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Plats och tid Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 14 april 

2015, kl. 10.00-11.00.  
Beslutande 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ersättare 

Hans Jildesten (S)  

Christina Skogström (S) 

Thomas Backelin (S) tjänstgörande 

Eva-Lotta Härdig Eriksson (S) 

Birgitta Hellberg (V) tjänstgörande 

Lars-Erik Carlsson (V) 

Håkan Larsson (C) 

Andris Widuss (M) 

Hans Dahlquist (SD) 

 

Steve Nilsson (S) 

Ingrid Resare (S) 

 
Övriga  Mikael Jareke, kommunchef 

Ingela Bergare, ekonomichef 

Lennart Aronsson, sekreterare 

 

Utses att justera Andris Widuss (M) 

Justeringens tid och plats Fredagen den 17 april 2015, Kommunhuset Storfors. 

Underskrifter Sekreterare _____________________________ 

Lennart Aronsson 

Paragrafer 75-76 

 Ordförande _____________________________  

Hans Jildesten  

 Justerande _____________________________ 

Andris Widuss  

  ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2015-04-14 

Datum för anslags uppsättande  Datum för anslags nedtagande  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhusets kansli 

 

 
 

Underskrift 
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KS § 75 Godkännande/komplettering av föredragningslistan 

 

Kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten (S) meddelar att han ej har några 

extra ärenden.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Fastställa föredragningslistan.  

 

___________________ 
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  Dnr KS 2015-0097 

 

KS § 76 Reviderad budget 2015 

 

Bakgrund 

Storfors kommuns bokslut 2014. 

Årets resultat inklusive VA uppgår till – 3 885 tkr och resultat för den 

skattefinansierade delen -3 095 tkr. 

 

Balanskravsresultat  2014 

Resultat före justeringar  - 3 885 tkr 

VA verksamhet  791 tkr 

Jämförelsestörande poster  418 tkr 

Balanskravsresultat   -2 677 tkr 

  

Balanskravsresultatet om -2 677 tkr skall återställas inom 3 år.  

 

Budget 2015 

Budgeterat resultat för budget 2015 var ett positivt resultat om 213 tkr. 

För att uppnå detta resultat återfinns generella minskningar inom KS på 600 tkr,  

inom Skola & Välfärd på 400 tkr och inom Vård & Omsorg på 400 tkr som i 

detta dokument inte fanns med i den per enhet nedbrutna budgetpresentationen. 

Budgeten för 2015 är beräknad på – 30 invånare. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 52 om förändrad 

organisation 2014-12-18 § 52.  

 

Vid Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-09 redogjorde  

Kommunchef Mikael Jareke och ekonomichef Ingela Bergare för förslag  

till budget 2015 enligt den nya organisationen. 

I detta förslag har den generella minskningen om totalt 1 400 tkr inarbetats.  

 

Vidare meddelade ekonomichef Ingela Bergare att enligt den senaste 

skatteprognosen från SKL erhåller Storfors kommun nästan 1 miljon mindre i 

skatteintäkter än beräknat i budget 2015, som antogs av kommunfullmäktige 

2014-12-18 § 50. 

Med anledning av dels den minskade skatteintäkten för 2015 samt underskottet 

2014, måste ett arbete starta upp med uppdrag att minska budgeten så att ett 

positivt resultat för år 2015 kan nås. 
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KS § 76 forts. Dnr KS 2015-0097 

 

Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslutade 2015-03-09 att: 

- Uppdra till kommunchef Mikael Jareke tillse att arbetet startas upp med

 översyn av verksamheterna i respektive enhet, med mål att genomföra verkliga 

 och hållbara kostnadsreduceringar med mål att minska ramen. 

 Arbetet skall omfatta översyn gällande vardagsrationaliseringar, kvalitén samt 

 strukturella förändringar m.m. 

- Målet är att den reducerade kostnadsramen för budget 2015 kan behandlas och 

 antas av kommunfullmäktige 2015-04-29.  

 

Vid sammanträdet budgetdiskussion 2015-04-10 meddelade Hans Jildesten (S) att 

kommunen måste minska budgeten med 981 tkr (nästan 1 miljon kr) för att 

komma till samma resultat om +213 tkr som kommunfullmäktige beslutade  

2014-12-18. Dessutom borde kommunen eventuellt öka det budgeterade 

överskottet så att vi kan betala av en del av underskottet 2014. 

 

Ändrade förutsättningar gentemot när budget 2015 antogs av Kommunfullmäktige 

2014-12-18 § 50. 

Ekonomichef Ingela Bergare meddelade följande: 

 

* Medel avsattes för täckande av kostnaden för ett extra val.  

  

* Ändrade förutsättningar inom LSS verksamheten 

 - En tjänst har ej varit tillsatt under 6 månader m.m.  

   Därav mindre kostnader totalt om -350 tkr beräknat på helår. Dessa 350 tkr är 

   således ingen verksamhetsreducering utan konstaterade mindre kostnader på 

   grund av att en tjänst m.m. ej var tillsatt. 

 

* Nya pensionsberäkningar från KPA. 

 - Ökade kostnader om +149 tkr gentemot budget. 

 

* Finansiella kostnader för pensioner. 

 - Lite lägre än beräknat. 
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KS § 76 forts. Dnr KS 2015-0097 

 

Fördelning av minskningen av budgeten 

Kommunchef Mikael Jareke och ekonomichef Ingela Bergare redovisade förslag 

till budgetminskningar.  

Vid upprättande av förslag till fördelning har tagits i beaktande de verksamheter 

som tidigare fick stora reduceringskrav och som för närvarande håller på att arbeta 

med att uppfylla reduceringskraven. 

Därav har exempelvis inga ytterligare reduceringskrav lagt på förskolan.  

 

Faktorer som kan påverka budget 2015 

* Vårpropositionen.  

* Ensamkommande barn.  

 Att beräknad budget för ensamkommande barn uppfylls. 

* IFO: Fler placeringar påverkar budget 2015 negativt. 

* AFA-pengar. 

 

Diskussion fördes om vilket nivå på resultatet Storfors kommun bör uppnå. 

 

Ledamöterna från samtliga partier var eniga om att kommun bör ha ett positivt 

resultat så att vi kan ta del av överskottet 2015 för att återställa del av 

underskottet 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2015-12-18 § 50. 

Kommunfullmäktige 2015-12-18 § 52. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-09 § 15 samt bilaga 1. 

Kommunstyrelsen 2015-03-30 § 37 samt bilaga 2. 

Budgetdiskussion 2015-04-10 § 1 samt bilaga 1. 
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KS § 76 forts. Dnr KS 2015-0097 

 

Vid dagens sammanträde redogör kommunchef Mikael Jareke och  

ekonomichef Ingela Bergare för ärendet. 

 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 

 

Anta reviderad budget 2015 enligt bilaga 1. 

 

__________________   

 

 

    

 

 

http://www.storfors.se/download/18.1df9bd6914d6c7f2de39edbc/1433419935187/Reviderad+budget+2015.pdf

