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DELÅRSRAPPORT JANUARI – AUGUSTI 2018 
OCH HELÅRSPROGNOS FÖR 2018 

 

 

SAMMANFATTNING 
 
Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2018. Rapporten redovisar resultat och balansposter 
för perioden januari – augusti 2018 samt prognos för helåret. Rapporten har sammanställts utifrån 
redovisningen per 2018-08-31 samt verksamheternas inlämnade uppgifter om periodiseringar och 
helårsprognos. I rapporten redovisas jämförelse med perioden januari - augusti 2017. Kostnader och 
intäkter är periodiserade, vilket betyder att de är bokförda i den period de skapas eller förbrukas.  
 
Delårsbokslutet per 31 augusti 2018 uppvisar ett positivt resultat på 19,1 miljoner kronor (Mkr). 
Budgeterat resultat för motsvarande period är +24,4 Mkr vilket således innebär en negativ 
resultatavvikelse med -5,3 Mkr. Utfallet per 31 augusti 2017 var +47,3 Mkr. Således är utfallet för 
perioden januari-augusti 2018 22,9 Mkr sämre än motsvarande period året innan.    
 
Resultatet för hela året 2018 prognostiseras bli -0,8 Mkr. Detta innebär en negativ avvikelse med -3,2 
Mkr mot budgeterat resultat för 2018.  

 
  

EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
Verksamhetens nettokostnad 
Verksamhetens nettokostnad för perioden januari – augusti 2018 uppgår till 453,0 Mkr, vilket är 6,8 Mkr 
högre än budget. 
 
Prognosen för verksamhetens nettokostnad för helåret 2018 är 717,0 Mkr, vilket är 3,9 Mkr högre än 
budget.  
 
För både redovisad och prognostiserad nettokostnad är de största förklaringsposterna mot budget 
följande:    
 

 Vård- och omsorgsavdelningen redovisar -4,4 Mkr och prognostiserar -2,3 Mkr. Orsaken är 
framförallt volymsbetingelser inom äldreomsorg dvs större volymer inom framförallt hemtjänst 
och särskilda boenden men också hög sjukfrånvaro i framförallt början av året. För helåret 
prognostiseras att avdelningen till viss del, 1,7 Mkr, kommer bli kompenserad i budget från 
verksamhetspotten. 

 Samhällsbyggnadsavdelningens skattefinansierade del redovisar -3,4 Mkr och prognostiserar     
-0,7 Mkr för helåret. Högre kostnader än budgeterat inom vinterväghållningen, -0,7 Mkr, är 
orsaken till den prognostiserade avvikelsen. För helåret prognostiseras att avdelningen kommer 
att bli kompenserad i budget från verksamhetspotten motsvarande det prognostiserade 
underskottet. 

 Samhällsbyggnadsavdelningens avgiftsfinansierade del redovisar -3,8 Mkr och prognostiserar 
0,0 Mkr för helåret. I den avgiftsfinansierade verksamheten avseende vatten, renhållning samt 
slamtömning skall brukarna bära kostnader varför över respektive underskott flyttas med till 
nästa år. 

 Sociala avdelningen redovisar +8,7 Mkr för perioden och prognostiserar -2,8 Mkr för helåret. 
Den stora skillnaden mellan periodens utfall och helårsprognos förklaras av osäkerhet i 
periodisering av intäkter för framförallt ensamkommande barn. På helår prognostiseras 
ekonomiskt bistånd (-1,6 Mkr) och insatser inom barn- och ungdomsgruppens verksamhet (-2,0 
Mkr) vara de största orsakerna till underskottet. . För helåret prognostiseras att avdelningen till 
viss del, 1,3 Mkr, kommer bli kompenserad i budget från verksamhetspotten. 

 Miljö- och byggnämnden redovisar ett överskott för perioden om +0,5 Mkr och prognostiserar 
+0,1 Mkr. Orsaken är något lägre personalkostnader på grund av föräldraledigheter samt 
sjukskrivningar. 

 Barn- och bildningsutskottet redovisar -3,4 Mkr och prognostiserar -4,4 Mkr.  Av verksamheterna 
är det framförallt barnomsorgen, -3,7 Mkr, samt Administration mm gemensamt, -0,8 Mkr, som 
prognostiseras redovisa underskott på helår. För helåret prognostiseras att avdelningen till viss 
del, 2,6 Mkr, kommer bli kompenserad i budget från verksamhetspotten. 

 KLU redovisar +0,2 Mkr jämfört med budget för perioden. Orsaken är att generellt ligger 
nettokostnaderna inom de olika verksamheterna lägre än budgeterat för perioden. Framförallt 
gäller detta inom kommunledning och gemensam administration, +1,2 Mkr, föreningsstöd och 
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övrigt stöd, +1,1 Mkr, gemensam verksamhet och servicefunktioner, +0,7 Mkr, 
jämförelsestörande poster, +0,3 Mkr, näringslivsutveckling inkl EU-projekt, +0,3 Mkr. Det som 
sticker ut negativt är kostnaderna inom Räddningstjänsten som är 4,2 Mkr större än budgeterat 
för perioden. Orsaken är framförallt sommarens stora brand i Hornäs-Stackerud. Hittills uppgår 
kostnaderna för branden till 3,4 Mkr. Möjlighet finns att söka statliga medel för händelser av den 
här arten. Bedömningen är att det ska vara möjligt att söka tillbaka medel som täcker de 
kostnader kommunen haft. Jämförelsestörande poster om 0,1 Mkr avser kompensation för 
sjuklönekostnader och 0,2 Mkr avser återsökt mervärdesskatt. För helåret prognostiserar KLU 
ett överskott om 1,3 Mkr. Framförallt beroende på kvarstående överskott inom gemensamma 
verksamheter och servicefunktioner, +0,9 Mkr, samt jämförelsestörande kostnader, +0,3 Mkr. I 
prognosen förutsätts täckning av kostnader för branden i Hornäs samt att återstående del av 
löneökningspotten, 3,2 Mkr, räcker att täcka den kvarvarande lönerevisionen inom Barn- och 
bildnings verksamhet, 

 För helåret bedöms 6,3 Mkr tas i anspråk ur verksamhetspotten för att täcka underskott 
beroende av volymsförändringar inom Vård- och omsorgsavdelningen, Barn- och 
bildningsavdelningen, Sociala avdelningen samt Samhällsbyggnadsavdelningen. Resterande del 
bedöms åtgå till annat. 
 

Mer utförliga kommentarer och förklaringar till avvikelser redovisas i utskottens/nämndens 
verksamhetsberättelser. 
 
Skatter och generella bidrag 
Prognosen avseende skatteintäkter pekar mot en positiv avvikelse mot budget med 1,1 Mkr. Avvikelsen 
avser framförallt förbättrad prognostiserad slutavräkning för 2018. Prognosen är preliminär och kan 
komma att ändras när årets definitiva taxeringsutfall blir känt. 
 
De generella statsbidragen inklusive fastighetsavgiften för 2018 förväntas bli 1,6 Mkr lägre än 
budgeterat.  
 
Finansförvaltning 
Under perioden har ingen nyupplåning eller amortering skett. Per 2018-08-31 uppgår kommunens 
låneskuld till 130,0 Mkr.  De finansiella kostnaderna beräknas bli cirka 0,3 Mkr lägre än budget och de 
finansiella intäkterna beräknas bli cirka 0,3 Mkr större än budgeterat. Likvida medel har för kommunen 
under perioden minskat med 3,9 Mkr och uppgick vid delårsperiodens slut till 73,1 Mkr. 

 
Jämförelsestörande poster 
Kommunen har fått kompensation för sjuklönekostnader om 0,1 Mkr samt återsökt mervärdesskatt om 
0,2 Mkr under perioden. 

 
Förändring av eget kapital 
Budgeterat resultat för helåret 2018 är +2,5 Mkr. Prognosen pekar mot ett negativt resultat vid årets slut 
på -0,8 Mkr vilket ger en negativ avvikelse mot budget med -3,2 Mkr. Eget kapital för helåret kommer 
således, givet prognostiserat resultat, att minska med 3,2 Mkr.  

 
Investeringar 
Årets investeringar beräknas uppgå till 90,2 Mkr vilket är 14,1 Mkr mindre än budget för 2018. De största 
investeringsutgifterna avser bl a utbyggnad av sporthallen i Ekshärad 14,3 Mkr, investeringar i Råda 
skola 10,5 Mkr, utbyggnad av Häggården 10,0 Mkr och utbyggnad av stamfiber (ERUF) 8,5 Mkr.  Se 
vidare i investeringsredovisningen för mer detaljer. 
 
Kommunallagens balanskrav 
Kommunallagens balanskrav innebär att kommunernas intäkter ska överstiga kostnaderna. 
Huvudprincipen är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i 
intäkterna då avstämning mot balanskravet görs. Inte heller ska de kostnader för 
omstruktureringsåtgärder i syfte att få en mer anpassad verksamhet och framtida kostnadsminskningar 
räknas in i det justerade resultatet. Ett negativt justerat resultat ska återställas inom de kommande tre 
åren. 
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BALANSKRAVET 2018 (Tkr)

Årets resultat 2018 enligt prognostiserad resultaträkning -751

- reducering av samtliga realisationsvinster 0

+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0

+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0

+ orealiserade förluster i värdepapper 0

- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0

Prognostiserat balanskravsresultat 2018 -751

Kommunen uppfyller inte kommunallagens balanskrav för 2018 men har

inget ytterligare underskott att täcka från föregående år.  
 
  
Omvärldsanalys och framtidsbedömning 
SKL (Sveriges kommuner och landsting) beskriver i maj 2018 samhällsekonomin och kommunernas 
ekonomi på följande sätt:  
Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med 3 procent i år. Under 
konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. 
Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar 
svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når 
sin topp och BNP växer långsammare. I och med att vi räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar 
alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande 
glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behoven av skola, vård 
och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. 
 
Kommunernas preliminära resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över 
tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. En bra 
utveckling av skatteunderlaget, extra statliga stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda 
resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling 2019-2021, i kombination med fortsatt stora 
behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt 
ut i takt med demografin, och ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs 
budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av bruttokostnaderna årligen). Det 
kommer med andra ord att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal 
kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen. 
    
Hagfors kommuns folkmängd per 30 juni 2018 uppgick till 11 707 personer. Folkmängden har således 
minskat med 75 personer första halvåret 2018 och 153 personer sedan 30 juni 2017. Flyttningsnettot var 
-11 personer, födelsenettot var -62 personer och justeringar -2 personer under första halvåret 2018. 
Under kalenderåret 2017 minskade befolkningen med 135 personer. Under de senaste tio åren har 
befolkningen minskat 1 211 personer eller 9,3 procent. All befolkningsminskning medför minskade 
intäkter från skatter och statsbidrag.         
 
I augusti 2018 var 7,0 procent (en minskning med 0,4 procentenheter jämfört med motsvarande period 
föregående år) av den registerbaserade arbetskraften i Sverige öppet arbetslösa eller deltog i program. 
Motsvarande siffra för Värmland var 6,6 procent (-1,0 procentenheter). I Hagfors var 6,1 procent öppet 
arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Minskningen jämfört med augusti 2017 motsvarar 
1,3 procentenheter. Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år har åter minskat efter att under 
perioden 2017 ökat något. Hagfors är idag den kommun i Värmland med femte lägsta arbetslösheten 
bland unga (7,2%). 
  
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av det lokala företagsklimatet uppbyggd av resultatet 
från en företagarenkät och officiell statistik. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och 
driva företag. För 2018 hamnar Hagfors kommun på plats 219 av 290 kommuner vilket är en förbättring 
med 24 platser sedan 2017. De två senaste åren har Hagfors kommun klättrat totalt 57 placeringar. 
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MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE 

 
Styrmodellen i Hagfors kommun utgår från kommunallagens krav om att kommunerna ska ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Ekonomi- och verksamhetsstyrning är en målmedveten och 
systematisk process för att påverka den samlade verksamheten i riktning mot önskat resultat, effektivitet 
och ekonomisk ställning.  
 
Under början av 2012 fattades ett politiskt beslut om att införa styrmodellen balanserat styrkort (målkort) 
i Hagfors kommun. Syftet med att införa målkort som styrmetod är att få ett mer fokuserat och 
strukturerat arbetssätt i hela organisationen. Medarbetarna får en tydlig bild av nyttan av sitt arbete samt 
ökad respekt för resultat som inte går att mäta i pengar.  
 
I årsredovisningen 2013 redovisades måluppfyllelse för kommunens målkort för första gången. 
Målkortsrapportering sker vid tre tillfällen per år d.v.s. vid varje tertial. Detta sker i samband med 
boksluten för april (T1), augusti (T2) samt december (T3). Vid tidpunkten för detta delårsbokslut finns 45 
aktiva målkort samt två påbörjade målkort i kommunen. Under respektive utskotts verksamhetsberättelse 
redovisas dess målkort. I detta stycke redovisas kommunens övergripande målkort.    
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KOMMUNENS PERSONAL 

 
         

2017-08-31 2018-08-31

Antal personer med månadslön 1 172 1 154
(varje person räknas en gång även om hon/han har flera 

anställningar. Timanställda ingår ej)

Fördelning per:

Tillsvidareanställda (Tv) 1 028 1 027

Visstidsanställda (Visstid) 144 126

Kvinnor 973 962

Män 199 192

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

Kommunledningsutskott, kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och revision 47 2 29 20 49

Samhällsbyggnadsutskottet 98 18 71 45 116

Barn- och bildningsutskottet 280 90 289 82 371

Miljö- och byggnämnden 6 1 5 2 7

Vård o omsorg / Individ- och omsorgsutskottet 412 8 406 14 420

Sociala avd. / Individ- och omsorgsutskottet 184 7 162 29 191

Summa 1 027 126 962 192 1 154

NYCKELTAL PERSONAL HAGFORS KOMMUN
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REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO

 Kvinnor sjukfrånvaro        Män sjukfrånvaro        

Sjukfrv % Sjukfrv % Sjukfrv % Sjukfrv %

jan-aug 2018 jan-aug 2017 jan-aug 2018 jan-aug 2018

Barn- och Bildning 4,58 4,12 4,87 3,62

Kommunledning 3,04 2,08 2,40 4,01

Miljö- och Bygg 3,06 6,68 2,64 4,17

Samhällsbyggnad 7,09 6,82 6,52 7,99

Sociala avd 6,74 7,58 7,37 4,13

Vård och omsorg 8,55 8,02 8,49 9,76

Totalsumma: 6,49 6,39 6,83 5,23

49 096 574 113

20 397 302 609

93 277 1 437 041

11 476 161 789

270 8 836

2 142 70 535

Sjukfrv tim Ord arbtid

24 128 527 069

Nämnd/utskott/avd  Totalt sjukfrånvaro      

Period : 2018-01-01 - 2018-08-31
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EKONOMISK REDOVISNING FÖR HAGFORS KOMMUN 

 

Prognos

Belopp i miljoner kronor Not 2018-08-31 2017-08-31 2018

Verksamhetens intäkter 1 146,0 166,5 209,0 -6,1

Verksamhetens kostnader 2 -578,3 -568,5 -891,2 -7,0

Avskrivningar -20,8 -20,4 -34,8 0,0

Verksamhetens nettokostnad -453,0 -422,4 -717,0 -13,1

Skatteintäkter 3 351,2 347,3 525,3 1,1

Generella bidrag 3 111,2 114,9 177,0 9,5

Kommunal fastighetsavgift 13,5 13,5 19,9 -1,2

Verksamhetens resultat 22,8 53,4 5,2 -3,8

Finansiella intäkter 4 0,9 0,8 0,9 0,3

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

Resultat före extraordinära poster 19,1 47,2 -1,7 -16,2

Extraordinära poster 5 0,0 0,0 0,9 0,9

ÅRETS RESULTAT 19,1 47,2 -0,8 -15,3

Avvikelse

mot budget

RESULTATRÄKNING

Delårsbokslut

 
 

 

 

Belopp i miljoner kronor Not 2018-08-31 2017-08-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 19,1 47,2

Justering för av- och nedskrivningar 20,8 20,4

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 6 0,0 0,0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 39,9 67,6

Förändring rörelsekapital -28,6 -21,5

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Medel från investeringsverksamheten 7, 8 -16,2 -6,7

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Medel från finansieringsverksamheten 9, 10, 18 1,0 -26,9

PERIODENS KASSAFLÖDE -4,0 12,6

Likvida medel vid årets början 77,1 86,2

Likvida medel 31 augusti 73,1 98,8

KASSAFLÖDESANALYS 
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Belopp i miljoner kronor Not 2018-08-31 2017-12-31 2017-08-31

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och anläggningar 11 513,5 522,8 521,6

Maskiner och inventarier 11 36,6 31,9 28,2

Finansiella anläggningstillgångar 12 8,9 8,9 8,8

Summa anläggningstillgångar 558,9 563,5 558,6

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar 13 55,2 52,6 66,7

Kassa och bank 14 73,1 77,1 98,8

Summa omsättningstillgångar 128,4 129,7 165,5

SUMMA TILLGÅNGAR 687,3 693,1 724,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 15 296,6 277,5 310,3

därav periodens resultat 19,1 14,5 47,2

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner 16 4,6 4,3 4,2

Andra avsättningar 17 35,5 35,7 38,2

Summa avsättningar 40,1 40,0 42,4

SKULDER

Långfristiga skulder 18 191,9 188,7 188,5

Kortfristiga skulder 19 158,7 187,0 182,9

Summa skulder 350,6 375,7 371,4

SUMMA EGET KAPITAL,                             

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
687,3 693,1 724,1

POSTER INOM LINJEN

Borgensåtaganden 20 134,1 134,1 154,1

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 21 344,8 352,9 360,4

Leasingavtal (2017-12-31) 22 3,2 3,2 2,7

BALANSRÄKNING
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DRIFTSREDOVISNING

Budget Redovisning delårsrapport Avvikelse Årsbudget Helårsprognos Avvikelse 

2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018 2018 2017

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

Kommunledningsutskott, 

kommunfullmäktige, 

kommunstyrelse och revision -42,42 -46,54 4,31 -42,23 0,19 -68,10 -66,77 1,32

Samhällsbyggnadsutskottet, 

skattefinansierad verksamhet -19,99 -102,45 79,08 -23,36 -3,38 -38,40 -39,10 -2,54

Samhällsbyggnadsutskottet, 

avgiftsfinansierad verksamhet 2,21 -32,38 30,77 -1,61 -3,82 0,00 0,00 3,86

Barn- och bildningsutskottet -157,50 -193,49 32,64 -160,85 -3,36 -246,46 -250,91 8,39

Miljö- och byggnämnden -1,37 -2,42 1,55 -0,87 0,50 -2,47 -2,33 0,52

Individ- och omsorgsutskottet -219,87 -276,90 61,28 -215,62 4,25 -338,42 -343,56 8,17

Valnämnden -0,09 -0,05 0,26 0,21 0,30 -0,13 -0,13 -0,02

Överförmyndaren -0,02 -0,01 0,00 -0,01 0,01 -1,55 -1,55 0,01

Gemensam hjälpmedelsnämnd -0,10 -0,10 0,00 -0,10 0,00 -0,16 -0,19 -0,02

Verksamhetspott 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7,13 -0,79 0,00

S:a utskott, nämnd och styrelse -439,1 -654,35 209,90 -444,45 -5,31 -702,80 -705,32 19,67

Pensioner m m -32,34 -34,40 -34,40 -2,07 -49,21 -51,21 -2,65

Internt PO-pålägg pensioner 18,50 19,48 19,48 0,98 27,75 28,75 2,25

Återföring kapitalkostnader 28,13 27,13 27,13 -1,01 45,98 45,07 -0,67

Övriga interna poster 63,89 -63,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avskrivningar -21,37 -20,80 -20,80 0,57 -34,76 -34,24 0,40

VERKSAMHETENS    

KOSTNADER/INTÄKTER -446,21 -599,06 146,02 -453,05 -6,84 -713,04 -716,96 18,99  
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Prognos sammandrag Budget Prognos Avvikelse

Kommunledningsutskottet 6 372,0 9 050,0 -2 678,0

Barn- o bildningsnämnden 1 060,0 1 060,0 0,0

Individ- o omsorgsutskottet 365,0 365,0 0,0

Samhällsbyggnadsutskottet avgiftsfinansierat 28 987,0 11 987,0 17 000,0

Samhällsbyggnadsutskottet skattefinansierat 67 621,0 67 759,2 -138,2

104 405,0 90 221,2 14 183,8

Budget 2018 Bokfört 2018 Kvar av Prognos

helår jan - augusti årsbudget 2018-12-31

2019 Bredband i kommunen 0,0 0,0 0,0 0,0

2024 Utbyte trådlöst nät 76,0 0,0 76,0 76,0

2026 Värmekameror Räddningstjänsten 44,0 0,0 44,0 44,0

2029 Utökat lagringsutrymme data 100,0 0,0 100,0 100,0

2034 Utbyggnad ERUF 1 1 582,0 3 198,9 -1 616,9 3 600,0

2035 Utbyggnad ERUF 2 73,0 72,3 0,7 100,0

2036 Utbyggnad ERUF 3 3 867,0 3 867,2 -0,2 4 500,0

2040 Kemdräkter räddtj 100,0 0,0 100,0 100,0

2041 Torrdräkter+flytvästar 50,0 0,0 50,0 50,0

2042 Tvättmaskin larmkläder 80,0 0,0 80,0 80,0

2104 Saml invest ledningsgruppen 400,0 0,0 400,0 400,0

Summa Kommunledningsutskottet 6 372,0 7 138,4 -766,4 9 050,0

Barn- o bildningsutskollet

2333 Bibliotek in-/utlåning 100,0 96,7 3,3 100,0

2334 Skötbord Milan 65,0 0,0 65,0 65,0

2335 Ljuddämp möbler Sunnemo 45,0 0,0 45,0 45,0

2336 Möbler sal 26+SFI 150,0 0,0 150,0 150,0

2337 Laddningsskåp PC åk4-6 200,0 194,3 5,7 200,0

2338 NO utrustning 100,0 0,0 100,0 100,0

2339 Lifecare IT system 140,0 0,0 140,0 140,0

2340 Inredning ny förskola 200,0 199,5 0,5 200,0

2341 Inred klass förskola Sunnemo 60,0 0,0 60,0 60,0

Summa Barn- o bildningsutskottet 1 060,0 490,5 569,5 1 060,0

Individ- o omsorgsutskottet

2642 Phoniro lock 265,0 1,3 263,7 265,0

2645 Möbler inom LSS boenden 100,0 17,5 82,5 100,0

Summa Individ- o omsorgsutskottet 365,0 18,8 346,2 365,0

Samhällsbyggnadsutskottet, avgiftsfinansierad verksamhet

Va:

1225 Förbättringar VA-nätet 1 150,0 0,0 1 150,0 1 150,0

1235 Pott komponentavskrivning VA 2 710,0 0,0 2 710,0 2 710,0

1241 Tretumsvägen VA 750,0 654,8 95,2 750,0

1242 Byte brandposter VA 150,0 141,8 8,2 150,0

1252 VA sanering Sunnemo 780,0 656,3 123,7 780,0

1253 Tretumsvägen efterarbeten VA 250,0 0,0 250,0 250,0

1254 Förnyelse vattenledning Ekshärad 600,0 0,0 600,0 600,0

1255 Förbättring vattenledning Ekshärad 500,0 0,0 500,0 500,0

1256 Betäckningar VB AV SV 200,0 0,0 200,0 200,0

1257 Tryckstegringsutr Lappkärr 110,0 0,0 110,0 110,0

1642 Råvattenled fr Stora Ullen 250,0 13,9 236,1 250,0

1646 Utbyte driftsystem VA-verken 837,0 119,0 718,0 837,0

1647 Renovering 3 AVR 20 000,0 57,6 19 942,4 3 000,0

Avfall:

1303 Riskavfall Holkesmossen 100,0 29,0 71,0 100,0

1304 Pott komponentavskrivning Avfall 600,0 0,0 600,0 600,0

Summa avgiftsfinansierad verksamhet 28 987,0 1 672,4 27 314,6 11 987,0

INVESTERINGSREDOVISNING 

Projekt

Belopp i tusentals kronor

Kommunledningsutskottet
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Budget 2018 Bokfört 2018 Kvar av Prognos

helår jan - aug årsbudget 2018-12-31

Samhällsbyggnadsutskottet, skattefinansierad verksamhet

1002 Markförvärv 785,0 0,0 785,0 785,0

1003 Tomtförsäljning 0,0 -12,6 12,6 -12,6

Markinnehav 785,0 -12,6 797,6 772,4

1004 IT/nätverk Forsskolan 200,0 88,0 112,0 200,0

1005 Anpassning aulan ljud mm 350,0 0,0 350,0 350,0

1006 OMB entré Älvstranden 350,0 0,0 350,0 350,0

1007 Anp förråd Idrottshall 60,0 16,0 44,0 60,0

1008 Upprust personalrum Stadshuset 400,0 0,0 400,0 400,0

1009 Matsal Kyrkheden skola 2 500,0 1 155,8 1 344,2 2 500,0

1010 Häggården omklädningsrum 1 200,0 38,0 1 162,0 1 200,0

1012 Digitalisering äldreboenden 100,0 0,0 100,0 100,0

1013 Förtätning ÄBC etapp 1 800,0 27,6 772,4 800,0

1014 Investeringar Råda skola 10 473,0 452,1 10 020,9 10 473,0

1015 Utbyggnad Ekshärad sporthall 14 282,0 85,5 14 196,5 14 282,0

1016 Utb Häggården SÄBO 5st 10 000,0 649,4 9 350,6 10 000,0

1017 Vision Kyrkheden skolgård 500,0 200,7 299,3 500,0

1018 Fönster Forsskolan 350,0 357,3 -7,3 357,3

1019 NO-salar Kyrkheden 100,0 165,7 -65,7 165,7

1021 Järnvägsmuseet 174,0 217,8 -43,8 217,8

1025 Renovering Toa Forsskolan 100,0 21,5 78,5 100,0

1030 Byte portar Valhall 120,0 53,4 66,6 120,0

1031 Takbyte Bågskytten 700,0 590,4 109,6 700,0

1033 Utemiljö sporthallen/ÄBC 591,0 91,4 499,6 591,0

1034 Sporthall ÄBC 300,0 141,9 158,1 300,0

1035 Filteranläggning badet 500,0 417,8 82,2 500,0

1036 Drömlekplatser 1 268,0 155,8 1 112,2 1 268,0

1037 Dagvattenavrinning fastigheter 614,0 0,0 614,0 614,0

1038 Häggården avdkök 2 300,0 0,0 300,0 300,0

1039 Lillåsen avdkök Dungen 250,0 0,0 250,0 250,0

1041 Byte av dörrparti Kyrkheden 50,0 0,0 50,0 50,0

1042 Myran renovering toalett 150,0 0,0 150,0 150,0

1068 Installation tagglås fastigheter 150,0 36,7 113,3 150,0

1069 Brandlarm fastighet 147,0 33,4 113,6 147,0

1075 Åtg vid värmebölja SÄBO 300,0 0,0 300,0 300,0

1085 Tillgänglighet offentliga miljöer 200,0 95,6 104,4 200,0

1086 Avdelningskök Häggården 110,0 125,5 -15,5 125,5

1088 Byte av syll Treklövern 100,0 9,7 90,3 100,0

1099 Pott komponentavskrivning fastighet 1 670,0 0,0 1 670,0 1 670,0

Investeringar verksamhetslokaler 49 459,0 5 227,4 44 231,6 49 591,3

1024 Energiprojekt enligt plan 310,0 0,0 310,0 310,0

1029 Belysning Ishallen 380,0 355,2 24,8 380,0

1032 Byte ventaggregat Valhall 310,0 100,0 210,0 310,0

Energi projekt 1 000,0 455,2 544,8 1 000,0

1101 Omb och förbättring gator 625,0 0,0 625,0 625,0

1102 Hagforsv. parkering 100,0 118,5 -18,5 118,5

1103 Blinkenbergsparken scen 1 000,0 425,6 574,4 1 000,0

1136 Sundsbron 2 500,0 0,0 2 500,0 2 500,0

1137 Pott komponentavskrivning gata 245,0 0,0 245,0 245,0

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

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

1140 Toppning, fräslådor ansl 720,0 0,0 720,0 720,0

1141 Råda bron tätning 200,0 0,0 200,0 200,0

1142 GC väg Geijersholm 675,0 0,0 675,0 675,0

1143 Beläggning Gustavsfors 500,0 0,0 500,0 500,0

1144 Lappning gator Hagfors 835,0 186,0 649,0 835,0

INVESTERINGSREDOVISNING forts

Projekt

Belopp i tusentals kronor
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Budget 2018 Bokfört 2018 Kvar av Prognos

helår jan - aug årsbudget 2018-12-31

1145 Asfaltbeläggning 600,0 0,0 600,0 600,0

1150 Ekshärad Värmlandstrafik 250,0 0,0 250,0 250,0

1162 Oomstridda anläggningar 600,0 125,5 474,5 600,0

1163 Energieff Gatubelysning 400,0 360,4 39,6 400,0

Gata/park 9 650,0 1 216,0 8 434,0 9 668,5

2459 Investeringar flygplatsen 6 188,0 0,0 6 188,0 6 188,0

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

Flygplatsen 6 388,0 0,0 6 388,0 6 388,0

2462 Körjournalsystem 287,0 46,5 240,5 287,0

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

Övrigt/admin 339,0 46,5 292,5 339,0

Summa skattefinansierad verksamhet 67 621,0 6 932,5 60 688,5 67 759,2

Investeringsnetto 104 405,0 16 252,6 88 152,4 90 221,2

INVESTERINGSREDOVISNING forts

Projekt

Belopp i tusentals kronor
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Delårsbokslut Delårsbokslut Prognos

2018-08-31 2017-08-31 2018

1 Verksamhetens intäkter 

Nämndrelaterade intäkter enligt driftsredovisningen 209,9 228,3

Avgår interna intäkter -63,9 -61,8

Jämförelsestörande poster:

Hagfors-Råda rastplats 0,0 0,0

Ersättning FK sjuklönekostnad 2017 0,1

S:a verksamhetens intäkter 146,0 166,5

2 Verksamhetens kostnader

Nämndrelaterade kostnader enligt driftsredovisningen -654,3 -642,6

Avgår interna kostnader 63,9 61,8

Avgår kapitalkostnader 27,1 26,7

Pensionsutbetalningar -34,1 -33,3

Förändrad pensionsavsättning -0,3 0,2

Avgår internt PO-pålägg avtalspension 19,5 18,8

Jämförelsestörande poster:

Återsökning moms 2015-2017 0,2

Nedskrivning Lovisebergsvägen 8-12 -3,0

Rivning Teknikhuset o Myrans förskola Ekshärad -0,2

S:a verksamhetens kostnader -578,3 -568,5

3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Kommunalskatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 351,2 347,3 526,8

Slutavräkning föregående år -1,5

Preliminär slutavräkning innevarande år 0,0

S:a kommunalskatteintäkter 351,2 347,3 525,3

Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 94,2 93,1 141,2

Strukturbidrag 2,1 2,1 3,1

Kostnadsutjämning 4,0 8,6 6,0

Bidrag LSS-utjämning 2,6 2,9 3,9

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

Generella bidrag ifrån staten, välfärdsmiljarder 7,1 8,4 10,7

Nyttjande av erhållet bidrag 2015 0,0 0,0 10,2

S:a generella statsbidrag och utjämning 111,2 114,9 177,0

S:a skatteintäkter och generella statsbidrag 462,4 462,3 702,3

4 Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 0,9 0,8 0,9

Räntebidrag 0,0 0,0 0,0

S:a finansiella intäkter 0,9 0,8 0,9

Finansiella kostnader

Räntor och bankkostnader -3,7 -6,0 -6,5

Ränta på leasingavgift -0,9 -0,9 -1,3

S:a finansiella kostnader -4,6 -7,0 -7,9

S:a finansiella intäkter o kostnader -3,7 -6,2 -6,9

5 Extrordinära kostnader

Lösen revers 0,0 0,0 0,9

S:a extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,9

NOTER (miljoner kronor)
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2018-08-31 2017-08-31

6 Justering av ej likviditetspåverkande poster

Realisationsvinster 0,0 0,0

Försäljningskostnader som ingår i reavinst 0,0

Realisationsförluster 0,0

Försäljningskostnader som ingår i reaförlust

S:a justering 0,0 0,0

7 Investeringar

Investeringsutgifter, fastigheter och anläggningar 9,3 4,5

"                                  , inventarier 6,9 2,2

"                                  , aktier och andelar

Investeringsbidrag,   fastigheter och anläggningar

S:a investeringar 16,3 6,7

8 Försäljning av anläggningstillgångar

Försäljningspris Hagfors Råda 1:6 rastplats 0,0

S:a försäljningar anläggningstillgångar 0,0

9 Förändring av låneskuld

Ny upplåning 0,0 0,0

Amortering på lån 0,0 -20,0

Amortering på leasingskuld -1,1 -1,1

Kortfristig upplåning

Förändring av kortfristig del

S:a förändring av låneskuld -1,1 -21,1

10 Förändring av långfristiga fordringar

Utlämnade lån 0,0 0,0

Andelar kommanditbolag 0,0 0,0

S:a förändring långfristiga fordringar 0,0 0,0

11 Mark, byggnader och anläggningar (111)

Markreserv

Ingående bokfört värde 6,9 6,5

Nettoinvestering 0,4

"                            , tomtförsäljningar

Försäljningar 0,0

Avskrivningar

Uppskrivning/reavinst

Nedskrivning

Utgående bokfört värde 6,9 6,9

NOTER (miljoner kronor)   forts
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2018-08-31 2017-08-31

Verksamhetsfastigheter (112)

Ingående bokfört värde 367,1 373,8

Färdigställda arbeten 0,5

Nettoinvestering 5,5 7,4

Försäljningar

Avskrivningar -11,7 -11,5

Nedskrivning/reaförlust

Uppskrivning/reavinst

Nedskrivning

Utgående bokfört värde 360,9 370,2

Fastigheter för affärsverksamhet (113)

Ingående bokfört värde 77,0 74,0

Nettoinvestering 1,4 6,4

Avskrivningar -2,5 -2,5

Utgående bokfört värde 75,9 77,9

Publika fastigheter (114)

Ingående bokfört värde 60,3 52,7

Nettoinvestering 1,4 4,7

Avskrivningar -2,8 -2,6

Utgående bokfört värde 58,9 54,8

Fastigheter för annan verksamhet (115)

Ingående bokfört värde 11,2 11,9

Nettoinvestering 0,1

Avskrivningar -0,6 -0,6

Utgående bokfört värde 10,6 11,5

Övriga fastigheter (116)

Ingående bokfört värde 0,3 0,3

Nettoinvestering 0,0

Avskrivningar 0,0

Utgående bokfört värde 0,3 0,3

Pågående arbeten

Ingående bokfört värde

Nettoinvestering

Färdigställda arbeten

Utgående bokfört värde 0,0 0,0

Maskiner och inventarier (12)

Ingående bokfört värde 31,9 26,0

Försäljningar

Nettoinvestering 8,0 5,4

Avskrivningar -3,3 -3,2

Uppskrivning/realisationsvinst

Nedskrivning

Utgående bokfört värde 36,6 28,2

S:a materiella anläggningstillgångar 550,0 549,8

NOTER (miljoner kronor)   forts
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2018-08-31 2017-08-31

12 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar 25,8 25,8

Långfristiga fordringar 2,6 2,6

Nedskrivning Hagforshem AB -19,6 -19,6

S:a finansiella anläggningstillgångar 8,9 8,8

13 Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4,8 4,9

Andra fordringar 34,7 48,6

Interimsfordringar 15,8 13,2

S:a kortfristiga fordringar 55,2 66,7

14 Kassa och bank

Handkassa 0,0 0,0

Bank 73,1 98,8

S: kassa och bank 73,1 98,8

15 Eget kapital

Ingående eget kapital 277,5 263,0

Periodens resultat 19,1 47,2

Summa eget kapital 296,6 310,3

16 Avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 1,5 1,1

Förmånsbestämd ÅP/kompl pension 0,1 0,1

Ålderspension 1,2 1,3

Pension till efterlevande 0,9 0,7

Pensionsbehållning 0,1 0,1

Avsättning löneskatt 0,9 0,8

S:a  avsatt till pensioner 4,6 4,2

Aktualiseringsgrad 1,0 1,0

17 Övriga avsättningar

Avsättning till återställande av deponi 10,9 10,6

Avsättning till sanktionsavgifter särskilt boende 0,0 0,0

Avsättning övrigt 15,0 17,4

Avsättning rivningskostnader 9,5 10,1

S:a andra avsättningar 35,5 38,2

Avsättning till deponi avser ÅVC Holkesmossen

18 Långfristiga skulder

Lån i banker och kreditinstitut 130,0 130,0

Långfristig leasingskuld 49,4 51,1

Övrig långfristig skuld 0,0 0,0

Avgår kortfristig del (amortering inom ett år) 0,3 35,2

Anslutningsavgifter VA 1,3 1,3

Investeringsbidrag 11,2 6,1

S:a långfristiga skulder 192,2 223,8

19 Kortfristiga skulder

Kortfristiga låneskulder: 

Kortfristigt lån

Checkkredit

Kortfristig del av långfristig skuld 0,3 35,2

S:a kortfristiga låneskulder 0,3 35,2

NOTER (miljoner kronor)   forts
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Delårsbokslut Delårsbokslut

2017-08-31 2017-08-31

Övriga kortfristiga skulder:

Leverantörsskulder 15,1 13,7

Mervärdesskatt, punktskatt 1,6 1,6

Källskatt och löneavdragskonton 10,3 9,9

Diverse kortfristiga skulder 5,6 4,1

Interimsskulder 125,8 118,4

 varav villkorade bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag 13,3 8,1

S:a övriga kortfristiga skulder 158,4 147,7

S:a kortfristiga skulder 158,7 182,9

Villkorad bidrag & specialdestinerade/riktade statsbidrag ska enligt ny rekommendation från 2010-01-01  

redovisas i balansräkningen tills dess att bidraget ska intäktsföras. Som specialdestinerade/riktade 

statsbidrag räknas kommunersättning för flyktingmottagande. Ersättningen intäktsförs under 3 år +

ankomståret. Villkorade bidrag intäktsförs när villkor för intäkter är uppfyllda.

20 Borgensåtaganden

- Föräldrakooperativ för barnomsorg 1,2 1,2

- Äldrekooperativet Hyttgården 4,9 4,9

- Hagforshem AB 83,0 83,0

- Hagfors Energi AB 45,0 65,0

- Egnahemslån, 40 % av låneskulden (2017-12-31) 0,1 0,1

S:a borgensåtaganden 134,2 154,1

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 288 kommuner och

landsting som per 2018-06-30 var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar  

fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd

borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel

som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 

medlemskommunernas respektive insats i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Hagfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens-

förbindelse, kan noteras att per 2018-06-30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till

418 873 772 784 kronoroch totala tillgångar till 413 618 049 861 kronor. Kommunens andel av de

förpliktelserna uppgick till 320 382 904 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till

315 026 387 kronor.

21 Pensionsförpliktelser

Pensioner intjänade t o m 1997 277,5 290,0

Löneskatt 67,3 70,4

S:a pensionsförpliktelser 344,8 360,4

22 Leasingavtal

Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal

Årets leasingkostnad (2017-12-31):

Personbilar *

Kontorsmaskiner, IT-utrustning 1,7 1,0

Televäxel 0,3 0,5

Övriga inventarier 1,2 1,2

S:a operationella leasingavtal 3,2 2,7

* Pga ändrad redovisning av leasing på personbilar under 2010 går det ej att redovisa denna uppgift.

Finansiell leasing

Äldreboendet Bellmansgården innehas fr.o.m. 2006-10-02 via finansiellt leasingavtal. Fastigheten är 

upptagen som tillgång i balansräkningen liksom återstående skuld.

NOTER (miljoner kronor)   forts
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KONCERNEN HAGFORS KOMMUN 

 
I koncernen Hagfors kommun ingår förutom kommunen, Hagforshem AB, Hagfors Energi AB samt 
Hantverkaren 12 KB. 

 
Hagforshem AB  
Bolaget äger och förvaltar bostäder i Hagfors kommun. Resultatet för perioden januari – augusti 2018 
har tagits från bolagets egen delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till +1 593 tkr. För 
motsvarande period föregående år redovisade Hagforshem +873 tkr. Prognosen för helåret 2018 
beräknas till + 1 147 tkr vilket är 89 tkr bättre än budgeterat. Antalet outhyrda lägenheter per 31 augusti 
2018 är 43 stycken. 

 
Hagfors Energi AB  
Bolaget skall främja värmeförsörjningen i Hagfors kommun och producera, köpa, distribuera och försälja 
värme samt även bedriva därmed sammanhängande verksamheter. Bolaget levererar värme till ca 300 
kunder. Bolaget har inga egna anställda utan nödvändiga tjänster köps av kommunen eller systerbolaget 
Hagforshem AB. Resultatet för perioden januari – augusti 2018 har tagits ur bolagets egen 
delårsrapport. Bolagets resultat för perioden uppgår till +6 375 tkr. För motsvarande period föregående 
år redovisade bolaget +4 983 tkr. Prognosen för helåret 2018 antas bli +10 930 tkr vilket är 6 330 tkr 
bättre än budgeterat. Bolagets resultat når den nivån under 2017 och framgent så skattemässiga 
överavskrivningar inte räcker till varför skattekostnader uppstår i bolaget. Orsaken till det goda resultatet 
både för perioden men också för helåret är en transaktion av engångskaraktär. Bolaget har under 
perioden sålt utsläppsrätter vilket genereret 5,8 Mkr i vinst vilket förbättrar både periodens men också 
årets resultat.  

 
Hantverkaren 12 KB  
Bolagets enda funktion är att äga fastigheten Hantverkaren 12 i Hagfors kommun. I övrigt har bolaget 
ingen egen verksamhet. Endast fastighetsskatt belastar resultaträkningen.  

 

 

Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Justering KONCERNENS KONCERNENS

Belopp i miljoner kronor kommun AB 12 KB Energi AB interna RESULTAT- RESULTAT-

2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 kostn/int RÄKNING RÄKNING

Kommunens Kommunens 2018-08-31 2017-08-31

andel: 100 % andel: 100 %

Verksamhetens intäkter 146,0 24,7 0,00 31,4 -15,7 186,4 201,5

Verksamhetens kostnader -578,3 -21,1 -0,04 -16,7 15,7 -600,3 -586,5

Avskrivningar -20,8 -1,4 0,00 -4,1 -26,3 -29,0

Verksamhetens nettokostnad -453,0 2,2 -0,04 10,5 0,0 -440,3 -414,0

Skatteintäkter 351,2 351,2 347,3

Generella statsbidrag 124,7 124,7 128,5

Finansiella intäkter 0,9 0,0 0,00 0,0 1,0 0,8

Finansiella kostnader -4,6 -0,6 0,00 -2,0 -7,2 -9,6

Resultat före extraordinära poster 19,1 1,6 -0,04 8,6 0,0 29,3 53,1

Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0

Extraordinära intäkter 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat före boksluts-

dispositioner och skatt 19,1 1,6 -0,04 8,6 0,0 29,3 53,1

Bokslutsdispositioner -0,9 -0,9 0,0

Skatt -1,3 -1,3 0,0

Periodens resultat 19,1 1,6 0,0 6,4 27,1 53,1

Prognos helårsresultat före boksluts-

dispositioner och skatt -0,8 1,1 0,00 10,9

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
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Belopp i miljoner kronor Hagfors Hagforshem Hantverkaren Hagfors Elim. interna Elim. KONCERNEN KONCERNEN

kommun AB 12 KB Energi AB fordringar internt

2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 2018-08-31 och skulder aktieinnehav 2018-08-31 2017-08-31

Materiella anläggningstillgångar 550,0 108,1 0,27 83,1 741,6 740,2

Finansiella anläggningstillg 8,9 0,1 0,00 0,0 0,0 -5,1 3,9 3,8

Anläggningstillgångar 558,9 108,2 0,27 83,1 0,0 -5,1 745,4 744,0

Förråd 0,0 0,0 0,00 2,1 2,1 2,1

Fordringar 55,2 1,6 0,03 1,7 -15,1 43,4 58,5

Kassa och bank 73,1 6,5 0,00 16,2 95,9 125,3

Omsättningstillgångar 128,4 8,1 0,03 20,0 -15,1 0,0 141,4 185,9

TILLGÅNGAR 687,3 116,3 0,30 103,2 -15,1 -5,1 887,0 930,0

Eget kapital 296,6 17,2 -0,04 51,0 -4,4 360,5 363,1

därav periodens resultat 19,1 1,6 -0,04 6,4 27,1 53,1

Avsättningar för pensioner 4,6 2,3 0,00 0,0 6,9 6,4

Andra avsättningar 35,5 0,0 0,00 0,9 -0,7 35,7 38,2

Avsättningar 40,1 2,3 0,00 0,9 0,0 -0,7 42,6 44,6

Långfristiga skulder 191,9 83,2 0,33 45,0 0,0 320,4 336,9

Kortfristiga skulder 158,7 13,6 0,00 6,2 -15,1 163,4 185,4

Skulder 350,6 96,8 0,34 51,2 -15,1 0,0 483,8 522,2

SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH 

EGET KAPITAL 687,3 116,3 0,30 103,2 -15,1 -5,1 886,9 930,0

Borgensåtaganden 134,1 -83,0 -45,0 6,1 6,1

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 344,8 344,8 360,4

Leasingavtal 3,2 3,2 2,7

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET (KLU), KOMMUNSTYRELSEN, 
KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH REVISION 

 
Verksamhet 
Kommunstyrelsen skall planera, leda, utveckla och samordna verksamheten i nämnder och bolag. 
Kommunens verksamheter är organiserade i en gemensam förvaltning direkt under kommunstyrelsen. 
Förvaltningen leds av kommunchefen som till sitt förfogande har en ledningsgrupp. De centrala 
stödfunktionerna är organiserade i en administrativ enhet, ekonomienhet, utvecklingsenhet och 
personalenhet. Från och med 2012 redovisas även räddningstjänsten under kommunstyrelsen. 

 
Viktiga händelser 
Under 2018 fortsätter det påbörjade arbetat att införa styr- och arbetsmetoden balanserat styrkort (i 
verksamheten: målkort). Vid tidpunkten för delårsbokslutet har samtliga verksamheter aktiva målkort. 
Totalt i kommunen arbetas med 45 aktiva målkort och ytterligare två är påbörjade.  
 

 Utvecklingsenheten: 

- Genomfört svenska rallyt 2018 som kommunens samordnare. 
- Planerat, samordnat och genomfört Hagforsyran 2018. 
- Medarrangerat seminariet Grönt näringsliv ”Den goda maten”. 
- Deltagit vid uppstart och invigning av Hagfors Innovation Park. 
- Arrangerat fyra workshops med handeln i Ekshärad och Hagfors. 
- Haft en upphandlingsträff om livsmedel tillsammans med LRF. 
- Arrangerat en föreläsningsdag för besöksnäringen. 
- Deltagit på svenska cykelmässan i Stockholm.  

 
 Administrativa enheten: 

- Planering inför 2018-års val har genomförts under våren år 2018 och förtidsröstning påbörjades 
2018-08-22.  

- Inventering av register och IT-system som innehåller personuppgifter har genomförts mot bakgrund 
av införandet av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 2018-05-25. Vidare har berörd personal 
erbjudits utbildning i den nya förordningen. 

- En övergång till en ny IT-plattform baserad molntjänsten Google G-Suite har påbörjats med uppstart 
i juni månad 2018. I samband med införandet av den nya IT-plattformen har en IT-plan utarbetats 
och antagits av kommunstyrelsen § 13, 2018-02-12 och en risk- och sårbarhetsanalys genomfördes 
mot bakgrund av att informationen kommer att lagras i en molntjänst.  

- Stamfiber utbyggnad är klar och slutbesiktning skall genomföras på följande sträckor: Geijersholm- 
Gustavsfors, Skoga- Basterud, Sättersta- Gumhöjden samt Framnäs-Solberg.  
  
 Ekonomienheten: 

- Ekonomienheten har under året fortsatt med beställarutbildningar för nyanställda. 
- Arbete har påbörjats för möjlighet att skicka elektronisk faktura till kommunens kunder som inte är 

privatpersoner.  
 

 Personalenheten: 

- Under våren 2018 har planeringssystemet – Time Care Planering integrerats fullt ut med personal- 
och lönesystemet - Personec P. Detta innebär en digitalisering av löneadministrationen för all 
visstidsanställd personal med timlön inom vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen 

- Under våren och sommaren 2017 har rekryteringssystemet Tim Care Pool införts inom vård- och 
omsorgsavdelningen och sociala avdelningen. Implementeringen av systemet har genomförts och 
ett arbete pågår för att utveckla arbetssätt mm. Arbetet med utveckling av systemet har fortsatt 
under år 2018 och har betydelse för att underlätta rekryteringsprocessen inom dessa avdelningar. 

- Löneadministrationen har aktivt fortsatt arbetet med att införa självservice i fler delar av vår 
verksamhet. Under året har ytterligare ett antal medarbetare gått in i lönerapportering via 
självservice, vilket innebär att befintligt PA- och lönesystems nyttjandegrad ökar. Vid en avstämning 
2018-08-31 saknar enbart deltidsanställda brandmän och timanställda vikarier inom barn- och 
bildningsavdelningens skolverksamhet tillgång till självservice utan rapporterar sina löner manuellt. 
Planering för införande av självservice för dessa yrkesgrupper är initierad och sker under resterande 
del av år 2018. 

- Generellt har personalenheten planerat för och genomfört flera olika mindre digitaliseringsprojekt 
under år 2018 parallellt med ovanstående redovisning.  
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 Räddningstjänst: 
Räddningstjänstens verksamhet syftar till att bidra till en trygg och säker kommun, dels genom 
sin olycks- och skadeförebyggande verksamhet samt dels genom sin skadebegränsande 
verksamhet.  
Den operativa räddningstjänsten är organiserad med räddningstjänstpersonal i beredskap på 
två stationer, en i Hagfors och en i Ekshärad. Räddningsstyrkorna är bemannade enligt nedan: 

Ekshärad 1+4, Hagfors 1+5, C75 Chefsjour 1 
 

- Antalet utryckningar under första halvåret 2018 uppgick till 192 stycken. Under motsvarande 
period år 2017 var antalet 187 stycken.  

- Antalet IVPA-larm (i väntan på ambulans) har uppgått till 64 larm första halvåret 2018 mot 
92 larm 2017. 

- Under perioden har vi haft många larm vad gäller brand i skog och mark och några av dessa 
har varit stora.  

- Den överlägset största branden pågick i cirka en månad med start i början av juli i ett 
område kring Hornäs i kommunens norra del. Totalt brann en yta på cirka 250 hektar, två 
gånger tre kilometer. Under första dygnet var totalt 60 personer från olika räddningstjänster 
samt hemvärn på plats, dygn två gick man ner på 40 personer för att sedan successivt 
minska bemanningen. Under sex dagar användes även tre helikoptrar, en från Norge samt 
två från Stockholm. Under tretton dagar arbetade räddningstjänstpersonalen totalt 
motsvarande 8 000 mantimmar. Materialmässigt användes bland annat 25 000 meter 
brandslang som efteråt skall tvättas och rullas tillbaka. Utöver Hornäsbranden hade 
räddningstjänsten 37 övriga larm om bränder och var behjälpliga andra räddningstjänster i 
Mora, Torsby samt inom Bergslagens räddningstjänst område.  

 
 

Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2018 2018 2018 2018 2017

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse 1 860 1 648 2 792 2 792 1 608

Kommunalt partistöd 247 316 371 371 288

Revision 371 194 552 552 237

Kommunledning o gemensam adm 13 805 12 626 20 857 20 779 13 738

Gemensamma verksamheter o servicefunktioner 7 496 6 767 11 247 10 385 4 306

Föreningsstöd och övrigt stöd 2 125 1 065 3 153 3 153 2 322

Näringslivsutveckling inkl EU-projekt 1 852 1 587 2 777 2 662 1 467

Information, marknadsföring, turism 1 197 985 1 798 1 798 798

Kulturverksamhet 0 0 0 0 -2

Räddningstjänst, beredskapsplanering 6 625 10 814 9 942 9 942 6 851

Stöd till kollektivtrafik 6 524 6 501 9 786 9 786 6 260

Jämförelsestörande poster -277 -275 3 150

Reserverat till löneökning -847 3 203 3 203 0

Reserverat till kapitalkostnader 762 1 143 1 143 0

Anslag för oförutsedda behov 400 476 476 0

Summa 42 417 42 226 68 097 66 767 41 023

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET, REVISION OCH KOMMUNSTYRELSE  (tkr)

 
 
Redovisade kostnader för perioden januari - augusti 2018 för KLU uppgår till 42 226 tkr vilket är 191 tkr 
lägre än budget (0,5 procent). Generellt är nettokostnaderna inom de olika verksamheterna lägre än 
budgeterat för perioden. Framförallt inom kommunledning och gemensam administration, +1 179 tkr, 
Föreningsstöd och övrigt stöd, +1 060 tkr, gemensam verksamhet och servicefunktioner, +729 tkr, 
jämförelsestörande poster, +277 tkr, näringslivsutveckling inkl EU-projekt, +265 tkr. Det som sticker ut 
negativt är kostnaderna inom Räddningstjänsten som är 4 189 tkr större än budgeterat för perioden. 
Orsaken är sommarens stora brand i Hornäs-Stackerud. Hittills uppgår kostnaderna för branden till 3,4 
Mkr. Möjlighet finns att söka statliga medel för händelser av den här arten. Bedömningen är att det ska 
vara möjligt att söka tillbaka medel som täcker de kostnader kommunen haft. Jämförelsestörande poster 
om 111 tkr avser kompensation för sjuklönekostnader och 164 tkr avser återsökt mervärdesskatt.   
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Prognos helår 
KLU prognostiserar ett årsresultat betydligt bättre än budgeterat, +1 330 tkr. Detta framförallt beroende 
på bedömt lägre kostnader inom framförallt gemensamma verksamheter och servicefunktioner. Det 
prognostiserade resultatet är även avhängigt att Räddningstjänsten får tillbaka tillräckligt med medel 
samt i övrigt håller sin budget. Vidare är det prognostiserade resultatet även avhängigt att lönerörelsen 
inom skolpersonalens, lärare mm, inte blir kostsammare än 3,2 Mkr för 2018.  

 

Åtgärder 
Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och 
effektiviseringar.   
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SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 
 
Verksamhet  
Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för kommunens tekniska försörjning, fastigheter, gator, parker, 
fritidsanläggningar, skogsförvaltning, VA och avfall samt lokalvård, måltider och Hagfors Airport. Inom 
verksamheten hanteras även övergripande samhällsplanering, detaljplaner, mät och GIS. 
 

Viktiga händelser övergripande:  
 Under perioden januari-augusti 2018 har arbetet med flera detaljplaner fortlöpt i syfte att skapa 

nyexploateringar. ”Handelsområdet Cirkusplatsen” för Dollarstore och Jysk förväntas vinna lagakraft 
under oktober, Kvarteret Cykeln i centrala Hagfors skall ses över och beslut om antagande förväntas 
kunna tas vintern 2018/2019, Den övergripande tätortsplanen är ett flerårsprojekt och ett första 
samrådsutkast har under våren setts över, flera utvecklingsåtgärder har identifierats och revidering 
kommer pågå under hela 2018. Samråd har genomförts för planen för utveckling av Uddeholms AB. 
Under sommaren har också detaljplanearbetet för Bryggan och fd Badhuset i Ekshärad initierats.  

 Flera centrumåtgärder har påbörjats och förväntas bli färdiga under september, i 
Blinkenbergsparken har en frisbeegolfbana anlagts och arbetet med Drömlekplats 2018 samt 
återuppbyggnad av scenen pågår under sommar och en bit in på hösten.  

 
Lokalförändringar:  

 Försäljning av Råda rastplats är genomförd enligt politiskt beslut. 

 Åtgärder har gjorts inom Stadshuset i syfte att skapa ytterligare förtätningsmöjligheter.  

 Inom Häggården har källarutrymmen byggts om för att möta behov av utökade omklädningsrum.  

 Inom Primusfastigheten har flera kontrakt löpt ut, samtidigt har en av hyresgästerna arrenderat mark 
och utökat sina förhyrda lokaler med egna kontorsannex.  

 Under våren 2018 invigdes nya lokaler för förskolan inom Asplundsskolans tidigare lokaler. 
 

 
Investeringar: 

 Avdelningen har haft problem med personella resurser och flera projekt, främst inom gata och VA 
har fått prioriteras ner.  

 Arbetet med utbyggnad av sporthallen i Ekshärad samt utbyggnad av Häggården och nyproduktion 
av Råda skola har påbörjats under våren/sommaren 2018.  

 Visionsarbete med att utveckla skolgården på Kyrkheden har avslutats och ska slutrapporteras 
under hösten. 

 VA-sanering, etapp 1, i Uddeholm har genomförts. 
 

Driften: 
Måltidsverksamheten  

 Måltidsverksamheten fortsätter att laga mycket mat från grunden. 

 Från januari i år så har nya förskolan Asplund startat, vilket medfört extra kostnader då det inte finns 
pengar avsatt i budget för det.  

 Livsmedelspriserna är höga och man ligger högt över budget på livsmedelskontot då det på avtalet 
är mycket ekologiska och närproducerade livsmedel som har högt pris. 

 Det befaras även att priserna kommer gå upp ännu mera under hösten på grund av den varma och 
torra sommaren. 

    
         
Städ  

 Inga större förändringar har skett inom lokalvården, jobbet med effektiviseringar fortsätter när 
möjlighet finns.  

 I samband med att nya förskolan Asplund startat så har det blivit extra kostnader för lokalvården för 
inköp av städutrustning och material.  

 
 
Fastighetsenheten 

 Enheten följer budget för perioden 

 Energikostnaderna ligger något över budget, energiprojekt för 2018 har fokuserats på Valhall och 
under hösten kommer ytterligare åtgärder att vidtas med injustering av tekniska system och 
belysningsanläggningar i övrigt fastighetsbestånd. 

 En större brand har inträffat i en lägenhet och den orsakade stora skador i hela trapphuset innan 
räddningstjänsten fick den under kontroll. 
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 Enheten har haft ett antal underhållsprojekt som har pågått under våren, sammantaget hade ca 50 
% av planerade underhållsprojekt färdigställts eller påbörjats inför semestern.  

 Tre stora byggprojekt, Råda skola, Ekshärads idrottshall samt tillbyggnad Häggården, har startat 
upp, projektering pågår och de initiala markarbetena är i full gång. 

 
GVA Gata/Park 

 Inom avdelningen har en inventering av lekplatser påbörjats och Drömlekplats i Hagfors färdigställs 
under september.  

 Asfaltering pågår enligt upprättad plan. 

 Verksamheten följer den plan som finns 

 
Flygplatsen  

 Beläggningen är stabil och vi tangerar knappt fjolårets rekord som det ser ut nu 

 Omtoppningen av banan förskjuten till sommaruppehållet 2019 

 Krav på siktmätare p.g.a. banuppkodningen från 2C till 3C installeras under hösten ev. våren 2019 

 Planering/genomförande av avverkningar och eventuella markköp för att uppnå hinderfrihet fortsätter 
med målsättning att vara klar till årsskiftet. In-/utflygningsytor är prioriterade, delar kommer dock med 
största sannolikhet att fördröjas till 2019 

 Ny C-ATS/FSK/AFIS tillsatt, innebär ökade utbildningskostnader 

 Den utdragna processen att implementera APV/SBAS-procedurer (GPS-navigering) pågår 
fortfarande och skall vara klar senast 2019-06-30 

 
Klimat- och energiarbetet  

 Sker genom samverkan med Munkfors och Forshaga.  

 Under perioden har 3 rådgivningsbesök mot företag och föreningar har genomförts i den vanliga 
energi- och klimatrådgivningen.  

 Energirådgivningen kommer följa med näringslivsrådgivningen ut på besök under hösten. 

 Under hösten kommer rådgivningen medverka vid invigningen av Blinkebergsparken och vid 
Farmtidsforum i Hagfors kommun. 

 Inom ramen för CEK-projektet, energicoachning för företag har rådgivningen genomfört ett 
utbildningstillfälle workshop om lönsamhet med solceller vid Värmlandsgården i Hagfors samt 

 Arrangerat en studieresa för deltagande företag att åka och titta på solcellsanläggning hos 
transportföretag i Hova och camping med solvärmeanläggning i Kinnekulle. Vid denna resa deltog 
tre företagare från Hagfors.  

 Under 2018 har 16 företag rekryterats till CEK-projektet varav sju är från Hagfors. 
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Ekonomiskt resultat  

 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, SKATTEFINANSIERAD DEL  (tkr) 

            

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos  Redovisn. 

  jan-aug jan-aug   helår jan-aug 

  2018 2018 2018 2018 2017 

            

Administration och GIS 1 788 2 600 2 776 2 776 1 918 

Trafiksäkerhet 147 171 228 228 136 

Gator och vägar 8 305 11 246 13 273 13 973 9 637 

Parker och Lekplatser 3 460 3 598 5 066 5 066 3 451 

Inomhusbad 2 287 2 259 3 482 3 482 2 183 

Idrottsanläggningar 4 229 4 262 6 579 6 579 4 193 

Skogadrift, markförsörjning, kalkning 437 416 350 350 306 

Flyget -180 544 1 383 1 383 1 065 

Fastighetsförvaltningen -287 -1 392 4 675 4 675 747 

Måltidsverksamhet -161 430 567 567 47 

Städ -38 -778 16 16 -591 

Fjärrvärme försäljning  0 0 0 0 0 

Naturvårdsprojekt 0 4 0 0 27 

Summa 19 987 23 362 38 395 39 095 23 119 

 
 

 
Avvikelse mot budget under perioden: -3 375 tkr 
 
Avvikelse prognos helår: -700 tkr  
 
 

Prognos helår  
Avvikelse mot budget under perioden januari till augusti visar 3 375 tkr sämre än budget och prognosen 
för helårsbasis visar 700 tkr sämre än budget.   
 
Prognosen för samhällsbyggnadsavdelningen är delvis osäker då utfallet för både energiförbrukning och 
snöröjning påverkas av vädret kommande vintermånader. 
 
Det uppskattade överdraget mot budget finns inom vinterväghållningen med 700tkr.  
 
 

Åtgärder 
 

 Fastighetsenheten arbetar med åtgärder för att fortsatt minska energikostnaderna 

 Serviceenheten har fått i uppgift att prioritera att hålla budget och de mål om ekologiska livsmedel 
som verksamheten har får stå tillbaka. 
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SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 

Verksamhet 

VA-verksamheten levererar vatten till c:a 15 000 kunder och omsätter knappt 33 mkr. Vatten levereras 
till Munkfors kommun samt Olsäter i Forshaga kommun.  Avfallsverksamheten tar hand om 
hushållsavfall från privatpersoner, storkök, företag och övriga organisationer inom hagfors kommun. 
Avfall omsätter knappt 17 mkr. 
 

Viktiga händelser VA 

 Projekteringen av överföringsledningen från Ekshärad, Gunnerud och Bergsäng till Lappkärrsverket 
är stoppad tills vidare. Medel omflyttade till utredning om renoveringar av reningsverken. 
Förprojekteringen har påbörjats och de åtgärder som finns planerade för Lappkärr inom ramen för 
projektet påbörjas under hösten.  

 Arbetet med Hagfors kommuns VA-plan påbörjades under perioden. Förhoppningen är att 
färdigställa en plan med ett formellt fastställande av verksamhetsområden under början av 2019. 

 En förprojektering av ny vattenreservoar till Ullenverket har inletts 

 Belastningen på Ullenverket var mycket hård under den torra sommaren. Tillgången på råvatten till 
kommunens tre vattenverk var aldrig nere på oroande nivåer men själva beredningen av 
dricksvatten i Ullenverket hade svårt att hinna med förbrukningen. 

 Flera enskilda brunnar tömdes under den torra perioden och enheten har haft fem nödvattentankar 
ute i perioder runt om kommunen.  

 

Viktiga händelser Avfall 

I mars 2018 tillträdde ny driftledare för avfallshantering. Flera projekt och förändringar inom verksamheten är 
påbörjade, men endast ett fåtal har kommit så långt att investering gjorts eller praktiskt arbete påbörjats. De 
projekt som pågått eller påbörjats under 2018 är följande: 

 
 Byggnation av ny miljöstation på Holkesmossen pågår och projektet avslutas hösten 2018. 

 Taggning av kärl som används vid insamling av mat- och restavfall är påbörjad. Arbetet kommer 
fortgå resten av året och några månader in på nästa år. 

 Projekt med förnyelse av anläggning av lakvatten har genomförts och förväntas kunna färdigställas 
under 2018. 

 Nytt avtal för flisning och behandling av returträ från sommaren 2018 

 Avtal för lastmaskinstjänster på kommunens återvinningscentraler har förlängts.  

Ekonomiskt resultat  
 

SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTET, AVGIFTSFINANSIERAD DEL  (tkr) 

            

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos  Redovisn. 

  jan-aug jan-aug   helår jan-aug 

  2018 2018 2018 2018 2017 

            

VA -2 226 1 148 0 0 -3 887 

AVFALL 16 467 0 0 -281 

            

Summa -2 210 1 614 0 0 -4 168 

 
 
 
VA: VA-verksamheten ligger efter 8 månader 3 374 tkr sämre än budget. 
 
Avfall: Avfallsverksamheten ligger efter 8 månader 451 tkr sämre än budget. 
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Prognos helår 

VA-verksamheten: Är nollbudgeterad och en eventuell avvikelse flyttas med mellan åren. Av 
omsättningen på c:a 33 mkr är 3,4 mkr kapitalkostnader. Oro finns för alltmer frekventa vattenläckor och 
stopp i avlopp. Underhåll och investeringar på ledningarna behöver utökas under kommande år. 
 
Avfallsverksamheten: Är nollbudgeterad och en eventuell avvikelse flyttas med mellan åren. 
Omsättningen för avfallsverksamheten ligger på knappt 17 mkr. 
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BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET 

VERKSAMHET 

Barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde består av förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, 
fritidsgård, skol- och folkbibliotek, kulturskola samt ett särskilt ansvar för kulturen i Hagfors kommun.  

 

VIKTIGA HÄNDELSER 

Beskrivning av årets viktiga händelser 
 
Övergripande 
 

 Skolverket har tagit fram en vision 2022 gällande IT för förskola, förskoleklass, fritidshem, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt skolväsendet för vuxna. I denna 
vision står att alla elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Skolans verksamheter ska 
präglas av att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna 
bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.  
I Hagforsstrategin står att vi ska nyttja nya elektroniska lösningar och tillgodogöra oss den teknik 
som finns för att underlätta i vår vardag för att hänga med i den nya digitaliserade världen. Som ett 
led i detta kommer Hagfors kommun att under en treårsperiod 2017-2020 digitalisera verksamheten 
inom Barn- och bildning och införa molntjänst vilket innebär att IT-tjänsterna sköts helt via webben 
och lagras på en server istället för lokalt på din dator. Det här kommer att förändra vårt arbetssätt 
och dela-kultur. Inom  grundskola och gymnasieskola införs också 1:1 vad det gäller digitalt verktyg 
och med det menas att alla elever har tillgång till ett eget digitalt verktyg, t ex en chromebook,  i sitt 
lärande. 
 

 De riktade insatserna, Urval 4, för nyanländas lärande som påbörjades under 2017 fortsätter. Urval 4  
är ett samarbete mellan Hagfors kommun och Skolverket där syftet är att öka integrationen och 
förbättra alla våra elevers skolresultat. En processledare har utsetts under våren. De insatser som 
ska genomföras och tidsplanen har presenterats för all personal. Arbete med att implementera ett 
språkutvecklande arbetssätt i verksamheterna har inletts. Barn- och bildningsutskottet, Barn- och 
bildnings ledningsgrupp samt all personal har i olika omgångar fått basutbildning om det regelverk 
som gäller i mottagande och undervisning av nyanlända barn och elever.  
 

 Under våren så har Skolinspektionen haft regelbunden tillsyn av skolverksamheten i Hagfors 
kommun. Syfte med tillsynen är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där 
alla elever utvecklas så långt som möjligt sam att bidra till utveckling av verksamheterna genom råd 
och vägledning.  Kontrollera och bidra till att lagar, förordningar, läroplaner och andra författningar 
följs. Efter tillsynen fattades beslut utifrån hur tillsynen skett. Ett samlat beslut för huvudmannens 
(Hagfors kommun)ansvarstagande: förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning 
och särskild utbildning för vuxna). Två beslut för grundskoleenheter: Sunnemo skola och 
Älvstrandens bildningscentrum 7-9. Två beslut för grundsärskoleenheter: Kyrkhedens skola F-9 och 
ett gemensamt beslut för Älvstrandens bildningscentrum F-3, 4-6 och 7-9.  Ett beslut för 
gymnasiesärskoleenhet: Älvstrandsgymnasiet. Efter att besluten återgivits till kommunen så ska 
Hagfors kommun inkommit med svar till Skolinspektionen innan året är slut om hur kommunen 
kommer att arbeta med de åtgärder som behöver vidtas. 
 

 Inför detta läsåret 18/19  gjordes en förändring gällande organisation av förstelärare i Hagfors 
kommun. I samband med detta förändrades även uppdragen för förstelärarna och tjänsterna riktades 
delvis mot olika ämnen. Att vara  förstelärare innebär ett stärkt uppdrag med ökade krav på att 
utveckla den egna undervisningen, att följa med i skolforskning, att sprida kunskap och vara aktiv i 
det kollegiala lärandet för att utmana och stödja kollegor. I uppdraget ingår att vara en förebild för 
kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisning i enlighet med kommunens 
utvecklingsarbete. En förstelärare är en lärare som har legitimation och som arbetsgivaren anser 
vara extra yrkesskicklig inom sin profession. En förstelärare ska fortsätta undervisa som vanligt men 
också vara en god förebild och mentor för mindre erfarna eller nyutexaminerade lärare på skolan.  
Förstelärarens klassrum ska vara öppet för lektionsbesök av kollegor, skolledningen, föräldrar och 
inbjudna gäster och denne förväntas ha ett öppet och kritiskt förhållningssätt till sin praktik. 
Förstelärare förväntas också regelbundet blogga om sin undervisning på “Förstelärare bloggar”. 
Bloggandet är en del av kommunens kvalitetssäkring och syftar till att synliggöra förstelärarens 
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undervisning för kollegor, skolledningen och huvudman men även till att synliggöra Hagfors 
kommuns utvecklingsarbete för omvärlden. Förstelärarna ingår i en kommungemensam grupp som 
träffas några gånger per läsår för att bland annat att diskutera aktuell forskning.  
 

Förskola 
 

 Ny förskola, Asplund, har öppnats. I januari  öppnades en tillfällig avdelning i väntan på att 
ombyggnationen på gamla Asplundskolan skulle vara klar.  Inflyttningen blev något försenad och 
den nya avdelningen med anpassade lokaler, öppnades för barn i augusti.  

 Kösituationen är under kontroll. Från att kommunen inte klarat kökravet på barnomsorgsplats inom 
fyra månader kan kommunen inför hösten 2018 erbjuda kommunal barnomsorgsplats inom 
lagkravet. 

 Läslyftet i förskolan, satsning via skolverket. All personal på kommunens förskolor, ca 70 st, har gått 
läslyftet i förskolan under läsåret 2017-2018.  

 I och med att förskolans läroplan reviderades 2010 fick naturvetenskap, teknik, språk och matematik 
en mer framskjuten plats. Under våren 2018 påbörjades en gemensam satsning kring dessa ämnen 
med Uddeholm AB.  Syftet är att utveckla lärandet i och runt teknik, matematik och naturvetenskap 
hos barn och pedagoger inom kommunens förskolor.  Inköp av material har gjorts till alla enheter. 

 
Förskoleklass 
 

 Riksdagen har beslutat att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det 
innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. 

 Läslyftet i förskoleklass, satsning via Skolverket 

 Antalet elever har ökar i förskoleklassverksamheten. 
 
Fritidshem 

 

 Implementering samt institutionalisering av kommunövergripande måldokument för fritidshemmen. 

 Fritidshemmens uppdrag kring digitalisering.  

 Fritidshemmens dag firades med pompa och ståt i maj. 
 

Grundskola 
 

 Andelen unga i Hagfors kommun som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet har ökat från 
64% (2017) till 75% (2018). 

 Antalet elever i grundskolan har ökat. 

 Införande av 1:1 datorer i årskurs 4, 7 och 9. 

 Läslyftet i grundskolan, satsning via Skolverket. 

 Utvecklingsarbete specialpedagogik för lärande inom hela grundskolan. 

 Läsprojekt för åk F-3. 

 Månadsteman kopplat till värdegrund för åk F-3. 

 Skapande skola, estetiska lärprocesser ex Musikal för åk 2, live åk 4, filmprojekt åk 6. 

 Åk 4-6, samarbete med olika föreningar (Hibs, Hif, Viking hockey och Råda fotboll) kring hur man vill 
vara som person. 

 Åk 4-6, värdegrundsarbete med inspel i form av en tvåmans show.  

 Åk 4-6, Decembermys för eleverna i samarbete med gymnasiet.  

 Första spadtaget för Råda skola. 

 Mellanstadiet i Råda flyttas till Kyrkhedens skola. 

 Skolgårdsprojekt fortsätter på Kyrkhedens skola. 

 Kyrkhedens skolas matsal renoveras samt byggstart av idrottshallen. 
 

Gymnasieskola 
 

 Andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning, dvs elever som tagit examen exl IM, ökar från 71% 
(2017) till 81% (2018). 

 Fler elever på de nationella programmen.  

 Utvecklingsarbetets fokus har varit förbättrade resultat, ökad elevnärvaro och högre medvetenhet 
runt undervisningen. 

 Digitaliseringen har påbörjats bland alla elever i åk 1 på gymnasiet under läsåret 17/18 och fortsätter 
under läsåret 18/19 med övriga årskurser. 

 Arbetet med trygghet och studiero har lyfts fram. Enheten har anställt en elevcoach som arbetar med 
eleverna under raster, håltimmar och lektioner för att öka gemenskapen och tillhörigheten. 
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 Eleverna har tagit del av föreläsningen #detbörjarmedmig och föreställningen Svarta moln. Båda 
syftar till att eleverna ska göra aktiva val och stå för sina handlingar. 

 Elever har varit framgångsrika inom bowling, hockey och UF (Ung Företagsamhet). Inom UF vann 
tre elever silver i den nationella tävlingen.  

 Ett större grepp har tagits runt IM, introduktionsprogrammen, vad gäller organisation och struktur.  

 För att effektivisera har en samlokalisering skett med introduktionsprogrammen, särskolan och den 
särskilda undervisningsgruppen Imas. Dessa verksamheter har nu sin verksamhet samlad på 
Asplundskolan. 

 Skolinspektionen har gjort sin inspektion och hade inte många anmärkningar. Det som framkom är 
bristen på modersmålsundervisning och studiehandledning på alla modersmål. Arbete med 
rekrytering av personal fortgår. 

 
Kommunal vuxenutbildning (komvux) 
 

 Fler elever framför allt på yrkesvux(gymnasial yrkesutbildning för vuxna) och grundvux( 
vuxenutbildning på grundskolenivå). 

 För att tillgodose behovet av studier har vi påbörjar kvällsundervisning för sfi (svenska för 
invandrare). 

 Skogsprojekt tillsammans med Arbetsförmedlingen. Eleverna har anställning hos ett skogsföretag 
samtidigt som de läser sfi. 

 Digitala läromedel har införts inom sfi. 

 Yrkesvux har utökats och nu finns det på vård- och omsorg, industritekniska, automation, barn- och 
fritid. 

 Organisation och kompetensutvecklingsarbete runt vuxenutbildningen och dess personal fortgår. 

 Ökat samarbete mellan kommunerna i Värmland. 

 Skolinspektionen har gjort sin inspektion och hade inte många anmärkningar. Det som framkom är 
bristen på modersmålsundervisning och studiehandledning på alla modersmål. Arbete med 
rekrytering av personal fortgår. 
 

Elevhälsa inklusive SYV (studie- och yrkesvägledning) 
 

 Upprättande av en gemensam Elevhälsoplan 

 Skapande av SYV-plan och förtydligande av skolans uppdrag i SYV-arbetet 

 Fortsatt utvecklingsarbete kopplat till den samlade elevhälsan 
 
Fritidsgård och Kulturskola 
 

 Sommarkollo i samarbete med fritidsgårdarna och kulturskolan. Under 3 veckor under sommarlovet 
deltog ca 110 barn. Nytt för i år var samarbetet med kulturskolan. Musik och uttryckande konst med 
land-art. Resultatet visades på konst- och hantverksutställningen i Uddeholmsladan 30/7 En bra 
satsning som gav barnen fler aktiviteter att välja på. Det gav också en möjlighet för tio ungdomar att 
få feriearbete och arbetslivserfarenhet. 

 SKL-projektet “Mer för fler” i samarbete med biblioteken, fritidsgårdarna och kulturskolan för att nå 
fler med kultur. Projektets syfte är både att få nya redskap att utveckla metoder och att undersöka ett 
utvecklingsområde i den egna verksamheten. Projektet undersöker vad ungdomar vill göra på 
fritiden för att kunna utveckla verksamhet på deras villkor. 

 Kostnadsfri filmdag för kommunens barn och unga erbjöds under sportlovet i samarbete med 
biblioteket och BIO Hagfors. 

 Ett slöjdprojekt tillsammans med Region Värmland har genomförts. 
 
 

Kultur och Bibliotek 
 

 I maj inföll den stora bokbytardagen. Lämna en av dina böcker på något av kommunens bibliotekets 
bokbytarbord och ta med dig en ny hem. 

 Harry Potter-dagen har firats på Hagfors bibliotek. Magi-fantaster i alla åldrar tillverkade trollstavar, 
myste under Hogwarts magiska tak, tog bilder i fotohörnan, gick tipspromenad och löste korsord. 
Extrapersonalen bestående av Cho Chang, F. Malfoy, Hermione Granger, Harry Potter, Neville 
Longbottom och hans padda Trevor tackade för sig och åker tillbaka till Hogwarts, men ser redan 
fram emot nästa år. 

 Under modersmålsveckan tipsades om böcker på olika språk. I foajén vajade all världens flaggor 
som eleverna på Älvstrandens Bildningscentrum hade gjort.  
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 En vandringsutställning om resandefolket och deras historia i Värmland visades under februari på 
Hagfors bibliotek samt på Kyrkhedens bibliotek i Ekshärad. Utställningen gjordes av Värmlands 
museum tillsammans med Region Värmland och Kulturrådet. 

 Hagfors Bibliotek är aktiva via facebook och genom att följa dem där får ges massor av bra tips om 
spännande och intressanta böcker men också tips om aktiviteter och föreläsningar 

 Under All Digital Week på Hagfors bibliotek bjöds det bland annat på visning och guidning av 1177 
och Vårdguidens e-tjänster från Värmlands landsting. Tips och trix för dej som vill börja använda 
surfplatta eller Ipad under ledning av ABF. 

 Inför årets sommarutställning i Hagfors stadshus hade vi grävt djupt i våra egna förråd och visade 
upp delar av vår samling av skolplanscher. Skolplanscher användes i folkskolan i Sverige under 
första halvan av 1900-talet. De var ett viktigt inslag i undervisningen eftersom läroböckerna som 
eleverna läste ofta saknade bilder. Skolplanscher är något som berör över generationsgränserna. De 
som gick i skolan under planschernas storhetstid kommer ofta ihåg dem. För många i den yngre 
generationen är planscherna fina tavlor och populära inredningsdetaljer. Med den här utställningen 
knöt vi an till Europaåret för kulturarv 2018 som är ett initiativ av EU. Skolplanscherna är ett kulturarv 
på flera nivåer. De är kulturarv i sig genom att vara både konstverk och föremål som tidigare har 
använts i folkskolans vardagliga verksamhet. Samtidigt visar motiven också ett kulturarv, nämligen 
hur världen såg ut och uppfattades när de skapades. 

 Den 3 juli kom den världsberömde dragspelaren Sven Hylén (1907-1988) hem till Hagfors igen, då 
hans urna gravsattes på Hagfors kyrkogård bredvid hans morföräldrars grav. Vid minnesstunden fick 
vi höra fina tal och mycket dragspelsmusik. Sven Hyléns grav är nu en minnesplats för honom och 
alla är välkomna dit för att hedra honom och läsa om hans liv och verk på den nya skylten vid 
graven. 

 Traditionsenligt firades nationaldagen den 6 juni. I år utanför Hagfors kommuns stadshus. 
 

Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2018 2018 2018 2018 2017

Gemensamt utskott 206 188 319 319 199

Administration mm gemensamt 14 820 16 155 22 263 23 013 16 162

Barnomsorg 33 003 34 982 50 839 54 556 31 801

Fritidshem 6 089 5 470 9 441 9 441 5 180

Förskoleklass 3 954 3 960 6 270 6 370 3 598

Grundskola 63 086 64 003 97 942 98 106 56 823

Gymnasieskola 26 906 27 366 44 371 44 371 24 365

Vuxenutbildning 1 970 2 031 4 067 4 067 3 734

Bibliotek, kulturskola, kultur 5 708 5 618 8 605 8 455 5 024

Fritidsgårdar mm 1 513 856 2 268 2 133 1 118

Projekt barn- och bildning 257 229 75 75 96

Summa 157 512 160 858 246 460 250 906 148 100

BARN- OCH BILDNINGSUTSKOTTET  (tkr)

 
 

EKONOMI 

Resultatet i delårsbokslutet visar på ett underskott för Barn- och bildningsutskottet jämfört med budgeten för 
samma period och prognosen för helåret visar ett underskott med 4 446 tkr.  
Underskottet är till större delen kopplat till barnomsorgen beroende på fler barn i de fristående förskolorna 
samt fler barn i andra kommuner. Antalet barn och elever ökar även i kommunens egna förskolor och skolor. 
Volymökning i inom barnomsorgen beror på något fler barn men framförallt på ökad vistelsetid för barnen i 
förskolan. I och med att barnen har längre dag på förskolan så krävs det mer personal. Budgeten är  idag  
baserad på nyckeltalet för inskrivna barn per personal, men tar inte hänsyn till hur många timmar varje  barn 
är i förskolan per vecka.   
Kostnaden för kopiering är fortfarande för stor. Det är ännu för tidigt att se den förväntade effekten av att 
digitaliseringen samt att ett nytt avtal för kopiatorer  ska medföra minskade kopieringskostnader. Uteblivna 
intäkter, ca 5 200 tkr,  från migrationsverket, andra statliga medel och interkommunalersättning från andra 
kommuner kopplade till nyanlända i grundskola och gymnasieskola. I budget har en omreglering gjorts för att 
Barn- och bildningsutskottet ska kunna ta del av de avsatta flyktingmedlen.  Beslut gällande detta görs i 
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samband med årsbokslutet.  En reservation kring prognosen måste fortsatt lämnas med anledning av 
svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för verksamheter kopplat till migrationen. 

 

Nyckeltal 

Nyckeltal Barn- o bildning År Hagfors 
Kommu
n grupp 

Riket  Anm. 

Förskola  

Antal inskr/årsarb 2 018 6    
Egen 
beräkning 

Antal inskr/årsarb 2 017 5 5 5  Kommunblad 

Antal inskr/årsarb 2 016 5 5 5  Kommunblad 

Förskoleklass  

Antal elever/lärare 2 018 15    
Egen 
beräkning 

Antal elever/lärare 2 017 15 16 18  Kommunblad 

Antal elever/lärare 2 016 16 15 17  Kommunblad 

Fritidshem  

Inskrivna/års.arb 2 018 23    
Egen 
beräkning 

Inskrivna/års.arb 2 017 22 20 21  Kommunblad 

Inskrivna/års.arb 2 016 24 21 22  Kommunblad 

Grundskola  

Antal elever/lärare 2 018 13    
Egen 
beräkning 

Antal elever/lärare 2 017 11 11 12  Kommunblad 

Antal elever/lärare 2 016 12 12 12  Kommunblad 

Andel behöriga Gy 2 018 75    
Egen 
beräkning 

Andel behöriga Gy 2 017 64 77 81  Kommunblad 

Andel behöriga Gy 2 016 68 79 81  Kommunblad 

Andel som nått alla mål 2 018 63    
Egen 
beräkning 

Andel som nått alla mål 2 017 58 74 74  Skolverket 

Andel som nått alla mål 2 016 59 73 74  Skolverket 

Meritvärde år 9 2 018 235    
Egen 
beräkning 

Meritvärde år 9 2 017 183 217 224  Skolverket 

Meritvärde år 9 2 016 183 214 224  Skolverket 

Gymnasiet  

Antal elever/lärare 2 018 11    
Egen 
beräkning 

Antal elever/lärare 2 017 10 9 11  Kommunblad 

Antal elever/lärare 2 016 11 10 11  Kommunblad 

Meritvärde avgångselever 2 018 13    
Egen 
beräkning 

Meritvärde avgångselever 2 017 13 14 14  Skolverket 

Meritvärde avgångselever 2 016 14 14 14  Skolverket 

Andel examen inom 3 år (exkl. IM) 2 018 81    
Egen 
beräkning 

Andel examen inom 3 år (exkl. IM) 2 017 71 77 75  Kommunblad 

Andel examen inom 3 år (exkl. IM) 2 016 80 78 74  Kommunblad 

Andel behöriga univ/högsk 2 018 60    
Egen 
beräkning 
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Andel behöriga univ/högsk 2 017 59 63 73  Kommunblad 

Andel behöriga univ/högsk 2 016 63 64 72  Kommunblad 

Andel folkbokf. år 1 2 018 73    
Egen 
beräkning 

Andel av folkbokf. elever 2 017 76 77 72  Kommunblad 

Andel av folkbokf. elever 2 016 80 19 27  Kommunblad 

Elevhälsovård  

Antal elever/ skolsköterska 100 % 2 018 384  400  
Egen 
beräkning 

Antal elever/ skolsköterska 100 % 2 017 387  400  
Egen 
beräkning 

Bibliotek  

Antal biblioteksbesökare 
2018 
aug 

50544    
Egen 
beräkning 

Antal biblioteksbesökare 
2017 
aug 

46103    
Egen 
beräkning 

Antal biblioteksbesökare 
2016 
aug 

56473    
Egen 
beräkning 

Fritidsgårdar  

Antal besökare/öppetdag 
fritidsgårdarna 

2018 
aug 

Hagfors 59 

   
Egen 
beräkning Ekshärad 27 

Antal besökare/öppetdag 
fritidsgårdarna 

2017 
aug 

Hagfors 63 

   
Egen 
beräkning Ekshärad 29 

Antal besökare/öppetdag 
fritidsgårdarna 

2016 
aug 

Hagfors 59 

   
Egen 
beräkning 

 Ekshärad 25 

Antalet barn anmälda till kollot 2018 110    
Egen 
beräkning 

 
FRAMTIDEN 
 
Utvecklingsområden inom barn- och bildning under 2018 
1. Systematiskt kvalitetsarbete och organisationsutveckling 
2.   Utbildning och undervisning 
3.   Elevhälsa 
4.   Studie- och yrkesvägledning 
5.   Samverkan och interkulturell förståelse 
6.  Kulturutbud 
7. Samverkan fritidsgård - kulturskola – bibliotek 
 
Exempel på mål och förväntade effekter under 2018: 

● skapa ett hållbart systematiskt kvalitetsarbete 

● öka andelen unga som går ut grundskolan med behörighet 

till yrkesförberedande och studieförberedande program 
● öka andelen elever med fullföljd gymnasieutbildning 

●  stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever. 

● få kunskap om det regelverk som gäller i mottagande 

och undervisning av nyanlända barn och elever.  
● all pedagogisk personal ska få kunskap om styrdokument kopplade till våra nyanlända barn och 

elever samt skapa samsyn kring arbetet med nyanlända barn och elever. 

● all personal ska få verktyg i hur förebygga och motverka främlingsfientlighet och rasism i våra 

verksamheter.  

● Förbättra kulturutbudet i Hagfors kommun 

● främja samverkan och nätverkande för kultur både internt och externt 
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

Verksamhet 

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

 

Viktiga händelser 

 Radonprojekt pågår fram till år 2020.  

 Miljö- och byggnämnden arbetar tillsammans med olika företagare för att minska energianvändning.     

 Livsmedelskontroll följer tillsynsplanen.  

 Under 2018 har det öppnats 10 nya livsmedelslokaler och 6 livsmedelslokaler har avvecklats.   

 Tillsyn av miljöfarlig verksamhet följer inte tillsynsplanen.   

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

 

Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2018 2018 2018 2018 2017

Miljö- och byggnämnd 116 96 164 164 90

Miljö- och byggkontoret 1 072 1 016 1 609 1 609 925

Miljöskydd 199 -33 521 491 130

Livsmedel -2 -61 170 170 -136

Bygglov -121 -269 -178 -280 -230

Alkoholtillstånd 103 121 180 180 0

Summa 1 367 870 2 466 2 334 779

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN (tkr)

 
Avvikelse mot budget under perioden: +497 tkr 

 

Prognos helår 
Prognosen på överskott bygger på föräldraledighet och sjukskrivning. Del av överskottet kommer att 
användas för tillfällig anställning inom miljöbalken under 2019. 

 

Nyckeltal 

Översiktlig verksamhetsuppföljning år 2018. Utfall av planerade och oplanerade kontroller/inspektioner, 
klagomålshantering, antal beviljade bygglov och genomgång av lagstadgade årsrapporter för perioden 2018-
01-01--2018-08-31. 
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Utfall Utfall Utfall

2018-08-31 2017-08-31 2016-08-31

Miljöfarlig verksamhet 6 43 32

Enskilda avlopp 11 11 13

Kemiska produkter 0 0 0

Avfall 7 3 11

Hälsoskydd 18 26 50

Livsmedel 67 60 46

Antal inspektioner miljö/livsmedel 109 143 152

Plan och bygg (bygglov) 73 70 84

Plan och bygg (anmälan) 26 27 36

*Klagomål alla verksamheter 37 24 32

Måluppfyllelse, granskade

miljö/CFC-rapporter 40 42 41

Utförda OVK-kontroller 109 103 48

* 30 miljöbalk, 1 livsmedel och 6 plan- och bygg

INSPEKTIONER/KONTROLLER PER VERKSAMHETSOMRÅDE
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INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET – VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN 

Individ och omsorgsutskottets verksamhet är indelad i två avdelningar vård- och omsorg samt sociala 
avdelningen. Avdelningarna regleras till största delen av lagstiftning, främst Socialtjänstlagen samt Hälso- 
och sjukvårdslagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 
hjälp som det behöver och som inte kan tillgodoses på annat sätt. 
 
 
VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN 

Vård- och omsorgsavdelningen ansvarar för att tillgodose kommunens äldre- och funktionshindrades behov 
av stödinsatser, omvårdnad, rehabilitering och sjukvård. Verksamheten omfattar hemtjänst, särskilt boende 
(äldreboende/demensboende), trygghetsboende, korttidsboende, rehabilitering, bostadsanpassning, 
hjälpmedelsverksamhet samt dagverksamheter med inriktning demens, social aktivering samt rehabilitering 
 
 
VIKTIGA HÄNDELSER 

 Avvikelse strukturårsjusterad standardkostnad, andel (%) för 2017: + 3,6 % 
(2016: + 1,6 %)(2015: - 1,2 %)(2014: – 0,9 %), (2013: – 2,4 %), (2012 + 5,0 %), (2011:+ 8,7 %) 

 Det genomsnittliga resultatet för vård- och omsorgsavdelningen(VoO)  
vid medarbetarundersökningen 2017, sammanfattas i MotiveradMedarbetarindex(MMI) till 3,9 

 Successivt införande av heltid som norm fr.o.m. 2015-01-01 (KF2014-06-23), 
har medfört att vård- och omsorgsavdelningen har ökat sysselsättningsgraden från genomsnitt 
82,7% 2014-07-01 till 87,08% 2018-08-31..  

 Sedan april 2017 används rekryteringssystemet TimeCare Pool vid rekrytering av vikarier för 

baspersonal. Systemet underlättar arbetet med rekrytering samt fördelning av arbete för vikarierna. 

Systemets nyttjandegrad fortsätter utvecklas för att underlätta rekryteringsprocessen inom vård- och 

omsorgsavdelningen. 

 Time Care Planering har under våren 2018 utvecklats och systemet är nu ytterligare integrerat med 

PA- och lönesystemet. 

 Delområdesprognos från Statisticon 2018-2026 visar att andelen 80 år och äldre ökar i mer än 

tidigare prognoser visat. 

 Hög ärendemängd i ordinärt boende samt hög vårdtyngd och belastning på vissa särskilda boenden. 

 VoO har under första halvåret 2018 rapporterat 20 ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 §.  

 Frisknärvaron har minskat inom VoO under 2018 jämfört med 2017, sjukfrånvaro 2018 jan-juli 8,59% 
2017: jan-juli 8,12%. 

  VoO har förnärvarande sju personer anställda på ”extra tjänster”. 

  Byte av larmoperatör från Dorocare till Thunstall har genomförts avseende ordinärt boende. 

 Flera undersköterskor med företrädesrätt har tackat ja till erbjudande till anställning på 85%.    

  VoO har ansökt om stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2018. 

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

                       Korrigering                 218 088 
 
 
 

BUDGETUTFALL 

Vård- och omsorgsavdelningen redovisar en negativ avvikelse i förhållande till fastställd budgetram: – 5 485 
tkr. Prognos för avdelningens semesterlöneskuld är 1 360 tkr, för vilket budgeterade medel saknas och 
bidrar till att avdelningen försämrar sin helårsprognos med knappt motsvarande summa. Semesterperioden 
har påverkat hela avdelningen, då brist på vikarier medfört merkostnader och högre arbetsbelastning för 
tjänstgörande personal. 
 
Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt – 3 115 tkr i avvikelse mot budget. Den beviljade tiden har ökat i 
jämförelse med samma period 2017. Vilket härleds till att andelen 80 år och äldre ökar och många med 
omfattande behov får insatser i ordinärt boende. Vidare har hög sjukfrånvaro, främst i inledningen av året, 
bidragit till ökade kostnader. 
 
Särskilt boende redovisar en avvikelse om: - 597 tkr. Hög arbetsbelastning och oroliga vård- och 
omsorgstagare har medfört att extra personal satts in, främst i inledningen av året. Sjukfrånvaron inom 
särskilt boende var i likhet med hemtjänsten hög under inledningen av året, vilket inneburit ökade kostnader.   
 
Sjuksköterskeorganisationen visar en negativ avvikelse om – 304 tkr. Den negativa avvikelsen påverkas till 
största delen av att verksamheten haft vakanser vilket medfört kostnader för byte av semesterperiod, 
övertidsersättning samt inhyrd personal.  Antalet HSL-ärenden har ökat jämfört med samma period 2017. 
Perioden januari – juli 2018, var 1 066 patienter inregistrerade.  
 
Rehab redovisar en positiv avvikelse om 678 tkr vilket framförallt beror på att verksamheten har haft 
vakanser i samband med frånvaro.   
 
Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget om -1 288 tkr. Den 
främsta orsaken till den negativa avikelsen är den semesterlöneskuld som redovisas i samband med detta 
delårsbokslut och som inte finns budgeterad inom Vård- och omsorgsavdelningen. Positiv avvikelse från 
budget har kostnaderna för färdtjänst som minskar och som fortsatt beräknas minska kommande år. 
 
Avdelningen har sökt stimulansmedel för höjd bemanning 2018: 3 725 tkr. De medel som inte används 
utifrån Socialstyrelsens uppställda krav - skall återbetalas.  I juni månad 2018 fick vård- och 
omsorgsavdelningen besked om att redovisning av förbrukade stimulansmedel för 2017 var godkända av 
Socialstyrelsen. Vid delårsbokslut bedömer vård- och omsorgsavdelningen att verksamheten har och kan 
redovisa kostnader för stimulansmedel för höjd bemanning, motsvarande beviljat belopp 2018.   
 
 
PROGNOS HELÅR  

Prognos för vård- och omsorgsavdelningen på helår justeras av medel från stimulansmedel för förstärkt 
bemanning 2018: 3 725 tkr. Helårsprognos beräknas och justeras, efter att hänsyn tagits till nämnda 
stimulansmedel till – 2 300 tkr. 



 

 Sida 58 
 

 
ÅTGÄRDER 

 Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje månad. 

 Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela VoO ansvarsområde utifrån 
verksamhetens behov. 

 Minska tiden vid flytt till särskilt boende. 

 Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal. 
 

FRAMTID 

Vård- och omsorgsavdelningen fortsätter att anpassa scheman efter verksamhetens behov och förhöjda 
sysselsättningsgrader. Fortlöpande insatser med att analysera verksamheten i syfte att ha en effektiv 
verksamhet med god kvalitet som arbetar enligt beslutade mål. Fortsatt arbete med att analysera sjuktal och 
finna aktiviteter för att öka frisktal. Vård- och omsorgsavdelningen avsätter tid för att få in processer, riktlinjer 
och rutiner i ett datastöd, i syfte att underlätta arbetet med kvalitets- och ledningssystem (SOSFS 2011:3).  
Vård- och omsorgsavdelningen arbetar med att successivt planera för och införa välfärdsteknologi efter 
verksamhetens behov och resurser. Inom avdelningen pågår även kartläggning av kompetens och framtida 
rekryteringsbehov.  
 

NYCKELTAL 

 
Källa: Kolada.se 

 

 

 
 
Källa: Egna uppgifter 

 

 

 
 
Källa: Egna uppgifter 
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INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET - SOCIALA AVDELNINGEN 

Verksamhet 

Sociala avdelningen omfattar individ- och familjeomsorg, mottagande av ensamkommande barn, ekonomiskt 
bistånd, social barn- och ungdomsvård, flyktingmottagande, budget- och skuldrådgivning, missbrukarvård, 
LSS-verksamhet, socialpsykiatri, arbetsmarknadsfrågor samt tom mars månad 2018  alkoholtillstånd och 
tillsyn. 
 

 

 

Viktiga händelser  

 

 Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) har från 1 april ny enhetschef. Från 1 augusti är 

verksamhetsområdet tillfälligt utökat då Stödboendet Mana ligger under enhetschefen för ESA, vid 

MBL förhandling om förändringen klargjordes det att detta gäller under de förutsättningar vi ser idag, 

då Stödboendet troligen kommer avvecklas över tid. Om omvärlden förändras och behovet i 

verksamheten ökar kommer detta ses över. Förändringen är ett led i minskad ledningsstruktur på 

Sociala avdelningen som är en åtgärd i budgetarbetet inför 2019.  

 Från februari finns endast stödboendet Mana kvar inom ramen för ensamkommande barn (EKB) då 

samtliga HVB hem är avvecklade från februari 2018. Under augusti har ytterligare MBL förhandling 

genomförts som innebär minskat antal medarbetare inom EKB, nu genom minskat antal handledare 

på Stödboendet Mana. 

 Antalet ensamkommande barn som Hagfors kommun i dag ansvarar för är 31. Vid årsskiftet uppgick 

antalet till 45 barn och unga.  

 Från 1 januari förstärktes ESA med 0,5 arbetskonsulent till totalt 2,0 å.a.  

 Aktivitetshuset Björkdungen och ESA har tillsammans med ny enhetschef påbörjat utveckling och 

förändringsarbete. 

 Minskad ledningsstruktur på Sociala avdelningen i verksamheten för Individ och familjeomsorgen 

och integration (IFO/EKB) trädde ikraft 1 augusti. Förändringen gjordes i samband med en 

pensionsavgång och är en åtgärd i budgetprocessen inför 2019. Detta innebär att IFO har en 

verksamhetschef som är första linjen chef för hela IFO samt att enhetschef för ESA övertog ansvar 

för Stödboendet Mana.  

 Socialtjänsten har delat ansvar för spelmissbruk  från 1 januari 2108 tillsammans med landstinget.  

 Socialtjänsten har mycket arbete relaterat till drogsituationen i första hand relaterat till ungdomar. 

Detta medför ökade kostnader för placeringar. 

 Tillsyn genomförd av Inspektionen för Vård och omsorg ( IVO) och granskning genomförd av PWC 

har lett till beslut i respektive ärende under början av 2018. Med anledning av granskningarna har 

arbete pågått under våren med att ta fram åtgärdsplaner. 

o PWC genomförde en granskning på uppdrag från Hagfors kommuns revisorer tillsammans 

med revisorerna i Landstinget i Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, Filipstad, 

Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby 

och Årjäng.  Den gemensamma granskningen avsåg samverkan kring missbruksvården i 

Värmland. 

o IVO genomförde tillsyn av individ- och familjeomsorgen i Hagfors kommun i slutet av 2017. 

Tillsynen granskade verksamhetens arbete med förhandsbedömningar och utredningar 

avseende barn och unga samt vuxna, beslut meddelades 2018-02-28. 

 IVO har även haft tillsyn på Stödboendet Mana, återrapporteringen konstaterade att inga åtgärder 

behövde vidtas för att uppnå ställda krav.  

 Handlingsplan för våldsbejakande extremism är under framarbetning. 

 Föräldraledigheter och sjukskrivningar inom socialsekreterargruppen har skapat rekryteringsbehov. 

Det har inte gått att lösa med vanliga anställningar i önskad utsträckning, varför IFO använt konsulter 

från bemanningsföretag. En nödvändig åtgärd men påverkar budgeten negativt på kort sikt. På 

längre sikt garanterar det en skälig arbetsmiljö för de som jobbar, så inte fler blir utslitna.  
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 Värmland Tillsammans är ett EU projekt som kommer pågå under 3 år. Projekt vänder sig till 

utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden. Hos oss ligger projektet under enhetschef 

ESA/EKB. 

 Fritidsbanken har nu en projektledare anställd from 1 september. Verksamheten är nu under 

uppstart och projektet ligger likt Värmland Tillsammans under enhetschef ESA/EKB.  

 Sex beslut har rapporterats som ej verkställda inom avdelningen. Fem beslut avser stöd enligt LSS 
och ett beslut enligt SoL.   

 Datorer inom personlig assistans i syfte att  underlätta tidsredovisning till Försäkringskassan har inte 
fungerat som förväntat, främst på grund av att mobila bredband inte fungerat tillfredsställande, vilket 
medfört mer och dubbelarbete. Konsekvensen är även försenade intäkter från Försäkringskassan, 
per sista augusti har vi utestående fordringar om 9 000 tkr. 

 Arbetsmiljöverket har i juni genomfört inspektion av arbetsmiljön vid LSS-boendet Villan, kommunen 
har mottagit krav på åtgärder och arbetsmiljöverket återkommer för uppföljning i oktober. 

 En Lex Sarah utredning har genomförts inom LSS och socialpsykiatri.   

 Sociala avdelningens genomsnittliga resultat vid medarbetarundersökningen 2017 uppgick till 4,0 
(Motiverad-medarbetarindex, MMI), vilket är en ökning med 0,1 jämfört med 2016. 

 Frisknärvaron har stigit inom avdelningen till 93,11% jämfört med föregående års nivå på 92,15% för 
perioden januari – juli. Ledningen inom avdelningen arbetar fortsatt aktivt med 
rehabiliteringsåtgärder för enskilda och med övergripande insatser via personalenheten för att stärka 
frisknärvaron i enlighet med uppsatta mål.  

 Hittills under 2018 har 23 personer bosatt sig i Hagfors varav 5 personer har anvisats enligt 
bosättningslagen. En prognos (men osäker sådan) över antalet kommunplacerade under 2018 är 
30-50 personer. Antalet kommunplacerade under 2017 med uppehållstillstånd i Hagfors uppgick 
totalt till 142 personer jämfört med prognosen på 150-170 personer. Och detta skedde utan att 
någon anvisades enligt bosättningslagen till vår kommun, alla under 2017 var självbosatta.  

 Från den 1 januari 2018 har Länsstyrelsen beslutat kommuntalet för Hagfors kommuns mottagande 
av nyanlända med uppehållstillstånd ska vara 10 personer 2018. För länet är länstalet för 2018 
ungefär halverat jämfört med 2017. Det betyder att Migrationsverkets bosättningsenhet under 2018 
kommer att anvisa 10 personer till Hagfors för bosättning. Kommunen har då två månader på sig 
efter beslut om bosättning från Migrationsverket att ordna en bostad. Lyckas inte kommunen inom 
tidsramen två månader övergår ansvaret för den anvisade i alla fall till kommunen. Utöver de 
anvisade 10 personerna kommer även under 2018 ett antal personer som själv bosätter sig i vår 
kommun. Migrationsverket har hittills under 2018 anvisat 5 personer och deras inflyttningsärenden är 
avslutade i början av mars månad. Boendet för dessa har ordnats temporärt i sociala avdelningens 
jourlägenheter i väntan på en ordinarie lägenhet så snart det går.  
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Ekonomiskt resultat 

SOCIALA AVDELNINGEN  (tkr)

Verksamhet Budget Redovisn.Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2018 2018 2018 2018 2017

Individ- och omsorgsutskott 303 315 452 452 297

Insatser enligt LSS 32 867 32 076 51 893 52 380 28 128

Socialpsykiatri 5 524 5 078 8 641 8 255 5 235

Gemensamma kostnader IFO/sociala 10 201 11 598 17 791 18 061 9 870

Missbrukarvård för vuxna 3 360 3 089 5 704 5 674 2 502

Familjerätt 301 282 573 585 527

Ekonomiskt bistånd 5 084 6 308 8 560 9 160 6 429

Budget-skuldrådgivning 242 198 332 332 159

Barn- och ungdomsvård 9 401 11 742 15 390 17 285 10 283

ESA 6 257 6 012 9 628 9 628 5 289

Ensamkommande barn och unga 9 158 111 3 259 3 259 -2 233

Flyktingmottagande -1 597 -4 391 273 273 -2 367

Alkoholtillstånd 131 145 131 131 260

Summa 81 232 72 563 122 627 125 475 64 379  

Budgetutfall 

Sociala avdelningens verksamheter visar ett positivt resultat i förhållande till budget till och med augusti 
månad med + 8 669 tkr. Avvikelsen mellan budget och redovisning för perioden påverkas mycket i positivt 
riktning av hur budget och redovisning inom flyktingmottagande och ensamkommande barn är periodiserat. 
 
Prognostiserad avvikelse totalt för Sociala avdelningen på helår är -2 848 tkr. Prognosen är justerad med     
5 000tkr som avses kostnader där budget kommer sökas från integrationsavsättningen i samband med 
bokslutet samt del av verksamhetspotten med 1 342 tkr. 
 
På övergripande nivå är största avvikelserna semesterlöneskulden som för verksamheten har på helår är  
708 tkr över budget samt en positiv avvikelse med 930 tkr som avser justeringar av personalbudget. 
 
Ensamkommande barn 
Kostnaderna för ensamkommande barn (EKB) påverkas under 2018 av att ersättningsreglerna för 
ensamkommande ändrats from juli 2017 vilket innebär lägre ersättning utgår från Migrationsverket. 
Ytterligare faktor är att antalet barn/ungdomar minskar ständigt även om takten avtagit. 
Omställningskostnader finns för verksamheten som minskas, i form av hyror för Briggen och 
uppsägningskostnader för personal. Prognosen för helåret 2018 är ett negativt resultat om 4 miljoner vilka 
kommer återsökas från integrationsavsättningen. 
 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Inom verksamheten för IFOs vuxengrupp gjordes förändringar i budgetfördelningen. Inför budgetåret 2018 
bedömdes att trenden som funnits skulle fortsätta och en minskning i budget gjordes då med 1 600 tkr för 
ekonomiskt bistånd och budgetutrymmet fördes över till missbruksvård. Under början av året bröts trenden 
och Sociala avdelningen har ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Prognosen efter augusti visar på ett 
underskott om närmare 1,6 miljoner kronor vilket beror på att utbetalningen av försörjningsstöd är högre än 
budget. Anledningen är att ett flertal personer har gått ur etableringen utan att ha etablerat sig på 
arbetsmarknaden.  
 
Inom ramen för barn och ungdomsgruppens verksamhet visa prognosen efter augusti ett underskott om 2,7 
miljoner kronor. Avvikelsens beror till största delen på höga kostnader för placerade barn och unga för vilket 
underskottet beräknas till 2 miljoner och buffert för nya placeringar saknas då helt.  
 



 

 Sida 64 
 

Svårigheterna att rekrytera socialsekreterare inom både vuxen- och barn- och ungdomsgruppen innebär att 
bemanningsföretag anlitas vid föräldraledigheter och sjukdom. I nuläget bedöms personalkostnaderna 
överskrida budget med 800 tkr.  
 
 
LSS och socialpsykiatri 
Verksamheten inom LSS och socialpsykiatri bedöms ge ett underskott om -101 tkr på helår.  
 
Boenden LSS har tre vakanta boendeplatser. Ett boende har behövt förstärkt personalresurs utifrån enskilds 
ökade behov, varför personalkostnaden på aktuellt boende överskrider budget med 290 tkr. Prognos för 
boenden visar på ett underskott i förhållande till budget om 120 tkr på helår. Inom personlig assistans har ett 
ärende avslutas och inga ärenden tillkommit hittills under året. En ansökan om personlig assistans är under 
utredning. I flera ärenden har behov av dubbelassistans uppkommit, som inte kan täckas inom befintlig 
personalresurs det innebär en beräknad merkostnad om ca 500 tkr. Prognos för assistansen är på helår är - 
760 tkr. På grund av svårighet med vikarierekryteringen har semesterperioden inneburit höga kostnader för 
övertidsersättning. Socialpsykiatri med boende och boendestöd har haft en lugn period i verksamheten, 
vilket gör att kostnaderna kunnat hållas ned gällande bemanning. Socialpsykiatrins öppna verksamhet har 
hållits öppen fyra tillfällen per vecka. Övriga insatser LSS går bättre än budget med undantag av 
kontaktperson SoL. Totalt beräknas socialpsykiatrins verksamhet och övriga insatser ge ett positivt resultat 
för 2018 om 1 084 tkr. Utifrån prognostiserat positivt resultat för övriga insatser har omfördelning gjorts i 
budget för 2019. Två personer har varit i behov av HVB-boende, vilket per 31 augusti innebär en kostnad 
utöver budget med 386 tkr, prognos för helår 734 tkr. 
 
Enheten för sysselsättning och arbete samt ensamkommande barn  
ESA prognostiseras redovisa ett +/- 0 resultat för budgetåret. Beslut finns i budgeten för 2018 om en 
utökning av arbetskonsulent tjänst då behov finns utifrån ökat arbetet inom integrationsområdet.  Beräknad 
kostnad ca 265 tkr kommer återsökas i samband med bokslutet från integrationsavsättningen om inte 
enheten klarar kostnaden inom ram. 
 

Framtid 
Sociala avdelningen arbetar vidare med att optimera schemaläggning och arbetsorganisation efter 
verksamhetsbehov och höjda sysselsättningsgrader. Den nya verksamheten inom avdelningen med en 
samlad individ- och familjeomsorg innebär att alla socialsekreterare nu arbetar under en gemensam och 
förstärkt ledning. Ännu har ingen lösning kunnat tas fram för en samlokalisering. Att samla verksamheten i 
en gemensam lokal är av stor vikt för att stärka det kollegiala stödet och arbetsmiljön samt för att ge en 
samlad service till målgruppen. Att finna en hållbar lösning på lokalfrågan är därför fortsatt prioriterad i 
samverkan med Samhällsbyggnadsavdelningen.  
 
Sociala avdelningen samverkar med många parter för att klara god måluppfyllelse i sitt verksamhetsuppdrag. 
Arbetsförmedlingen, landstinget, försäkringskassan, vård- och omsorg och skolan m.fl. är viktiga 
samverkansparter. Fortsatt utveckling av befintliga samverkansformer och överenskommelser är således 
viktiga delar för effektiv resursanvändning och för ett gott stöd till den enskilde. Tillsammans med vård- och 
omsorgsavdelningen arbetar vi också vidare med att finna nya lösningar inom verksamheterna gällande e-
tjänster.  

  

Prognos helår  
Prognos på helår för Sociala avdelningen -2 848 tkr. 

 
Åtgärder 
För att fortsatt klara verksamheternas kostnader inom given budgetram arbetar Sociala avdelningen med 
följande åtgärder: 

 
 Vakanser skall i mån av möjlighet, utifrån ett verksamhetsperspektiv, lösas inom befintlig 

personalstat.  

 Fortsatt arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och 
familjeomsorgens verksamhetsområden.  

 Arbete med frisknärvaro och rehabilitering inom avdelningen i syfte att sänka sjuktalen. 
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FRAMTID 

Sociala avdelningen arbetar med att följa upp och förankra ny organisation både utifrån omorganisationen 
från 2017 när IFO sammanfördes samt den förändring som trädde ikraft 1 augusti 2018 med minskad 
ledningsstruktur för IFO och EKB.  
 
Arbete med att revidera styrdokument, optimera schemaläggning och arbetsorganisation efter 
verksamhetens behov fortskrider. Arbete har under året pågått och fortskrider för en samlokalisering av IFO. 
Att samla verksamheten i en gemensam lokal är av stor vikt för att stärka det kollegiala stödet och 
arbetsmiljön samt för att ge en samlad service till målgruppen. Att finna en hållbar lösning på lokalfrågan är 
därför fortsatt prioriterad i samverkan med Samhällsbyggnadsavdelningen.  
 
Ny IT-miljö för kommunens verksamhet kräver en övergång till ett webbaserat gränssnitt för 
verksamhetssystemet Procapita. Under hösten 2018 påbörjas arbetet som kommer fortsätta under 2019.   
 
Sociala avdelningen samverkar med många parter för att klara god måluppfyllelse i sitt verksamhetsuppdrag. 
Arbetsförmedlingen, landstinget, försäkringskassan, vård- och omsorg och skolan m.fl. är viktiga 
samverkansparter. Fortsatt utveckling av befintliga samverkansformer och överenskommelser är således 
viktiga delar för effektiv resursanvändning och för ett gott stöd till den enskilde.  

 
 

Migrationsverkets bosättningsenhet kommer anvisar nyanlända med uppehållstillstånd till Hagfors, inför 2019   
har nyligen Länsstyrelsen meddelat regeringens beslut om länstal för nästa år och för Värmland är det 242 
personer vilket är ungefär en halvering jämfört med 2018. Återstår nu fördelning av kommuntal i länet, 
information kommer senare. 

 
 
 
 
 
 
 

Nyckeltal 
 

Beviljat av Försäkringskassan (>20 tim) jan-juni 

2016

jan-juni 

2017

jan-juni 

2018

Totalt antal brukare 28 26 25

-varav Hagfors kommun assistanssamordnare 19 19 18

-varav kombinatt 11 11 10

Arbetad tid (årsarbetare) 73,52 72,84 77,11

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

2016

jan-juni 

2017

jan-juni 

2018

Totalt antal brukare 12 12 11

-varav Hagfors kommun assistanssamordnare 7 6 6

Arbetad tid (årsarbetare) 8,67 9,29 8,71  
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VALNÄMNDEN 

Verksamhet 
Valnämnden fullgör de uppgifter som enligt vallagen och övriga författningar ankommer på kommunen. Det 
gäller dels genomförandet av val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, dels val till 
Europaparlamentet. Dessutom genomför valnämnden de folkomröstningar riksdagen beslutar om. 
Valnämnden består i Hagfors kommun av fem ledamöter: Jan Bohlin (S), ordförande, Ola Ekblom (L) vice 
ordförande, Ingegärd Olsson (S), Leif Andersson (S) och Lisen Persson (partipolitiskt obunden). 

Viktiga händelser 

Under 2018 genomfördes val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige vilket har tagit valnämndens 
resurser i anspråk. 

 
Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2018 2018 2018 2018 2017

Valnämnd 52 -211 78 78 39

Valförrättning 38 0 53 53 0

Summa 90 -211 131 131 39

VALNÄMND  (tkr)

 
Avvikelse mot budget under perioden: +342 
Avvikelse prognos helår: +/-0 

Framtiden 

Den 26 maj 2019 kommer val till Europaparlamentet att hållas. 

 

Valadministrationen ska hålla god beredskap för att snabbt kunna genomföra ett extra val eller andra 

händelser av akut karaktär. Detta innebär ett fortsatt arbete med bland annat:  

 

 en uppdaterad förteckning över det valmaterial kommunen har i lager och vad som måste 

kompletteras, 

 underhåll av de register på lokaler och personal som behövs för att ordna röstmottagning,  

 underhålla av registret på röstmottagare, samt 

 bedöma valkonsekvenser av förändringar i kommunen, t.ex. posthantering, arkiveringsmöjligheter 
eller tillgång till lämplig personal som behövs för valadministrationen. 
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ÖVERFÖRMYNDAREN  

Verksamhet 
Överförmyndarkontoret handlägger cirka 1 000 ärenden per år. Överförmyndarnämndens budget finansieras 
av medlemskommunerna enligt befolkning samt ärendeantal. I syfte att reglera fördelning av kostnaderna 
bland medlemskommunerna tas hänsyn till det genomsnittliga (icke det reella) antal ärenden. 

De ärendeslag som nämnden handlägger är varaktig godmanskap för vuxna (enligt föräldrabalken 11:4§), 
tillfälliga godmanskap för både vuxna och barn (enligt föräldrabalken 11:1-3§), förvaltarskap (enligt 
föräldrabalken 11:7§) samt förmyndarskap och godmanskap enligt lag (2005:249) om god man för 
ensamkommande barn. 

Kommun Status augusti Status augusti

2017 2018

Forshaga 297 266

Hagfors 226 220

Grums 192 177

Kil 194 181

Munkfors 107 100

Totalt 1 016 944

Ärendefördelning för

medlemskommunerna

 
 
Viktiga händelser 

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

- Kontoret har även lagt ner mycket resurser på att förbereda och anpassa verksamheten inför den 
nya dataskyddsförordningen, GDPR, som infördes från 25 maj. 

- Överförmyndarkontoret fortsätter arbetet för att effektivisera arbetet på kontoret. Ett arbete som har 
fortsatt under året är att vi reviderat alla rutiner och informationsmaterial. Allt för att öka säkerheten 
för våra huvudmän. Arbetet med att byta verksamhetssystem fortsätter vilket skulle ge medarbetarna 
ett bättre handläggarstöd, öka rättssäkerheten samt ge en högre dataskyddssäkerhet vilket 
harmoniserar med den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

- Det har under året varit ett fortsatt inflöde av komplexa ärenden till den gemensamma nämnden 
vilket har ökat arbetsbelastningen för kontoret. 

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

 Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn. Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2018 2018 2018 2018 2017

Överförmyndarverksamhet 16 8 1 547 1 547 7

Summa 16 8 1 547 1 547 7

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND  (tkr)

 

Överförmyndarkontorets kostnader beräknas hålla sig inom budgetramen.  
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GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 
 

 
 
Verksamhet 
Sedan 2004 samverkar landstinget och kommunerna i en gemensam nämnd – Hjälpmedelsnämnden i 
Värmland. Nämnden skall verka för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. I 
december 2005 fastställdes policyn för hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelsnämnden beslutar vidare ge 
uppdrag till nätverket för hjälpmedelsansvariga att ta fram riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel inom 
hjälpmedelsnämndens ansvarsområde. Ett reviderat avtal började gälla 1/1 2017. Den gemensamma 
nämnden har haft 2 planerade sammanträden under första halvåret 2017. 
 
 

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

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

 Internkontrollplan för hjälpmedelsnämnden 2018 

 Årsredovisning för verksamhetsåret 2017 

 Ekonomisk reglering, överskottet 2017 utbetalas till respektive kommun enligt aktuell 
fördelningsnyckel.  

 Godkänt verksamhetsplan för 2018 

 Revidering av hjälpmedelsnämndens reglemente, utskick till samtliga kommuner för kännedom. 
 
 

Ekonomiskt resultat 

Verksamhet Budget Redovisn.Årsbudget Prognos Redovisn.

jan-aug jan-aug helår jan-aug

2018 2018 2018 2018 2017

Gemensam hjälpmedelsenhet 103 102 155 181 124

Summa 103 102 155 181 124

GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND  (tkr)

 
 
Fakturan för augusti saknas och beräknat resultat vid åretsslut är -26. 
 

Prognos helår 

Kostnad för gemensam administration av hjälpmedelsnämnden i Värmland. Hjälpmedelsnämnden gjorde ett 
överskott 2017 på 358 tkr och i det reviderande samverkansavtalet står det att uppkomna över och 
underskott regleras efter aktuell fördelningsnyckel. Vilket innebar en reglering på +9 819 kr i ett 
engångsbelopp för Hagfors kommun. Fördelningen görs enligt avtalet utifrån antalet innevånare 80 år och 
äldre. 
 
Ett minusresultat på 26 tkr per helår beräknas, trots extra pengarna som tilldelats. En utökning skedde i 
budget inför 2017, men kostnaden 2018 är större än tilldelad budget. Fakturan för augusti saknas i denna 
redovisning. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

 

 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med den kommunala 
redovisningslagen och enligt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för planenliga 
avskrivningar. Avskrivningstiderna följer SKL:s rekommendationer. Avskrivningarna påbörjas när investe-
ringen tas i bruk. 
 
Borgensåtaganden redovisas inom linjen och omfattar även kommunens ansvarsåtaganden för 
egnahemslån. 
 
Finansiell leasing: Äldreboendet Bellmansgården, som innehas enligt finansiellt leasingavtal, redovisas 
som anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som 
skuld i balansräkningen. 
 
Kapitalkostnader: Kapitalkostnader beräknas enligt rak nominell metod för beräkning av kapitalkostnader 
(avskrivningar och intern ränta). Avskrivningar görs på anskaffningsvärdet och ränta beräknas på oavskrivet 
restvärde.  
 
Pensionsåtaganden: Skuld avseende pensioner intjänade fr.o.m. 1998 redovisas som avsättning i 
balansräkningen. Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.  
Den avgiftsbestämda ålderspensionen avsätts i sin helhet till individuell del och utbetalas årligen till de 
försäkringsbolag som arbetstagaren valt. För den kompletterande ålderspensionen (avser lönedelar över 
ATP-taket) har tecknats försäkring med KPA.  
 
Semesterlöneskuld m m: De anställdas fordran på kommunen i form av sparade semesterdagar och 
okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Intjänad semester belastar respektive verksamhet 
månadsvis under året. 
 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löne-
redovisningen.  
 

 
 


