 3,2 12,1
Summa avsättningar  8,4 19,1 6,8 17,5

Långfristiga skulder 576,1 523,4 368,2 379,1
Kortfristiga skulder 260,0 250,4 185,4 144,9
Summa skulder 836,1 773,8 553,6 524,0

1 046,4 982,2 752,7 713,8

Ansvarsförbindelser 8,6 7,6 275,9 264,9
Leasingavtal 0,0 2,7 0,0 2,7
Pensionsåtagande 357,6 395,9 357,6 395,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
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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 2010 2011 2010 2011
Räntor på likvida medel 0,3 0,8 0,3 0,7
Räntebidrag 0,1 0,0 0,0 0,0
Resultatandelar koncernföretag 0,0 0,0 0,0 0,0
Utdelning från SKL 0,0 0,0 0,0 0,0
Övriga finansiella intäkter 0,5 8,9 0,4 1,3
Finansiella intäkter 0,9 9,7 0,7 2,0

Not 3 Finansiella kostnader 2010 2011 2010 2011
Räntor på lån och krediter 11,3 18,3 7,7 10,4
Räntedel finansiell leasing 2,0 2,9 2,0 2,9
Ränta på pensionsskuld 0,1 0,4 0,1 0,4
Övriga finansiella kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1
Finansiella kostnader 13,4 21,7 9,8 13,8

Not 4 Extraordinära poster 2010 2011 2010 2011
Köp Hantverkaren 12 HB -12,2 0,0 -12,2 0,0
Nedskrivning aktievärde Hagforshem 0,0 0,0 -2,0 -19,6
Uppskrivning aktievärde Hagforshem 0,0 0,0 0,0 2,0
Rivningskostnader 0,0 -0,5 0,0 -0,5
Avsättning rivningskostnader 0,0 -6,5 0,0 -6,5
Posterna är, delvis, koncerninterna och har
eliminerats i koncernens resultaträkning

Not 5 Mark, byggnader, 
anläggningar 2010 2011 2010 2011
Ingående balans, bokfört värde 756,0 813,4 546,3 591,9
Nettoinvestering 91,4 12,0 83,5 4,9
Omklassificering -5,1 -8,2 -0,4 0,0
Årets avskrivning -29,1 -30,2 -24,7 -25,6
Försäljningar -3,8 -3,6 -14,2
Årets nedskrivning/reaförlust -9,5 -39,3 -9,5 -2,7
Årets uppskrivning/reavinst 0,3 3,0 0,3 -0,1
Bokfört värde, utgående balans 800,1 750,8 591,9 554,2

Not 6 Maskiner och inventarier 2010 2011 2010 2011
Ingående balans, bokfört värde 96,2 100,0 16,2 27,5
Nettoinvestering 14,8 4,4 14,4 4,1
Fusionseffekt 0,0 3,5 0,0 3,5
Omklassificering 2,4 4,9 0,4 0,0
Finansiell leasing 1,1 0,0 0,0 0,0
Årets avskrivning -11,0 -11,4 -3,5 -4,8
Försäljningar -1,8 -1,0 0,0 0,0
Årets nedskrivning/reaförlust 1,5 -0,1 0,0 -0,1
Årets uppskrivning/reavinst 0,0 0,0 0,0 0,0
Bokfört värde, utgående balans 103,2 100,4 27,5 30,2

NOTHÄNVISNING

Koncernen Kommunen
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Not 7 Eget kapital 2010 2011 2010 2011
Belopp vid årets ingång 196,3 205,2 191,9 192,3
Årets resultat 5,7 -12,6 0,4 -16,6
Fusionseffekt 0,0 -3,3 0,0 -3,3
Belopp vid årets utgång 201,9 189,4 192,3 172,4

Not 7 Justering för ej likviditets-
påverkande poster 2010 2011 2010 2011
Förändring pensionsavsättning -0,8 1,8 -0,7 1,8
Förändring övriga avsättningar 0,6 8,9 0,6 8,9
Realisationsvinster -0,1 0,7 -0,1 0,0
Realisationsförluster 7,4 13,0 7,2 3,5
Långfristig pensionsskuld 0,9 -1,9 0,0 -1,9
Av/nedskrivning tillgång 2,8 1,0 4,7 17,6
Försäljningskostnader ingår i resultat -0,6 -0,8 -0,6 -0,8
Summa justering 10,1 22,8 11,2 29,1

Koncernen Kommunen

NOTHÄNVISNING, forts



ÅRSREDOVISNING 2011            HAGFORS KOMMUN

SIDA 33/68

 

KOMMUNSTYRELSEN, CENTRAL FÖRVALTNING  

Ordförande:  Mikael Dahlqvist (s) 
Antal ledamöter: 13 
Antal sammanträden: Au 12, Ks 12 
 
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 
sektorerna socialtjänst, skola-barnomsorg-kultur, kommunteknik samt stabsfunktioner. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Ekonomienheten 
Nytt avtal för banktjänster har tecknats och gäller för perioden 2011-10-01 – 2014-09-30 med möjlighet för 
kommunen att förlänga med 12 månader i sänder dock maximalt fem år. Sedan februari 2011 har 
kommunens samtliga kunder möjlighet att betala sina räkningar via autogiro. 
 
Administrativa enheten 
Nämndadministration 
Ett förslag till ny politisk organisation har utarbetats under år 2011 och antogs av kommunfullmäktige 2011-
05-30, § 22. Omorganisationen gäller från och med 2012-01-01 och innebär att barn- och bildningsnämnden 
samt socialnämnden ombildats till ett barn- och bildningsutskott respektive individ- och omsorgsutskott 
under kommunstyrelsen. Med anledning av förändringen har ett nytt reglemente och delegeringsordning för 
kommunstyrelsen utarbetats. 
 
IT 
Ett arbete har påbörjats under hösten med att projektera och förbereda ett utbyte av kommunens tekniska 
plattform för det administrativa förvaltningsnätet. Utbytet innebär en övergång från Novell till Microsoft 
och arbetet skall slutföras i april 2012. 
 
 
Utvecklingsenheten 
Utvecklingsenheten har under året genomfört en kulturöversyn samt drivit en strategisk process kring 
framtida kulturstruktur inom Hagfors kommun. Resultatet av detta är ett politiskt beslut som säger att 
utvecklingsenheten skall ansvara ytterst för kulturfrågan och att en kulturutvecklare skall anställas och att ett 
kulturråd skall bildas. 
 
Under året inleddes arbetet med att utveckla den interna och externa kommunikationen. 
 
Näringslivsarbetet fick ett bevis på uppskattning där våra företagare gav Hagfors kommun ett förbättrat 
betyg som medförde utnämning Årets Klättrare i Svenskt Näringslivs företagsranking. 
 
Hagfors Flygplats framtid var osäker i samband med den förnyade upphandlingen som skedde under året. 
Trafikverket gav oss återigen nytt förtroende och flygbolaget Avies började trafikera flyglinjen under 
hösten. 
 
Ett strategiskt arbete med fokus kring kvalitet, mätning och analys inleddes under hösten där flera projekt 
ingår såsom Framtidsarvet, Balanced Scorecard, NMI/NKI. 
 
Personalenheten 
Personalenheten har under året arbetat med skapande/revidering av policy/riktlinjer för den samlade 
personalpolitiken. Följande policy/riktlinje har skapats/reviderats: jämställdhetsplan, friskvårdspolicy och 
riktlinje för bisysslor. 
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Hagfors kommuns nuvarande PA- och lönesystem kommer i inledningen av år 2012 att bytas ut. 
Personalenheten har under år 2011 arbetat med förberedelser för detta systembyte. 
 
Beredskapsplanering 
Arbete med att revidera och aktualisera krisledningsplanen har fortsatt under 2011. Den nya 
krisledningsplanen skall antas av kommunfullmäktige under 2012. 
 
Det nya radiosystemet RAKEL har startats upp under 2011 och kommer att vara i full drift under andra 
halvåret 2012. 
Projektet Styrel startades upp under 2010 med syftet att kartlägga elberoendet i kommunen samt specificera 
prioriterade elanvändare vid brist på elektricitet. Projektet är avslutats och har överlämnats till länsstyrelsen. 
 
Arbete med projektet Klarälven har fortskridit och skall vara klart under 2013. Syftet med projektet är att 
analysera risker i och omkring Klarälven. 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
    Budget- 
 Redovisning avvikelse 
Belopp i Mkr 2009 2010 2011 2011 
     
Intäkter 7,3 9,6 6,8 +0,8 
Löner inkl PO -21,2 -22,1 -22,9 -0,3 
Övriga kostnader -44,4 -48,4 -31,7 +4,3 

Interna lokalkostnader -1,8 -1,5 -1,5 - 
Kapitalkostnader -11,1 -1,2 -12,8 -11,5 
Nettokostnad -71,2 -63,7 -62,1 -6,6 
     
Nettoinvestering 0,5 1,0 3,1  

 
 
BUDGETUTFALL 

Kommunstyrelsens resultat är negativt jämfört med budget. Orsaken är att man gjort nedskrivning 
på anläggningstillgångar vilka på grund av tidigare redovisningsprincip av investeringar var för högt 
värderade. Belastning ca 11,7 Mkr och avser kostnader för tillgångar som finns i hela den 
kommunala verksamheten. Exkluderas nedskrivningen är Kommunstyrelsens resultat bättre än 
budgeterat. Positiva avvikelser finns för lägre realisationsförluster än budgeterat, lägre kostnader för 
information och marknadsföring samt stöd till kollektivtrafik. 
  
NYCKELTAL 

Ekonomienheten  2009 2010 2011 
Antal betalda  
leverantörsfakturor  29 741 27 877 32 793 
Antal utsända fakturor  40 157 40 062 40 574 
 
Föreningsstöd   2009 2010 2011 
Antal föreningar 
med stöd   92 93 94 
Antal sammankomster, 
ungdomsverksamhet  8 921 8 228 8 034 
 
Nämndsekretariat  2009 2010 2011 
Antal producerade  
kopior (tusental), ca  759 700 933 

- därav färgkopior  64 110 147 
Portokostnad ca, tkr  479 480 485 
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Avvik.
VERKSAMHET 2010 2011 mot

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget
Kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse -2 285 -2 744 6 -2 738 -2 354 -384

Kommunalt partistöd -353 -371 0 -371 -371 0

Revision -501 -410 0 -410 -440 30

Kommunledning o gemensam adm -16 022 -21 136 2 493 -18 643 -18 373 -270

Gemensamma verksamheter -11 554 -12 639 2 474 -10 164 -12 696 2 531

Föreningsstöd och övrigt stöd -2 795 -2 932 0 -2 932 -3 286 354

Information och marknadsföring -2 009 -1 255 0 -1 255 -1 974 719

Kommunförbundet m fl intressefören -734 -721 0 -721 -724 3

Näringslivsutveckling inkl EU-projekt -5 281 -2 628 0 -2 628 -2 795 167

Räddningstjänst, beredskapsplanering -9 934 0 0 0 0 0

Stöd till kollektivtrafik -6 275 -6 158 0 -6 158 -6 576 418

Kulturverksamhet 34 -1 859 1 454 -405 -667 262

Jämförelsestörande poster

Rivningskostnader -279 -533 360 -173 0 -173

Löneskatt 2003 242 0 0 0 0 0

AGF-KL -120 -137 0 -137 0 -137

Nedskrivning anläggningstillgång 0 -11 652 0 -11 652 0 -11 652

Utdelning nedskriven fordran 1 273 0 0 0 0 0

Jämkning moms 0 -40 0 -40 0 -40

Sänknig diskonteringsränta 0 -294 0 -294 0 -294

Realisationsvinster/förluster -7 115 -3 375 0 -3 375 -5 212 1 837

SUMMA -63 706 -68 884 6 787 -62 097 -55 467 -6 630

Avvik.
PROJEKT 2010 2011 Budget mot

Utgift Inkomst Netto Netto budget

Migrering 0 257 257 160 -97

Optokabel Tranan 0 48 48 0 -48

Ärendehanteringssystem 116 25 25 25 0

Samlingsanslag bredband 130 95 95 100 5

IT kommunsamverkan 307 103 103 103 0

Kanalisation Skoga 12 448 448 0 -448

IT-program och hårdvara 393 339 339 340 1

Personalsystem 0 1 658 1 658 1 800 142

Poolbil CGB 311 0 150 150 150 0

SUMMA 958 3 124 0 3 124 2 678 -446

KOMMUNFULLMÄKTIGE, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE 

KOMMUNSTYRELSEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

2011
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KOMMUNSTYRELSEN, TEKNISKA UTSKOTTET 
 
Ordförande:   Göran Eriksson (s) 
Antal ledamöter:  5 
Antal sammanträden: 11 
 
VERKSAMHET 
Tekniska utskottet ansvarar för kartförsörjning och mätningsverksamhet, skog, gator och vägar, 
gatubelysning, park, bad och lekplatser, trafiksäkerhet, kost- städ- flyg- och fritidsverksamhet med bad och 
anläggningarna Höökborgen, Hagforsvallen, Valhall och Älvstrandsbadet. Nybyggnad och förvaltning av 
kommunens och Hagforshems fastighetsbestånd samt vatten, avlopp och renhållning. Tekniska utskottet 
ansvarar även för arbetet med energieffektivisering, energirådgivning och det arbete för hållbarhet som 
formuleras i projekten kring Uthållig kommun, KLIMP-projekt och verkställande av handlingsplanen som 
följer av klimatplan. Tekniska ansvarar för upprättande av översiktsplaner samt detaljplaner för bl.a. nya 
bostadsområden. 
 
Ekonomi  
Året visar ett bra resultat, detta trots att årets fyra första månader visade ett underskott på 1,1 miljoner. 
Beslut togs då på att ekonomi gick före verksamhet när det inte fanns medel som räckte till. Det fick heller 
inte anställas personal utan att det godkänts av tekniska chefen. Samma princip gäller, inga pengar ingen 
personal. Inköp krävde konkurrens vilket också har gett resultat för ekonomin. 
Det infördes en projektrutin som hade till avsikt att inte starta någon verksamhet som inte var finansierad. 
Endast teknisk chef kunde bevilja start tillstånd för projekt över 10 000 kronor. 
Personalen har på ett mycket bra sätt respekterat det nya arbetssättet med detta goda resultat som följd. Jag 
vill tacka samtlig personal för deras stora bidrag till resultatet. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Älvstrandens Bildningscentrum har under fjolåret tagits i bruk. Projektet har blivit avslutat under året. Vissa 
funktioner ej är helt färdigställda. En utvärdering av projektet kommer att ske under första delen av 2012. 
 
En organisationsförändring har skett under året. Kommunens fastighetsförvaltning har separerats från 
HagforsHem. Detta har även fått verkningar i Ekshärads del av GS-gruppen. 
Kommunen har tillsatt en GVA-chef och ny teknisk chef har rekryterats med start första april 
 
En energigrupp har bildats med målsättningen att spara 20 procent energi inom 3 år och med små 
investeringsmedel. Detta mål är inte politiskt beslutat. En god del energi har redan sparats tack vara att detta 
arbete redan kommit igång. Bytet av entreprenör som flyger har inte varit bra inledningsvis. Det är 
Trafikverket som har upphandlat entreprenören.  

Arbete för hållbar utveckling 
Inom KLIMP-projektets ram pågår flera projekt inom folkbildning, bl.a. med inriktning mot skolan. Inom 
Uthållig kommun har kommunen deltagit i olika nätverk. Utbyte till energisnålare gatubelysning har skett. 
Ett stort arbete med intrimning och effektivisering av kommunens alla anläggningar har startat Under 2011 
genom en rad olika åtgärder. 
Två nya tematiska tillägg till översiktsplanen vann laga kraft under 2011: Vindkraftsplan och 
Naturvårdsplan. 

Ny ledningsorganisation  
Under året har en ny ledningsorganisation trätt i kraft, vilken innebär att VA, avfall, gata och park läggs 
under en GVA-chef. Tekniskas ledningsstruktur består från 1 april, 2011 av fyra verksamhetsansvariga 
under ledning av en teknisk chef. Förvaltningen byter namn efter årsskiftet till 
Samhällsbyggnadsavdelningen. Detsamma gäller utskottet som kommer att heta Samhällsbyggnadsutskottet. 
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Gata/Park 
Ytsanering och beläggning har utförts i stort sett enligt plan. Ny beläggning har utförts för 2,1 Mkr, Under 
året har beslut fattats gällande nedsläckning av belysning på främst riksväg 62. Trafikverket har erbjudits att 
ta över anläggningen då huvudmannaskapet ligger hos dom. 

Trafiksäkerhet 
Arbetet med införande av 30-km/h inom villaområden fortsätter. Det kommungemensamma KUSTOM-
arbetet har bedrivits enligt plan där trafiksäkerhetsarbetet fokuserats på sänkt hastighet och säker skolväg. 
Projektet avslutades 2011-12-31. 

Fastighetsförvaltning 
Anpassning av Primusfastigheten och Hemgården efter hyresgästernas behov fortsätter. Ombyggnad 
Björkdungen har färdigställts. 
 
Vitsippan och Sättraskolan har sålts under året. Diskussionerna om permanenta lokaler i centralt läge för 
AMEs verksamhet har fortsatt under året. Beslut behöver tas tidigt 2012 om placering. 
 
Underlag för uppföljning av nyckeltal har tagits fram. Fastighetsförvaltarplanen har inte fastställts. 
Lokalresursplan har prioriterats och många gemensamma diskussioner har hållits med samtliga 
verksamheter för att skapa ett gott underlag för det framtida lokalbehovet. Den har också gått på återremiss 
från politiken som inte vill ha för precisa mål i planen. En förtätning av Stadshuset har genomförts vilket 
möjliggjort utflyttning ur kontorslokalerna ovanpå folktandvården. Dessa lokaler kommer nu att kunna hyras 
ut till externa hyresgäster, alternativt till interna verksamheter.  
 
På grund av det stora ekonomiska underskottet under våren har revidering av underhållsplan genomförts 
vilket medförde en omfördelning av ca 0,3 miljoner till drift. Underhåll har utförts för ca 1,5 miljoner vilket 
är mycket lite mot behovet. 
 
1 september genomfördes en verksamhetsövergång och en del av personalen gick över till Hagforshem.  
 
Serviceenheten 
Omorganisationen inom serviceenheten är genomförd och fungerar fullt ut. Anpassning av personalbehovet 
är genomfört. 
Måltidsverksamheten har fortsatt att effektiviseras under året och visar ett gott resultat detta år.  
Tyvärr har lokalvården blivit något dyrare än vad som fanns i budget.  
Kontors- och trappstäd har lagts ut på entreprenad och började gälla från 1 januari, 2011.  

Flyget  
Linjen Torsby-Hagfors-Arlanda blev i juni upphandlad av Trafikverket i 4 år. Detta säkrar flygtrafiken fram 
till 2015-10-31.Flygplatsen har i och med operatörsbytet i månadsskiftet oktober/november tagit över 
incheckningen i egen regi. Nu sköts all hantering av flygtrafik med personal anställd i Hagfors kommun.  
 
Flygplatsen har inlett ett samarbete med turistbyrån vilket innebär att delar av det försäljningsmaterial som 
turistbyrån saluför nu även finns att köpa för flygplatsens gäster i terminalen. 
Detta samarbete skall utvecklas vidare, där verksamheterna skall hjälpa varandra i så hög utsträckning som 
möjligt.  
 
MÅLUPPFYLLELSE 

Kommunfullmäktiges mål 
* Tekniska utskottet skall utveckla och förvalta medborgarnas anläggningstillgångar med inriktning på långsiktigt 
hållbara systemlösningar, till en kostnad i nivå med rikets nyckeltal. 
* Tekniska utskottet skall utveckla sin verksamhet i samverkan med andra. 
 
Kommunen ligger på en mycket låg nivå när det gäller underhåll. Medel måste frigöras för att inte 
kapitalförstöringen skall fortsätta i den takt som just nu sker. Underhåll för fastigheterna ligger på ca 16 
kr/m2 mot en rimlig nivå på strax över 100 kr/m2. 
Motsvarande för gata som ligger på ca 25 procent av ett normalbehov. 
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En djupare analys av vad nyckeltalen står för behöver göras då de inte speglar kostnader på rätt ställen hos 
kommunen. 
Samverkan har kommit igång på fler områden under detta år vilket är positivt. 
 
Serviceenheten har en hög grad av måluppfyllelse, och har genomfört ett omfattande effektiviseringsarbete 
på ett föredömligt sätt. 
 
Alla verksamheter styrs genom mål- och verksamhetsplaner, beslutade av tekniska utskottet. Av de 
verksamhetsmål som tekniska utskottet beslutat gälla för 2011 redovisas de här nedan. 
 
EKONOMISKT RESULTAT 

FRAMTIDEN 

2012  års budget kräver en än mer effektiv organisation då nettobudgeten är mindre än 2011. Detta kommer 
att klaras med: 
 att vår energieffektivisering fortsätter, 
 att vi lokalförtätar 
 att vi gör bättre upphandlingsvinster 
 att vi gör rätt saker 
 att våra medarbetare ser sig som en serviceorganisation 
 att vi bemöter våra ”kunder” på ett positivt sätt 
 att kärnverksamheterna ser nyttan i vårt arbete 
 
Behovet av ett ökat planerat underhåll är stort. Akut underhåll behöver minska. Det betyder att följande 
planerings struktur behövs. 
VA-plan behöver sträcka sig till 2030 
Gatuplan behöver sträcka sig till 2027 
Fastighetsplan behöver sträcka sig till 2022 
Avfallsplan behöver sträcka sig till 2022 
Detta för att skapa en långsiktig ekonomi i kommunens tekniska förvaltning. 
 
Detaljplaner kommer att upprättas och att uppdateras för både verksamhetsområden och boendeområden. 
Bland annat så kommer stadsplanen från 1948 i Hagfors tätort att revideras då den inte är tidsanpassad. 
LIS arbetet pågår och skall prioriteras högt. 
Konkurrensutsättning av fastighetsskötsel bör ske för att visa att egen regi kan konkurrera när den fungerar 
optimalt.  
Gatubelysningsplan skall arbetas fram för hela kommunen. 
Kommunens samtliga fordon, exkl. räddningstjänsten, kommer att skötas av samhällsbyggnad från 2012 års 
början.

 

    Budget- 
 Redovisning avvik. 
Belopp i Mkr 2009 2010 2011 2011 
     
Intäkter 191,7 193,9 195,2 +1,7 
Löner inkl PO -57,8 -52,0 -48,4 +1,7 
Övriga kostnader -119,3 -112,9 -112,8 -1,4 
Interna lokalkostn. -17,0 -19,4 -17,6 -0,1 
Kapitalkostnader -37,0 -50,5 -52,4 +0,5 
Nettokostnad -39,4 -40,9 -36,1 +2,5 
     
Nettoinvestering 113,9 96,7 5,6 15,0 
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AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

VA-VERKSAMHET 
VA-verksamheten skall med hög kvalitet och tillgänglighet förse våra abonnenter med ett gott dricksvatten. 
Utsläpp av avloppsvatten skall ske med en sådan kvalitet att omgivningen inte påverkas på ett negativt sätt. 
Restprodukter - slam och energi - skall komma i kretslopp. 

VIKTIGA HÄNDELSER 
Under våren utsattes en vattenreservoar i Ekshärad för sabotage, vilket föranledde ett omfattande 
saneringsarbete. Säkerheten har setts över och åtgärder har vidtagits. Ett risk- och sårbarhetsarbete i ett 
större perspektiv måste genomföras under kommande år.  
 
Ovanligt många vattenläckor har inträffat 2011. Det finns ingen enskild orsak till detta. Detta kan vara en 
början på en period med högre antal läckor. Målsättningen att omätt vatten (dvs. vatten som läcker ur 
systemet) ska vara lägre än 15 %. 2011 var andelen omätt vatten 19 % . 
 
Under året har fokus legat på energieffektivisering av reningsverket Lappkärr. En utredning om olika 
alternativ har tagit fram.  En åtgärdsplan har beslutats och håller på att verkställas.  
 
Underhållsplan för VA-verksamheten omfattade 5,7 miljoner. 4,9 miljoner har upparbetats, och 0,9 Mkr 
ligger i beställning. Det har tagit längre tid att genomföra åtgärderna än vad som planerades, pga. personell 
resursbrist (pensionsavgång fick ej återbesättas). Detta visar på att vi behöver bli bättre på att köpa vissa 
arbeten som entreprenader. Det ger en större flexibilitet när arbetsmängden är ojämn.  
 
Etapp 2 dubblering av råvattenledningen har projekterats, och upphandling av material har skett, men arbetet 
har blivit fler månader försenat på grund av att ovanligt många vattenläckor och annat mer prioriterat arbete, 
bl.a. bredbandsdragning till Tranan, har upptagit personalens tid.  
 
MÅLUPPFYLLELSE 
De uppställda målen för verksamheten har uppfyllts på ett bra sätt, undantaget upparbetande av 
underhållsprojekten där en försening har inträffat. Detta beror främst på resursbrist. VA-verksamheten har 
varit underbemannad under stora delar av året, vilket inneburit en hård arbetsbelastning på verksamheten. 
Underbemanningen är på grund av en redovisning av underskott i början av året och en tjänstledighet. 
 
FRAMTIDEN 
Råvattenledningen från Ullen och sanering på Melltorpsvägen ska slutföras. Behovet av lagringskapacitet 
ska ses över genom att ny vattenreservoar utreds. 
Energieffektivisering av Lappkärr- och Gustavsfors avloppsreningsverk ska slutföras. 
En långsiktig VA-plan, som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen ska påbörjas, utifrån hela kommunens 
VA-behov. För VA-kollektivet innebär detta att en risk- och sårbarhetsanalys ska genomföras, VA-verkens 
kommande underhållsbehov ska planeras mycket långsiktigt samt en inventering av ledningarnas status och 
läckfrekvens ska genomföras med syfte att skapa en långsiktighet i underhållsarbetet. 
 
EKONOMISKT RESULTAT 
 

VATTEN OCH AVLOPP

RESULTATRÄKNING, tkr 2010 2011

Verksamhetens intäkter 25 877 30 307
Verksamhetens kostnader -16 957 -21 601
Avskrivningar -4 780 -4 784
Verksamhetens nettointäkt 4 140 3 922
Finansiella kostnader -4 140 -3 922
Årets resultat 0 0

BALANSRÄKNING, tkr 2010 2011

Materiella tillgångar 95 248 89 132
Fordringar 1 630 2 095
Summa tillgångar 96 878 91 227

Eget kapital 703 703
Interimsskulder 2 769 1 423
Skuld till Hagfors kommun 93 406 89 101
Summa eget kapital 
och skulder 96 878 91 227
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AVFALL

RESULTATRÄKNING, tkr 2010 2011

Verksamhetens intäkter 17 140 19 345
Verksamhetens kostnader -16 477 -18 711
Avskrivningar -512 -512
Verksamhetens nettointäkt 151 122
Finansiella kostnader -151 -122
Årets resultat 0 0

BALANSRÄKNING, tkr 2010 2011

Materiella tillgångar 3 099 2 492
Fordringar 926 1 327
Summa tillgångar 4 025 3 819

Eget kapital 1 1
Avsättning 3 122 5 516
Skuld till Hagfors kommun 902 -1 698
Skumma eget kapital 
och skulder 4 025 3 819

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET
 
RENHÅLLNINGSVERKSAMHET 
Verksamhetens ska omhänderta avfall från regionen på miljömässigt bästa sätt. Mål och verksamhet styrs av 
den övergripande avfallsplanen för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors, beslutad av respektive kommun-
fullmäktige år 2010. Holkesmossen ska drivas i enlighet med av myndigheter uppställda krav. 

VIKTIGA HÄNDELSER 
Avfallet har förbrännas i Karlstad vid Hedenpannan från och med 1 jan 2011.   
Projektet ”Avfallskvarnar” har slutförts, vilket innebär att matavfall sorteras ur hushållsavfallet och går via 
avloppsledningsnätet till Lappkärrs rötningsanläggning.  20 avfallskvarnar har installerats.  
Trä sorteras nu i två fraktioner, och förbränning av rent trävirke sker vid Hagfors Energis minsta 
förbränningspanna under vissa tider. 
Under 2011 har sluttäckningen av Holkesmossen gått in i ett nytt skede och för första gången har utprövad 
teknik tillämpats i full skala. En sluttäckningsplan har därför tagits fram och till den är kopplad en 
fonderingsplan för sluttäckningskostnaderna. 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
De uppställda målen för verksamheten har uppfyllts på ett bra sätt, till en låg kostnad för abonnenten. 
Insamlat mängd avfall som går till förbränning ligger lika som tidigare år, lägre än riket, per invånare. 
 
FRAMTIDEN 
Avfallsarbetet ska bedrivas enl. avfallsplan, och en årlig utvärdering av arbetet ska ske enligt denna plan. En 
översyn av återvinningsstationerna ska göras med syfte att skapa en bättre och säkrare arbetsplats för 
personalen och en ändamålsenlig och bra miljö för besökarna. 
 
En översyn av anläggningen på Holkesmossen skall göras för att kunna göra den effektivare och säkrare för 
både besökare och personalen. I samband med detta behöver lokaler och personalutrymmen att ses över. 
Anläggningen värms idag med direktel samtidigt som deponigas facklas bort vilket är energislöseri. 
Inbrotten behöver också minska på anläggningen. 

 EKONOMISKT RESULTAT 
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NYCKELTAL 
 
 

Styrande nyckeltal för Tekniska 2008 2009 2010 
 

2011 Jämför Kommentar 
Beläggningsunderhåll kr/kvm Gata 3,7 kr 4,3 kr 2,3 kr 2,9 kr  2,69 kr Riket median 2005 
Vinterväghållning kr/kvm gata 4,3 kr  3,6 kr 4,4 kr 5,6 kr 4,00 kr Bedömt snitt 2009 
Parkskötsel kr/inv 135 kr 105 kr  136 kr 142 kr 157 kr Riket median 2009 
Antalet besökande Älvstrandsbadet   37 213     28 529 31 636 31 590 trend  
Antal passagerare Hgf/Arlanda (ej 
Torsby) 2 837 2 564 3 308 

 
2 871 trend  

Fastighetsskötsel inkl. rep kr/kvm 
skola  118 kr 134 kr 113 kr  

 
109 kr 92 kr Riket median 2011 

Fastighet underhåll kr/kvm skolor  13 kr 16 kr 6 kr 25 kr 46 kr Riket median 2011 
Värme kWh/kvm skola justerat 
normalår 167 kWh 194 kWh 160 kWh 

 
107 kWh 128 kWh Riket median 2011 

VA: VASS brukningsavgift: 
Familjevillan 150 kbm vattenåtgång 
m moms 5 546 kr 5 826 kr 6 346 kr 6 425 kr 6 432 kr  Värmlandssnitt 2011 
VA: Produktionskostnad/kbm vatten 
(ej kap) 2,2 kr 2,3 kr 1,9 kr 1,9 kr 2,2 kr  Vår storlek 
VA: VASS energiprojekt: Lappkärr: 
Nettoelenergiåtgång kWh/renat kg 
BOD  8 5 4 4 6 

Bästa verk i vår storlek 
(VASS 07) 

Avfall: Abonnentavgift villa 14-
dagarshämtning 140 l kärl m moms 1 588 kr 1 588 kr 1 690 kr 

 
1 800 kr 1 814 kr   Värmlandssnitt 2011 

Avfall: Abonnentintäkter kr/inv (ej 
moms) 775 kr 782 kr 787 kr 899 kr   
Avfall: Insamlat hushållsavfall kg/inv 202 kg 198 kg 200 kg 202 kg  222 kg  SuToHaMu-snitt 2010 
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Avvik.
SKATTEFINANSIERAD 2010 2011 2011 mot
VERKSAMHET Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Planering, skogsvård mm. -1 047 -1 672 993 -678 -973 294

Gator och vägar -17 972 -19 110 368 -18 741 -18 296 -445

Parker och lekplatser -1 903 -2 474 171 -2 303 -2 739 436

Kalkning -263 -296 0 -296 -296 0

Lokala naturvårdsprojekt och 
klimatinvesteringsprogram 1 -713 729 16 0 16

Idrotts- och fritidsanläggningar -7 714 -11 187 1 983 -9 204 -9 274 71

Flygplats -3 019 -6 447 5 215 -1 232 -1 902 670

Komersiella lokaler -5 093 -7 098 5 792 -1 305 -1 505 200

Verksamhetslokaler -268 -73 974 72 386 -1 588 -834 -754

Gemensamt fastighetsförvaltning -57 -9 306 8 465 -841 -2 244 1 403

Gemensam administration -1 792 -4 373 3 427 -945 -6 -939

Övrig gemensam verksamhet 63 -9 024 9 049 25 -307 332

Fjärrvärme 0 -2 531 2 531 0 0 0

Serviceenheten: Måltidsverksamhet -113 -22 456 23 549 1 093 -21 1 114

Serviceenheten: Städverksamhet 110 -11 022 10 823 -199 125 -324

Jämförelsestörande poster: Ofördelade 
kapitalkostnader mm -409 86 86 -354 440

SUMMA -39 474 -181 680 145 567 -36 113 -38 626 2 513

Avvik.
AVGIFTSFINANSIERAD 2009 2011 mot
VERKSAMHET Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Vatten och avlopp 0 -30 291 30 291 0 0 0

Avfallshantering 1 -19 344 19 344 0 0 0

SUMMA 1 -49 636 49 636 0 0 0

TEKNISKA UTSKOTTET, DRIFTREDOVISNING (tkr)

2011
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SKATTEFINANSIERAD Avvik.
VERKSAMHET 2010 Budget mot
PROJEKT Utgift Inkomst Netto Netto budget

Fastigheter och anläggningar:
Markförvärv och tomtförsäljning -128 50 -50 50
Ombyggnad/förbättring gator 2 226 2 226
- Gång- och cykelvägar mot ÄBC 299
- Ny GC-väg Älvstranden 501 501 250 -251
- Ny GC-väg Grinnemovägen 317 317 270 -47
- Trafikangöring runt ÄBC 789 338 338 402 64
Centrumplanen 29 29 400 371
Anders Olssons brygga 200 200
Ombyggnad Primus 3 300 3 300
Primus atuo-brandlarm 500 500
Ombyggnad Primus för bygglinjen 1 851
En väg in - Stadshuset 4 778 778 778 0
VHT anpass verksamhersfastigheter 166 166 200 34
VHT anpass kommersiella fastigheter 132 132 200 68
Förtätning strandvägen. Uddeholm 500 500
Kommunhus-bib Ekshärad 250 250
Älvstranden Bildningscentrum 67 493 522 522 522 0
Inventarier Älvstranden Bildningsc. 8 630 128 128 128 0
Omb. utemiljö Älvstranden -Etapp 2 1 685 108 108 115 7
Ombyggnad Björkdungen 8 445 754 34 720 715 -5
KLIMP-projekt
Energiprojekt enligt plan 655 655
- Energieffektivisering Lillåsen 28 28 45 17
- Energieffektivisering Treklövern 12 12 70 58

- Energieffektivisering Motorvärmare 228 228 235 7
- Energieffektivisering ÄBC 968 2 2 40 38
- Fönsterbyte Borgmästaren 3 325 48 48 126 78
- Avfuktningsaggregat Ävstranden 480
-  Energismarta motorvärmare 75 71 71 71 0
Infrastruktursatsning Sunnemo 2 524 2 524
Maskiner och inventarier: 0
Inventarier serviceenheten 216 111 111 284 173
Övervakningsutrustning inflygningsfyrar 
flygplatsen 129

Sop-blåsmaskin flygplatsen 155
Maskin Overaasen - Snöröjningsmaskin 272 272 272 0
Inventarier park lek bad m.m. 200 200

Lekutrustning Kyrkhedens skola 162
Lekutrustning parker 25

SUMMA 91 603 4 546 84 4 463 15 478 11 016

TEKNISKA UTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

2011
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AVGIFTSFINANSIERAD Avvik.
VERKSAMHET 2010 Budget mot
PROJEKT Utgift Inkomst Netto Netto budget
Va: 0 0
Va-ledningar sanering 0 31 31
Va-sanering Gärdet 3179 0 0
KLIMP-Energieffektivisering reningsverk 0 0 1 500 1 500
Förnyelse råvattenledning 948 980 980 3 653 2 673
Extranslammottagning Lappkärr 972 193 193 0 -193
SUMMA 5 099 1 173 0 1 173 5 184 4 011

TEKNISKA UTSKOTTET, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

2011
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KOMMUNSTYRELSEN, RÄDDNINGSUTSKOTTET 

 
VERKSAMHET 

Hagfors Kommuns Räddningstjänst startade sin verksamhet 2011-01-01 i kommunen. 
Räddningstjänstens verksamhet syftar till att bidra till en trygg och säker Kommun, dels genom sin olycks- 
och skadeförebyggande verksamhet, dels genom sin skadebegränsande verksamhet.  
 
Den operativa räddningstjänsten är organiserad med räddningstjänstpersonal i beredskap på två stationer 
nämligen Hagfors och Ekshärad.  
 
Det förebyggande arbetet innehåller tillsyn, rådgivning, information, remissyttrande och 
utbildningsverksamhet. Arbetet styrs av ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO). Räddningstjänsten hanterar 
också sotningsfrågor genom sin förebyggande avdelning. Dessutom sker tillsyn enligt ”lagen om 
brandfarliga och explosiva varor” (LBE). 
 
Genom ett särskilt avtal  hanterar Räddningstjänsten även uppgifter inom krishantering enligt ”Lag om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap”(LXO). 
 
Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan 
 
Hagfors 1+5 (1 brandförman , 5 brandmän) 
Ekshärad 1+3(1 brandförman , 3 brandmän) 
Chefs jour 1 (C75) 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

 Från och med 2011-01-01 är räddningstjänsten åter i kommunen.. 
 Två personer har utbildats till brandman vid MSB brandskola i Karlstad 
 Två personer har utbildats för tillsyn vid MSB brandskola i Revinge för att kunna utföra tillsyn på 

brandskyddet vid verksamheter inom Hagfors kommun. 
 Debitering vid automatlarm falsklarm  
 Avtal med vägverket för vägsanering efter trafikolyckor (vägen städas och återställs efter olyckan) 
 Rutiner för akut restvärde har skapats (innebär att vi lämnar en torr och rökfri miljö efter en olycka)  

 
 
EKONOMISKT RESULTAT 

 
(mkr)    Budget- 
 Redovisning avvikelse 
Belopp i Mkr 2009 2010 2011 2011 
     
Intäkter - - 1,3 0,3 
Kostnader - - -9,9 -0,1 
Nettokostnad - - -8,7 0,2 
     
Netto- 
investering 

- - - - 

 
 
BUDGETUTFALL 

Avvikelsen mellan budget och utfall under 2011 beror på lägre kostnader för jour och beredskap. 
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FRAMTIDEN 

 Införandet av det nya radiosystemet RAKEL  
 Införande av digital utlarmning 
 Införande av IVPA i Hagfors (I väntan på ambulans) 

 
NYCKELTAL 

 
 2011 2010 2009 2008 2007 
      

Hagfors 111 104 101 95 76 
      
      

Ekshärad 40 32 33 29 28 
      
      

IVPA Hag 4 0 1 1 1 
      
      

IVPA Eks 85 69 115 96 76 
      

Totalt 240 205 250 221 181 
 
Antalet utryckningar under 2011 uppgick till 151 stycken. Under 2010 var antalet 136 stycken. Under 2011 
har sju skogsbränder/gräsbränder inträffat på grund av den torra och varma våren. Dessa larm har krävt stora 
personalinsatser från Ekshärad och Hagfors stationer. Dessutom har två gräsbränder av större omfattning 
inträffat i Sunnemo och Myra där räddningstjänsten i Munkfors har bistått med hjälp. Automatlarmen har 
minskat från 44 stycken 2010 till 23 stycken 2011.  
 
Antalet IVPA larm uppgick till 89 larm 2011 mot 69 larm 2010.  
 

RÄDDNINGSTJÄNSTUTSKOTTET, DRIFTREDOVISNING (tkr) 
              
          Avvik. 
VERKSAMHET    2011   2011 mot 
    Kostnad Intäkt Netto Budget budget 
Räddningsstationer   -6 998 138 -6 860 -6 063 -797 
IVPA  -164 0 -164 -147 -17 
Gemensamma kostnader, rdn-tjänst  -2 153 182 -1 971 -3 010 1 039 
Utbildning  -22 191 169 75 94 
Tillsyn  0 38 38 20 18 
Teknisk service  -68 111 42 60 -18 
Beredskapssamordning  -443 524 81 155 -74 
Övriga verksamheter  -42 76 34 37 -3 
Jämförelsestörande poster:           
Räddning in i kommunen  -44 0 -44 0 -44 
SUMMA   -9 933 1 260 -8 674 -8 873 199 
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BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

Ordförande:  Anna-Greta Johansson (s) 
Antal ledamöter:  7 
Antal sammanträden: Au 19, Bob 13 
 
VERKSAMHET 

Nämndens verksamhetsområde omfattar barnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, 
vuxenutbildning, gymnasiesärskola, Sfi, förberedelseklass för nyanlända flyktingar, musikskola, bibliotek, 
resurscentrum med individ- och familjeomsorg, förebyggande arbete i olika former, HVB-hem för 
mottagande av ensamkommande barn, samverkan med landstinget inom området psykisk hälsa för barn- och 
ungdomar tom 25 år. 
  
VIKTIGA HÄNDELSER 

För skolans del har det handlat mycket om an anpassning till de nya styrdokument som börjat gälla under 
året, skollag, läroplaner, betygssystem och lärarlegitimation. Även förskolan har fått en reviderad läroplan. 
Verksamheten på Briggen har utökats och verksamheten kommer att få nya lokaler under 2012. Antalet 
ärenden inom Barn- och ungdomsenheten har minskat något jämfört med 2010. VISIT, en 
öppenvårdsmottagning i samarbete med Landstinget har öppnats. Detta är en fortsättning på SKL-projektet 
”Psykisk hälsa barn och unga”. Detta har blivit mycket uppmärksammat i hela landet.  
 
Ett treårigt forskningsprojekt om skolutveckling har avslutats. Skolan har fått medel från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten för att utveckla finna former för stöd till elever i svårigheter. 
Biblioteket har startat flera aktiviteter och ett ökat kulturutbud. 
 
Antalet födda barn har ökat och uppgick vid årets slut till 101. Även antalet inflyttade barn till Hagfors tätort 
ökar. Förändringar i nuvarande skolorganisation kommer att få sin lösning inför ht-12. Elevresultaten från 
grundskolans år 9 var mycket bra. Gymnasieskolan har erhållit NIU-status (Nationell Idrotts-Utbildning) för 
innebandysatsningen. Ung företagsamhet inom gymnasieskolan har premierats på nationell nivå. 
Lärarförbundet har utsett Hagfors till årets skolförbättrare och till tredje plats bland Värmlands 16 
kommuner. 
 
EKONOMISKT RESULTAT 

    Budget- 
 Redovisning avvikelse 
Belopp i Mkr 2009 2010 2011 2011 
     
Intäkter 40,5 42,0 42,6 +3,7 
Kostnader -280,8 -293,2 -285,4 -1,2 
Nettokostnad -240,3 -251,2 -242,8 +2,5 
     
Netto- 
investering 

-0,05 0 -0,07 +0,03 

 
BUDGETUTFALL 
Budgetutfallet för hela nämndens verksamhet visar ett positivt resultat. Trots det finns såväl underskott som 
överskott inom verksamheterna. Barnomsorgen har baserats på statistik från SCB som visat sig inte vara 
relevant. Antalet barn har under de senaste fyra åren varit 54 fler än prognoserna. Det är en kombination av 
högre födelsetal och inflyttning. Detta har lett till att extra insatser har fått sättas in för att uppfylla lagkravet 
på barnomsorg. Stödet till fristående förskolor har överskridit budget beroende på dels ett nytt 
ersättningsreglemente och dels flera barn. Sammantaget ger detta ett större underskott. Positivt är att 
lönekostnaderna stannar inom budget liksom kostnaden för skolskjutsar. Grundskolan ger sammantaget ett 
överskott medan gymnasieskolan med vuxenutbildningar ger ett stort överskott. Under året har kostnaderna 
för placeringar av barn och unga bromsats genom fler insatser på hemmaplan och översyn av placeringar i 
form av kortare tid. 
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FRAMTIDEN 

Framtiden för barn- och bildnings verksamheter ser ljus ut. Efter de stora omstruktureringar som gjorts inom 
skolans område kan man nu se en positiv effekt. Arbetet för att anpassa både lokaler och personal till de 
minskande elevkullarna måste dock fortsätta. Detta gäller i första hand Kyrkhedens skola, Råda skola och 
Sunnemo skola. Grundskolan kommer fram till ht 2017 att minska med 150 elever varav ca 80 elever på 
Kyrkhedens skola. Bildningscentrum kommer under samma tid att minska med ca 40 elever till det 
planerade elevantal som skolan byggdes för. Råda skola kommer vid samma tid att vara ca 40 elever, vilket 
är ca 10 elever färre än idag. Sunnemo skola minskar med ca 10 elever till under 30 elever. 
Gymnasieskolan kommer att minska med ca 100 elever fram till 2015. Här måste en översyn ske över vilka 
program som vi kan ha underlag för med ett minskat elevantal. NIU-utbildningen, med 40 platser, inom 
innebandy kommer att vara ett bra tillskott. 
 
Viktigast för skolverksamheten är dock en hög kvalité på verksamheten. Kvalitén är avgörande för elevernas 
val främst vad gäller gymnasieskolan. Grundskolan har ansvaret för att alla elever kan göra egna val när det 
gäller gymnasieutbildning. Implementeringen av de nya styrdokumenten kommer att utgöra huvuddelen av 
utvecklingsarbetet de närmaste åren. Anpassningen av organisationen till de nya reglerna om 
lärarlegitimation och ett nytt betygssystem är andra områden som måste prioriteras. 
Barnomsorgens utökade behov av platser måste lösas för Hagfors tätort. Under 2012 måste en ny avdelning 
tillskapas och under 2013 ytterligare två avdelningar. Förtätning och anpassning av förskoleverksamheten i 
Ekshärad innebär att verksamheten vid Myrans förskola flyttas till Kyrkhedens skola. Detta innebär i sin tur 
att skolorganisationen vid skolan måste förändras. 
 
När det gäller stödet till barn och unga kommer en satsning på ett utvecklat samarbete mellan skola och 
resurscentrum att vara högst prioriterat. Även en satsning lokalt på öppenvård till barn, unga och familjer av 
olika slag för att förebygga långvariga placeringar av barn och unga.  
Samarbetet mellan HVB-hemmet Briggen och skolan kan utvecklas mera. Det gäller att de nyanlända 
snabbare integreras i samhället och skolan. Här deltar kommunen i ett projekt tillsamman med övriga 
kommuner i norra Värmland. Även elevhälsans arbete tillhör samarbetsområdet. 
Bibliotekets utbud måste fortsätta utvecklas. Utbudet digitala tjänster kommer att öka. Genom samverkan 
med övriga bibliotek i Värmland kan service till elever och medborgare ständigt förbättras och utökas.  
Behovet av fritidsaktiviteter av hög kvalité har ökat. Vid årsskiftet har personal från fritidsgården i Bergsäng 
placerats i Hagfors eftersom fritidsgårdsverksamheten i Bergsäng upphört. Samarbetet med skolan kan 
utvecklas ytterligare. 
 
Det finns planer på en ökad integrering av musikskolans verksamheter i skolan. 
 
MÅLUPPFYLLELSE 

Fritidsgården har haft som mål ”att se och bekräfta” besökarna. Detta har man med framgång gjort genom att 
vid lugnare stunder i verksamheten pratat med varje besökare. Detta har varit mycket uppskattat. 
Barnomsorgen har nått målet om barnomsorg till alla som behöver och en trygg barnomsorg. 
Ekonomiskt har man inte nått målet. 
 
Resurscentrum tillsammans med barn- och ungdomsenheten arbetar vidare med att ge alla barn och unga en 
trygg uppväxt. Här förändras behoven ständigt varför måluppfyllelse är svår att nå. Man har dock minskat 
kostnaderna för placeringar. Start av öppenvårdsmottagning VISIT har uppnåtts. Övriga verksamheter inom 
resurscentrum har nått de ekonomiska målen. 
 
Grundskolan har nått målen om betyg, meritpoäng och behörighet till gymnasieskolan enl. Barn- och 
bildningsnämndens målbild. År 3 på ÄBC har nått målet att alla elever har minst godkänt i svenska och 
matematik. Gymnasieskolan har nått mål om NIU-certifiering för innebandy. Biblioteket har kunnat erbjuda 
moderna digitala lösningar för allmänheten. HVB-hemmet Briggen har på ett bra sätt kunnat uppfylla avtalet 
med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn. 
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Avvik.
VERKSAMHET 2010 2011 2011 mot

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Barn- och bildningsnämnd -284 -311 0 -311 -330 20

Gemensam verksamhet -7 171 -8 684 1 505 -7 180 -8 115 936

Kulturverksamhet -358 -158 1 -157 -158 1

Fritidsgårdar och dagkoloni -1 777 -1 916 53 -1 864 -2 091 228

Bibliotek -6 227 -6 528 220 -6 308 -6 075 -233

Musikskola -2 663 -3 157 433 -2 724 -2 810 85

Barn- och ungdomsvård -25 559 -23 691 1 529 -22 162 -21 641 -521

Skolledning/expeditioner -10 448 -11 183 63 -11 121 -11 571 450

Barnomsorg -37 516 -43 301 5 782 -37 519 -35 301 -2 219

Skolbarnsomsorg -6 450 -7 873 1 388 -6 486 -6 560 75

Förskoleklass -5 394 -5 199 208 -4 992 -5 036 44

Grundskola -92 861 -94 524 1 160 -93 365 -93 367 3

Gymnasieskola -53 878 -57 942 10 116 -47 827 -49 547 1 720

Vuxenutbildning inkl uppdragsutb -2 260 -5 299 4 102 -1 198 -2 536 1 339

Undervisning för  asylsökande -222 -3 068 2 205 -864 -693 -171

Ensamkommande flyktingungdomar 1 832 -12 173 13 827 1 654 676 978

Arbetsmarknadsåtgärder -10 -73 0 -73 -100 27

Jämförelsestörande poster:

Brand Asplund -314 0 -314 0 -314

Momsåtersökning 49 0 0 0 0 0

SUMMA -251 197 -285 395 42 588 -242 807 -245 254 2 447

Avvik.
PROJEKT 2009 2010 Budget mot

Utgift Inkomst Netto Netto budget

Torkskåp ÄBC/samlingsanslag -70 0 -70 -100 30

Verksamhetsanpassning bibliotek -75 0 0 0

SUMMA -75 -70 0 -70 -100 30

BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)

BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)
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MILJÖ OCH BYGGNÄMNDEN 

Ordförande: Ingemar Tönnberg (s) 
Antal ledamöter: 7 
Antal sammanträden: 9 
 
VERKSAMHET 

Nämndens övergripande målsättning är att aktivt arbeta för en god miljö med attraktiv bebyggelse, säkra 
livsmedel, frisk luft, rent vatten samt levande skogar och sjöar. Brukarna ska ges ett bra bemötande, 
handläggningen ska ske inom rimlig tid och alla brukare ska behandlas lika. 
 
Nämndens arbetsuppgifter regleras i huvudsak av speciallagstiftning och omfattar främst prövning, tillsyn 
och kontroll inom lagområdena; miljöbalken, livsmedelslagen, och plan- och bygglagen. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Miljö/livsmedel: 
 
 Värmlands samtliga kommuner har har ingått i ett samverkansavtal för mätning av luftkvalitet i 

Värmland. Lagstiftningen kräver att varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna följs. 
Samverkansavtalet medför betydande kostnadsminskningar för samtliga kommuner. 

 I november genomförde länsstyrelsen i Värmland en revision av livsmedelskontrollen. Flera avvikelser 
noterades, Nämnden ska ha åtgärdat avvikelserna senast 1 november 2012. De flesta avvikelser är 
administrativa. 

 
Plan- och bygg: 
 
 Året har varit mycket fokuserat på den nya Plan- och bygglagstiftningen. En nyanställd bygginspektör 

har medfört att bemanningen på byggsidan äntligen känns bra. Året har präglats av utbildningsinsatser 
och arbete med att anpassa verksamheten till den nya lagstiftningen. 

 En översyn av äldre planer 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. 

 
EKONOMISKT RESULTAT 
    Budget 
 Redovisning avvik. 
Belopp i Mkr 2009 2010 2011 2011 
     
Intäkter 1,3 1,8 1,8 +0,3 
Löner inkl PO -2,5 -2,5 -2,7 -0,2 
Övriga 
kostnader 

-0,3 -0,5 -0,3 +0,3 

Interna 
lokalkostnader 

-0,2 -0,1 -0,2 0,0 

Kapital- 
kostnader 

-0,1 -0,1 -0,0 0,0 

 
BUDGETUTFALL 

Bokslutet visar ett överskott. Summan utgörs i huvudsak av ökade intäkter, framförallt på bygglovsidan och 
oförbrukade övriga kostnader. De ökade intäkterna har delvis burit upp lönekostnaderna för en nyanställd 
bygginspektör.  
 
FRAMTIDEN 

Den administrativa hanteringen av nämndens dokumentation och ärendehantering ökar påtagligt från år till 
år. Det innebär att tid för inspektions- och kontrollverksamhet ute hos verksamhetsutövare blir mindre för 
varje år som går. 
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Den ny plan- och bygglag som började gälla 2011-05-02 ställer betydligt större krav på miljö- och 
byggnämndens tillsynsverksamhet. Det, innebär en kraftigt ökad administration. Den resursförstärkning vi 
fått genom att anställa en bygginspektör och inköpt ärendehanteringssystem (Bygg-R) har medfört att vi kan 
hålla en tillfredställande service för våra sökande i bygg- och anmälningsärenden. 
 
NYCKELTAL 

Miljö/Bygg: Dataregistrerade händelser och inspektionsstatistik: 
Händelser: Ex: samråd, skrivelser, telefonkontakter, genomgång av årsrapporter, provtagning, inspektioner, 
årsdebiteringar handläggning och diverse kommunikation. 
 
Registrerade 
händelser 

2008 2009 2010 2011 

Miljöskydd 762 726 725 539 
Hälsoskydd 124 135 189 199 
Livsmedel 530 571 606 377 
Djurskydd 92 2   
Bygg    1 091 
Totalt: 1 508 1 434 1 520 2 206 
 
Inspektions/kontroll/plan- och bygg-statistik: 
Miljö: 
Inspektioner 2008 2009 2010 2011 
Miljöskydd 148 224 175 135 
Hälsoskydd 13 29 45 22 
Livsmedel 148 139 103 101 
Djurskydd 23    
Totalt: 332 392 323 258 
Plan- och bygg: 
Handläggning 2008 2009 2010 2011 
Bygglov 169 140 111 136 
Rivningslov    9 
Marklov    2 
Anmälan, bygg    99 
OVK-kontroller 129 126 97 56 
Strandskydd    6 
     
Inspektioner    158 
 
För bygglovfrågor m.m. har ett ärendehanteringssystem (Bygg-R) köpts in. Det gör det möjligt att på ett 
enkelt sätt ta fram nyckeltal. Det kommer också att avsevärt underlätta ärendehanteringen av bygglov etc. 
 
Miljö- och byggnämnden 
Nämnden har haft 9 sammanträden och beslutat i 58 ärenden under året. Delegationsbeslut har tagits enligt 
följande: miljö 118, bygg 298. 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
 
Miljö- och byggnämnden upprättar årligen en verksamhetsplan. Uppföljningen av planen sker kvartalsvis. 
För år 2011 konstaterar nämnden att planens mål är uppfyllda på ett tillfredställande sätt.  
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Avvik.
VERKSAMHET 2010 2011 2011 mot

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget

Miljö- och byggnämnd -69 -122 -122 -120 -2

Miljö- och byggkontor -994 -1 032 -1 032 -1 201 170

Fysisk och teknisk planering, bygglov -287 -735 617 -118 -202 84
Miljöskydd, livsmedel 
och luftkvalitetsmätningar -56 -1 345 1 216 -129 -332 203

SUMMA -1 406 -3 233 1 832 -1 401 -1 856 455

Avvik.
PROJEKT 2010 2011 Budget mot

Netto Utgift Inkomst Netto Netto budget

Radonriskundersökning 0 0 0 0 0

SUMMA 0 0 0 0 0

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)



ÅRSREDOVISNING 2011            HAGFORS KOMMUN

SIDA 53/68

SOCIALNÄMNDEN 

Nämndordförande:     Åsa Johansson  
Antal ledamöter:         7     
Antal sammanträden: Au 15, Soc 12 
 
VERKSAMHET 

Socialnämndens verksamhet är indelad i två avdelningar; sociala avdelningen och äldre-
omsorg/rehabilitering. Verksamheten 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 missbruksvård, alkoholtillstånd och tillsyn, LSS-verksamhet, 
socialpsykiatri, samt arbetsmarknadsenhet och feriearbete. 
 
Äldreomsorgen ansvarar för att tillgodose kommunens äldre- och funktionshindrades behov av 
stödinsatser, omvårdnad, rehabilitering och sjukvård. Verksamheten omfattar hemtjänst, 
särskiltboende (äldreboende/ demensboende), trygghetsboende, korttidsboende, rehabilitering, 
bostadsanpassning, hjälpmedelsverksamhet samt dagverksamheter med inriktning demens, social 
aktivering samt rehabilitering. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Sociala avdelningen 
Sociala avdelningens verksamheter har i likhet med tidigare år fokuserat på god ekonomisk 
hushållning och kvalitet inom verksamheterna. Ett viktigt verktyg i detta arbete är den fastställda mål- 
och verksamhetsplanen.  
 

 Kommunens två dagliga verksamheter inom LSS; Gården och Dagcenter är nu 
samlokaliserade i nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler.  

 Implementering har planenligt påbörjats av sociala avdelningens gemensamma värdegrund. 
 Bruttokostnaden för ekonomiskt bistånd inklusive flyktingar har ökat årligen sedan 2006, men 

under 2011 minskade kostnaderna med 4 % jämfört med föregående år.  Även antalet 
bidragshushåll minskade, om än marginellt, från 455 till 450 (preliminära uppgifter) liksom 
bruttokostnaden per hushåll med 3 %. Den vanligaste orsaks-koden vid beslut om ekonomiskt 
bistånd är fortfarande någon form av arbetslöshet.  

 Ökningen av HVB-placering p.g.a. omfattande missbruksproblematik har fortsatt under 2011. 
Personalomsättning har gjort att öppenvården inte fullt ut kunnat användas som komplement 
till behandlingshem.  

 Hagfors kommun har tecknat avtal om mottagande av 25 nyanlända invandrare 2011. 16 
personer mottogs under 2011, varav 3 enligt det  gamla systemet, 6 enligt etableringsreformen 
och 7 ensamkommande flyktingbarn (Briggen).  

 Inom socialpsykiatrin har aktiviteter genomförts för att stärka stödet till personer med 
psykiatrisk problematik. Ökad information om kognitiva hjälpmedel, planering för ett 
stödboende, medverkan i suicidprevention är exempel på sådana aktiviteter.  

 För att underlätta styrning och kontroll inom verkställighet LSS har ny rutin införts som 
innebär att   utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter 
godkännande av verksamhetsansvarig.  
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Äldreomsorgen 
 Beslut om att flytta korttidsenheten Svalan, till Lillåsen och Sättragården fattades 2011.               
 Förändringsarbetet beräknas vara genomfört 1/1 2013. 
 Sedan, 1/1 2011, har äldreomsorgen i Sverige en gemensam värdegrund, med följande 

formulering.  
 Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får 

leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. (SoL 5 kap.4§ ) 
 Arbete med att förankra och diskutera värdegrunden i verksamheten har fortsatt. 

Äldreomsorgen har sökt och blivit beviljad 244 tkr, i syfte att använda för att förbereda 
införandet av en lokal värdighetsgaranti. 

 Patientsäkerhetslagen gäller from 1/1 2011. Den nya lagen tydliggör vårdgivarens ansvar för 
systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet inom hälso- 
och sjukvården genom att minska vårdskador. 

 Asylbarn är en ny patientgrupp som tillkommit inom den kommunala hälso- och sjukvården. 
Detta har inneburit uppföljning av deras medicinska behov i hemmet samt krävt flertal 
kontakter med olika berörda enheter på landstinget, för att få en samordning kring vården. 

 Den 1 maj 2011 trädde nya bestämmelser i kraft i socialtjänstlagen (SoL), samt i lagen om 
stöd och  service till vissa funktionshindrade, LSS, i syfte att förtydliga ansvarsfördelning 
mellan bosättningskommun och vistelsekommun. 

 Nya bestämmelser i Lex Sarah, som omfattar hela Socialnämndens ansvarsområde trädde i 
kraft, den 1 juli 2011. 

 Äldreomsorgen hade under första halvåret 2011, 8 personer som fick vänta längre än tre 
månader, innan de kunde erbjudas särskilt boende. 

 Äldreomsorgen har sökt 387 tkr, i syfte att fortsätta driva projekten sociala innehållet, 
läkemedelsgenomgångar samt förebyggande arbete. 

 I samarbete med skolan har äldreomsorgen sökt och blivit beviljad 355 tkr, för 
omvårdnadslyftet, avsett för kompetenshöjning för undersköterskor och vårdbiträden. 
Utbildningsinsatsen påbörjas hösten 2011 och skall ske genom arbetsplatsförlagt lärande, 
inom området psykiatri. 

 
EKONOMISKT RESULTAT 

 
BUDGETUTFALL 

Sociala avdelningen 
Sociala avdelningen redovisar ett plusresultat i förhållande till fastställd budgetram med + 4 300 tkr.  
Den arbetade tiden har minskat inom verksamheterna och lönekostnaderna är totalt 450 tkr lägre än 
2010. Inom ramen har en buffert tillskapats för oförutsedda utgifter med 400 tkr. Denna har glädjande 
nog inte behövt nyttjas under året.  

Budget- 
avvikelse

Belopp i Mkr 2009 2010 2011 2011
Intäkter 58,1 57,5 56,8 2,8
Löner inkl. PO -244,5 -243,7 -246,8 0,4
Övriga 
kostnader -60,5 -64,6 -64,9 2,1
Interna 
lokalkostnader -13,5 -12,8 -13,7 0,0
Kapital- 
kostnader -0,6 -0,5 -0,4 0,0
Nettokostnad -261 -264,1 -269,1 5,3

Netto- 
investering 0 0,1 0,1 0,2

Redovisning
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IFO redovisar den största positiva avvikelsen med + 2 500 tkr. Kostnadsminskningen avs ekonomiskt 
bistånd har gett ett överskott med 1 900 tkr. Denna nedgång av biståndsbehov påverkar även 
flyktingkontot positivt, + 1 200 tkr. Den största negativa avvikelsen utgörs av missbrukarvård, där 
kostnaden är 1 000 tkr högre än budget. Svåra missbruksproblem, i huvudsak narkotika, i kombination 
med en öppenvård som inte varit fulltalig under året är de stora orsaksförklaringarna till 
budgetöverskridandet. Inom LSS är efterfrågan på ledsagarservice fortsatt betydligt högre än budget, - 
400 tkr. Inom personlig assistans beviljad av försäkringskassan är intäkterna lägre än budget, närmare 
1 000 tkr samtidigt som lönekostnaderna går bättre än budget + 400 tkr. En beräknad HVB-placering 
inom psykiatri har uteblivit, vilket ger ett överskott med 500 tkr, även elevhem går bättre än budget + 
400 tkr. Arbetsmarknadsenheten har genom ökade intäkter från arbetsförmedlingen haft fler 
bidragsanställningar under året, och resultatet är bättre än budget + 400 tkr. 

Äldreomsorgen 
Äldreomsorgen redovisar ett plusresultat i förhållande till fastställd budgetram med +935 tkr, varav 
313 tkr, är stimulansmedel för anhörigstöd.  
Särskilt boende, inkl Svalans 5 säbo, redovisar + 90 tkr. Vissa enheter har haft hög sjukfrånvaro samt 
flera utbrott av magsjuka och det har även funnits behov av att sätta in extra personal. Under hösten 
har avveckling av en personalgrupp på Lillåsen kunnat genomföras, vilket medfört en positiv 
avvikelse mot budget.   
Korttidsboendet Svalan har en negativ helårsprognos på – 73 tkr, pga. obudgeterade personalkostnader 
samt extra personal i samband med vård i livets slut. 
Hemtjänsten redovisar + 360 tkr. Äldreomsorgen redovisar fler arbetade och beviljade timmar än 
2010.  
Många omfattande bostadsanpassningar har blivit beviljade, vilket medför en avvikelse mot budget 
med -807 tkr. Kommunen har under 2011, valt att ändra redovisningsprincip, där kostnaden redovisas 
de året som beslutet fattats. 
Äldreomsorgen får minskat bidrag för inkontinenshjälpmedel, samtidigt som produkten har blivit 
dyrare, vilket medfört en avvikelse mot budget – 151 tkr. 
 
FRAMTIDEN 

Sociala avdelningen 
Sociala avdelningens verksamheter kommer de närmaste åren fortsatt att koncentrera sitt arbete kring 
ekonomisk hushållning och kvalitet. Verksamheternas kostnader påverkas i hög utsträckning av andra 
myndigheters regelsystem och åtgärder, såsom försäkringskassa, landstinget och arbetsförmedlingen. 
Nära samverkan med dessa aktörer är därför centralt, även i syfte att finna lösningar för enskilda att 
kunna klara egen försörjning. När det gäller ekonomiskt bistånd är det svårt att förutse huruvida 2011 
års positiva utveckling kommer att kvarstå, då oro för ökad arbetslöshet signaleras nationellt. Ökad 
arbetslöshet är en central riskfaktor när det gäller ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.  
 
Inrättande av stödboende för personer med psykisk problematik innebär att vi framöver kommer att 
vara mindre beroende av köpta platser och personer med psykiatrisk problematik ges möjlighet att bo 
kvar i sin hemkommun. Under 2012 kan inrättandet innebära en ökad kostnad, med på sikt är 
bedömningen att boendet kommer att ge både ekonomiskt och kvalitativt mervärde i verksamheten.  

Äldreomsorgen 
Fortsatt arbete med värdegrund och bemötandefrågor samt att utveckla en värdighetsgaranti. 
Verksamheten fortsätter arbetet med att implementera ett hälsofrämjande förhållningssätt och förbättra 
socialdokumentation, uppföljning av genomförandeplaner samt utveckla kontaktmannaskap och det 
sociala innehållet i verksamheten. 
Arbete och planering pågår inför flytt av korttidsenheten Svalan, till Lillåsen och Sättragården. 
Ombyggnation skall vara klar 1/1 2013. En successiv flytt av verksamheten kommer att påbörjas 
under 2012. 
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Socialstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem 
för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde i kraft den 1 januari 2012 och är tillämpliga inom hälso- 
och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Äldreomsorgen skall tillsammans med sociala avdelningen arbeta fram ett 
gemensamt kvalitets- och ledningssystem. 
Fortsatt arbete med att minska kostnader med målet att ha en kostnadseffektiv verksamhet med god 
kvalitet. 
 
MÅLUPPFYLLELSE 

Sociala avdelningen 
Inom verksamheten har kommunfullmäktiges visionära mål getts strategier och uppföljningsmått. 
Enhetschefer har sedan tillsammans med personal identifierat viktiga aktiviteter som behöver 
genomföras för att nå upp till kommunfullmäktiges visionära mål. 
 
LSS och socialpsykiatri: 
Kommunfullmäktiges visionära mål handikappomsorg: 

1. Alla brukare ska känna trygghet med kommunens insatser. 
2.  Alla brukare ska uppleva att de har inflytande över kommunens insatser. 
3. Alla brukare ska uppleva att de bemöts med respekt av personalen.  

Följande aktiviteter har genomförts eller påbörjats i verksamheten utifrån framtagna strategier: 
Riktlinjer för verkställighet och Lex Sarah har arbetats fram i verksamheten. Utbildningsinsatser har 
skett avseende dokumentation. Dessa insatser har genomförts i enlighet med planering. 
Implementering av gemensam värdegrund har påbörjats, men arbetet är inte fullgjort utan kommer att 
fortsätta under 2012. Detta gäller även upparbetande av en gemensam mall för genomförandeplaner.  
 
Individ och familjeomsorg: 
Kommunfullmäktiges visionära mål individ och familjeomsorg: 

1. Alla ska efter förmåga få utbildning, ha ett arbete eller skaffa sig utbildning. 
2. Missbruksvården ska utvecklas.  
3. Människor ska stimuleras till att ta eget ansvar, använda sina egna resurser och inte bli 

beroende av försörjningsstöd. 
Följande aktiviteter har genomförts eller påbörjats i verksamheten utifrån framtagna strategier: 
88 genomförandeplaner har upprättats under året. Genomförandeplaner är viktiga för att säkerställa en 
god planering och delaktighet för brukare. För 2012 har en planering gjorts för att stärka denna 
aktivitet. 48 remisser har skickats för försörjningsstödspraktik på AME och 19 till FINSAM. 
Regelbundna träffar hålls med arbetskonsulent och arbetsförmedling för att snabbt få ut personer i 
sysselsättning och på sikt egen försörjning. Inom missbrukarvården används evidensbaserat arbetssätt, 
ASI och AUDIT/DUDIT används kontinuerligt och MI samt återfallsprevention i  tillämpliga delar. 
Aktgranskningen för att säkerställa god kvalitet i handläggningen har inte kunnat genomföras enligt 
planering, och överförs till 2012. Implementering av värdegrund har skett under året.  
 
Arbetsmarknadsenhet: 
Kommunen ska satsa på arbetsmarknadsinsatser som ett komplement till den ordinära 
arbetsmarknaden för den enskilde i ett övergångsskede. AME ska utgöra ett komplement i 
socialtjänstens arbete med att stimulera människor till egenansvar och användande av egna 
resurser.  
Följande aktiviteter har genomförts eller påbörjats i verksamheten utifrån framtagna strategier: 
Alla deltagare har tilldelats arbetsintyg efter avslutad tid på AME, däremot saknas åtgärdsplaner i 
några fall. Denna rutin kommer att förbättras för 2012. 130 personer har deltagit i verksamheten varav 
84 slutat under året. Av dem har 60 personer gått över i egen försörjning.  
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Äldreomsorgen 
I mål- och verksamhetsplanen för äldreomsorgen som beslutades i socialnämnden 2011-02-28 finns ett 
antal delmål uppställda för att, när de uppfyllts, uppnå kommunfullmäktiges visionära mål.  
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGES VISIONÄRA MÅL 
1. Den enskilde ska ha tillgång till en god hälso- och sjukvård och omsorg av god kvalitet och 
rättssäkerhet  
Äldreomsorgen arbetar med att förbättra kontinuitet och kvalitet i mötet med den enskilde. Målet är 
kontinuiteten skall vara så hög som möjligt och att insatsen skall utföras av rätt person med rätt 
kompetens och gott bemötande. Äldreomsorgen driver med stöd av stimulansmedel, projektet 
läkemedelsgenomgångar, i syfte höja kompetens hos omvårdnadspersonal som arbetar närmast 
patienten, angående läkemedel, biverkningar och interaktioner. Målet är en ökad patientsäkerhet vid 
läkemedelshantering och en optimal läkemedelsbehandling för den enskilde. 
 
2. Den enskilde ska bemötas med respekt och professionalism.  
I verksamheten pågår diskussioner utifrån äldreomsorgens värdegrund och dess begrepp; ansvar, 
trygghet och respekt samt hur man kan kopplar ihop dem med ett salutogent (hälsofrämjande) 
förhållningssätt. Verksamheten för också diskussioner om självbestämmande och meningsfullhet samt 
bemötande.   
 
3. Äldreomsorgen ska samverka med andra närliggande verksamheter samt driva nödvändiga 
utvecklingsarbeten.   
Resursfördelningen som infördes i hemtjänsten 2010, fungerar bra och har effektiviserat verksamheten 
utan att försämra kvalitén. Äldreomsorgen planerar att införa resursfördelning även på särskilt boende.  
Äldreomsorgen har regelbundna teamträffar med de olika yrkeskategorierna i verksamheten, i syfte att 
diskutera händelser kring den enskilde, gå igenom avvikelser och dokumentera åtgärder. FoU Välfärd 
Värmland är ett forum för samarbete mellan Värmlands kommuner och Karlstad universitet. Genom 
projektarbeten, seminarier, studiedagar och andra verksamheter får anställda inom socialtjänsten 
tillfälle att utveckla det sociala arbetet/sociala omsorgsarbetet.  
 
4. Den enskildes behov av aktivitet, gemenskap och meningsfull tillvaro ska främjas samt att den 
enskildes resurser tillvaratas och utvecklas. 
Utvecklingen går mot ett salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt, i syfte att ta tillvara den 
enskildes resurser samt att hon/han skall känna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Inom 
äldreomsorgen pågår kontinuerliga diskussioner, om hur man kan schemalägga och planera för att 
vård och omsorgstagarna skall kunna ha egen tid, utifrån intresse och önskemål, med förhoppning att 
tillvaron skall kännas mer meningsfull. Med stimulansstöd från regeringen har verksamheten drivit 
projekten sociala innehållet, förebyggande arbete samt anhörigstöd. Medlen syftar till att höja 
kompetensen hos äldreomsorgens personal samt att öka kvaliteten för den enskilde. I projektet 
förebyggande arbete har samverkan skett med handikapp- och pensionärsföreningar. 
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Avvik.
VERKSAMHET 2010 2011 2011 mot

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget
Socialnämnd m m -276 -405 0 -405 -404 -1
Vård och omsorg i ordinärt boende -66 421 -71 539 2 410 -69 129 -68 948 -182
Vård och omsorg i särskilt boende -76 148 -77 670 909 -76 761 -76 852 90
Gemensamt ordinärt och särskilt boende -38 172 -50 257 11 290 -38 967 -39 700 734
Förebyggande verksamhet -3 879 -4 171 346 -3 824 -3 949 125
Stöd och service enl LSS -49 994 -82 202 30 708 -51 494 -52 164 669
Färdtjänst -3 395 -3 749 333 -3 416 -3 710 294
Gemensamma kostnader IFO -6 098 -6 077 -4 -6 081 -6 969 888
Missbrukarvård för vuxna -3 486 -4 127 387 -3 741 -2 710 -1 031
Ekonomiskt bistånd -12 175 -12 282 890 -11 392 -13 330 1 938
Konsumentverksamhet -224 -326 36 -290 -299 8
Familjerätt -35 -87 134 48 -46 94
Flyktingmottagande 899 -2 314 3 491 1 178 -43 1 220
Alkoholtillstånd -289 -560 270 -289 -252 -37
Arbetsmarknadsåtgärder -4 391 -10 121 5 572 -4 549 -5 004 456
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0
Avsatt till vite, särskilt boende 12 0 0 0 0 0

SUMMA -264 073 -325 886 56 773 -269 114 -274 379 5 265

Avvik.
PROJEKT 2010 2011 Budget mot

Utgift Inkomst Netto Netto budget

Datautrustning Björkdungen -39 0 0 0 0 0
Möbler Björkdungen -59 0 0 0 0 0
Inköp bil CBS 533 0 -77 0 -77 0 -77
Samlingsinv. Äldreomsorgen 0 0 0 0 -200 200
Samlingsinv. Sociala avd. 0 0 0 0 -100 100

SUMMA -98 -77 0 -77 -300 224

SOCIALNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)

SOCIALNÄMNDEN, INVESTERINGSREDOVISNING (tkr)
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VALNÄMNDEN  

I gällande redovisningsreglemente stadgas att årsredovisningen skall 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 riksdagen eller 
kommunfullmäktige beslutar om. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

Uppdraget år 2011 innebar till största delen utvärdering av förtidsröstningsorganisationen samordnat med 
länsstyrelsen och övriga värmlandskommuner. Egen distriktsindelning har detaljjusterats med hjälp av 
länsstyrelsens geografiska databaser, vilket inneburit att vissa enskilda fastigheter har fört över till mera 
passande valdistrikt. 
 
Kompletterande inköp av valmaterial har också gjorts under året. 
 
BUDGETUTFALL 

Valnämndens underskott utgörs av tillkommande kostnader för valmaterial, ADB-stöd och 
tidskriftsprenumerationer.  
 
FRAMTIDEN 

Behövliga justeringar av enskilda väljares valdistriktstillhörighet bör genomföras i samarbete med 
länsstyrelsen under perioden fram till nästa val. 
 
Det kan enligt kommunallagen hända att extra val till kommunfullmäktige ska genomförs om fullmäktige 
beslutar om det. Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av ledamöterna röstar för det. 
Valadministrationen ska enligt valmyndigheten hålla god beredskap för att snabbt kunna genomföra ett extra 
val. Detta innebär för kommande verksamhetsår att det bör arbetas med  bl a.  
 
 en uppdaterad förteckning över vilket valmaterial kommunen har i lager och vad som måste 

kompletteras, 
 underhåll av de register på lokaler och personal som behövs för att ordna röstmottagning,  
 underhålla av registret på röstmottagare, samt 
 bedöma valkonsekvenser av förändringar i kommunen, t.ex. posthantering, arkiveringsmöjligheter eller 

andra tjänster som behövs vid val. 
 
NYCKELTAL 

Antal röstanden i de sju senast genomförda valen/omröstningarna  
 
Antal röstande 1997 2002 2003 2004 2006 2009 2010 
Hagfors kommun 9 534 8 753 9 232 3 225 8 245 3397 8305 
 

Avvik.
VERKSAMHET 2010 2011 2011 mot

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget
Valnämnd -26 -6 0 -6 -20 14
Valförrättning -174 -21 0 -21 0 -21

SUMMA -200 -27 0 -27 -20 -7

VALNÄMNDEN, DRIFTREDOVISNING (tkr)
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ÖVERFÖRMYNDAREN  

Från 2011-01-01 har överförmyndarverksamheten i Hagfors kommun upphört. Från nämnda datum sorterar 
verksamheten under den gemensamma överförmyndarnämnden i Forshaga kommun. Den gemensamma 
överförmyndarnämnden är ett samarbete mellan Hagfors, Kil, Forshaga, Grums och Munkfors kommuner. 
Hagfors kommuns åtagande i detta är att ansvara för den kostnad som blir aktuell enligt den 
fördelningsmodell som används. 
 
 

 

Avvik.
VERKSAMHET 2010 2011 mot

netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget
Överförmyndarverksamhet -836 -737 53 -684 -825 141
Överförmyndarverksamhet Briggen -50 -183 139 -44 0 -44
Överförmyndarverksamhet ensamkommande barn 8 -9 0 -9 0 -9

SUMMA -877 -929 192 -737 -825 88

ÖVERFÖRMYNDAREN, DRIFTREDOVISNING (tkr)

2011
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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. Hjälpmedelsnämnden består av representanter för länets alla 16 kommuner och landstinget. 
Varje kommun har varsin representant och landstinget har 3. Utöver dessa ordinarie ledamöter 
tillkommer lika många ersättare. Av nämndens ledamöter har ett arbetsutskott utsetts som består av 
landstingets 3 representanter och 3 av kommunrepresentanterna. 
 
Nämnden sammanträder minst 4 ggr per år. 
 
Nämndens uppgifter och ansvarsområde regleras i avtal och reglemente om samverkan i gemensam 
nämnd. Dessa kan sammanfattas i 3 områden; samordning -, kompetens- och stöduppgifter. 
Hjälpmedelsnämnden ansvarar inte för syn -,hörsel och ortopedtekniska hjälpmedel. 
 
Den gemensamma nämnden har haft 5 planerade sammanträden under året 2012. 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 
 

 Hjälpmedelsnämnden har fått en ny ordförande 
 Verksamheten har under perioden januari - december b la tagit beslut om: 
 Att en uppräkning av kostnaderna för hjälpmedelsnämnden ska ske för år 2012 med 2,5% 
 Att en uppräkning av kostnaderna för sekretariatet ska ske för år 2012 med 2,5%. 
 Riktlinjen 121806 Trehjuliga cyklar tas bort och därmed också möjligheten att förskriva dessa. 
 Riktlinjen 122309 Förbränningsmotordrivna rullstolar tas bort och därmed också möjligheten 

att förskriva dessa. 
 Riktlinjen 222109 Samtalsapparater kompletteras med leg logoped som förskrivare. 
 Deltagit i olika seminarier 
 Utreder frågan om fritt val av hjälpmedel även i Värmland 
 Val av nya ledamöter i arbetsutskottet 
 Fastställt reviderad policy för hjälpmedelsverksamhet, barn hjälpmedel ingår i 

hjälpmedelsnämndens ansvarsområde numera. 

 
Verksamheten gör i år ett positivt resultat  med +3 tkr. 
 
Kostnaden för gemensam hjälpmedelsnämnd fördelas 79 % för landstinget och 21% för kommunerna. 
Fördelningen mellan kommunerna görs enligt avtalet utifrån antalet innevånare 80 år och äldre. 
Budgeten är periodiserad 1/12. I budgeten ingår kostnader för hjälpmedelsnämnden samt kostnader för 
sekretariat. 
 
Inför varje nytt budget år bör vi ha med en uppräkning av budget för hjälpmedelsnämnden och 
sekretariat på ca 2,5 % 
 
 

Avvik.
VERKSAMHET 2010 2011 2011 mot

Netto Kostnad Intäkt Netto Budget budget
Gemensam hjälpmedelsenhet -110 -109 0 -109 -112 3

SUMMA -110 -109 0 -109 -112 3

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND, DRIFTREDOVISNING (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 an skaffningsvärdet med avdrag för 

planenliga avskrivningar. Avskriv ningstiderna följer Kommun förbundets rekommendationer. 
Avskrivningarna påbörjas när anläggningen tas i bruk.

•	 Borgensåtaganden redovisas inom linjen och omfattar även kom munens ansvarsåtaganden för 
egnahemslån.

•	 Finansiell leasing Äldreboendet Bellmansgården, som innehas enligt finansiellt leasingavtal, 
redovisas som anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasing-
avgifter redovisas som skuld i balans räkningen.

•	 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 fr.o.m. 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 arbets tagaren valt. För den kompletterande ålders pensionen (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 procentuella personal omkostnadspålägg i samband med 
löne redovisningen. Skulden för december månad har belastat aktuellt redovisningsår.

•	 Statsbidrag hänförliga till redovisningsåret har fordrings bokförts 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 redovis ningsåret 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 
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