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Inskrivna arbetslösa, december 2021 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Södermanlands län 9,8% -1,5
Gävleborgs län 9,3% -1,4
Skåne län 9,3% -1,7
Västmanlands län 9,1% -1,5
Blekinge län 8,6% -1,6
Västernorrlands län 7,8% -1,2
Örebro län 7,7% -1,5
Kronobergs län 7,6% -1,7
Östergötlands län 7,6% -1,5
Värmlands län 7,3% -1,4
Riket 7,2% -1,6
Stockholms län 6,7% -1,7
Kalmar län 6,6% -1,5
Uppsala län 6,6% -1,2
Västra Götalands län 6,5% -1,8
Dalarnas län 6,4% -1,4
Jönköpings län 5,8% -1,7
Hallands län 5,6% -1,5
Norrbottens län 5,6% -1,3
Gotlands län 5,5% -1,6
Jämtlands län 5,4% -1,8
Västerbottens län 5,0% -1,7

* Jämfört med samma månad 2020
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Inskrivna arbetslösa, december 2021, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 10,7% -0,9
Filipstad 10,4% -1,5
Munkfors 9,5% 0,3
Kristinehamn 9,4% -1,2
Grums 9,0% -0,9
Storfors 8,7% -2,2
Eda 7,7% -1,0
Forshaga 7,3% -1,0
Karlstad 7,3% -1,5
Värmlands län 7,3% -1,4
Riket 7,2% -1,6
Hagfors 6,9% -1,5
Kil 6,0% -1,2
Årjäng 5,9% -1,5
Torsby 5,8% -1,3
Arvika 5,7% -2,5
Sunne 5,6% -1,3
Hammarö 4,3% -1,0

* Jämfört med samma månad 2020
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Inskrivna arbetslösa, december 2021, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 16,8% -0,7
Forshaga 16,0% -0,6
Grums 15,2% -1,2
Storfors 15,1% -2,1
Munkfors 13,5% 0,0
Kristinehamn 13,3% -4,7
Kil 12,5% -4,3
Filipstad 12,3% -1,7
Hagfors 11,2% -1,1
Hammarö 10,9% -3,4
Värmlands län 10,4% -3,1
Torsby 9,8% -4,2
Eda 9,1% -0,6
Karlstad 8,8% -2,9
Riket 8,7% -3,1
Arvika 8,4% -6,0
Årjäng 7,7% -4,6
Sunne 6,8% -3,1

* Jämfört med samma månad 2020
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Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,

2019-2021
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Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2019-2021
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Storfors kommun

Tid utan arbete
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Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
december 2021
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Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,

2019-2021

Ingen redovisning av antal < 5 (= grön stapel med total  eller ingen stapel).

9



Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, 2021-12

10



Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 

2021-12
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Antal nyanmälda platser i Värmlands län

per månad 2019-2021
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Antal nyanmälda platser i Värmlands län

2019-2021, ackumulerat per år

13



Varsel Värmlands län
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Storfors kommun
2022-01
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Inskrivna arbetslösa, januari 2022 som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Länen

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Södermanlands län 9,9% -1,3
Gävleborgs län 9,5% -1,4
Skåne län 9,3% -1,7
Västmanlands län 9,1% -1,4
Blekinge län 8,7% -1,7
Västernorrlands län 7,9% -1,2
Örebro län 7,8% -1,3
Kronobergs län 7,8% -1,5
Östergötlands län 7,6% -1,3
Värmlands län 7,4% -1,3

Riket 7,3% -1,5

Stockholms län 6,8% -1,6
Kalmar län 6,8% -1,4
Uppsala län 6,7% -1,0
Västra Götalands län 6,5% -1,8
Dalarnas län 6,5% -1,2
Jönköpings län 5,8% -1,7
Norrbottens län 5,6% -1,4
Hallands län 5,6% -1,5
Gotlands län 5,6% -1,8
Jämtlands län 5,4% -1,8
Västerbottens län 5,0% -1,6

* Jämfört med samma månad 2021
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Inskrivna arbetslösa, januari 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 11,1% -0,7
Filipstad 10,7% -1,4
Kristinehamn 9,6% -1,2
Munkfors 9,4% -0,3
Storfors 9,1% -1,7
Grums 8,9% -1,6
Eda 8,4% -0,8
Forshaga 7,5% -1,2
Riket 7,4% -1,3

Karlstad 7,4% -1,3
Värmlands län 7,3% -1,5

Hagfors 7,1% -1,7
Kil 6,2% -0,8
Årjäng 5,9% -1,5
Torsby 5,8% -1,3
Arvika 5,8% -2,4
Sunne 5,5% -1,4
Hammarö 4,4% -1,0

* Jämfört med samma månad 2021
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Inskrivna arbetslösa, januari 2022, som andel (%) 

av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år

Värmlands kommuner

Kommun

Inskrivna 

arbetslösa

Förändring i 

procentenheter*

Säffle 16,7% -1,2
Forshaga 16,3% -2,7
Grums 16,0% -1,9
Kil 14,2% -1,9
Munkfors 14,2% -1,7
Storfors 14,0% -5,1
Kristinehamn 13,7% -4,3
Hammarö 12,2% -2,1
Filipstad 11,7% -3,4
Hagfors 11,0% -2,1
Värmlands län 10,6% -3,3
Eda 10,6% -0,9
Torsby 9,9% -3,6
Riket 9,1% -2,7
Årjäng 9,0% -3,4
Arvika 8,9% -6,7
Karlstad 8,5% -3,2
Sunne 6,6% -3,4

* Jämfört med samma månad 2021
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Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 16-64 år,

2019-2022
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Storfors kommun

Antal inskrivna arbetslösa, 18-24 år,

2019-2022
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Storfors kommun

Tid utan arbete
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Storfors kommun

Arbetslösheten för olika grupper
januari 2022
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Storfors kommun

Kvarstående inskrivna som tillhör etableringen,

2019-2022

Ingen redovisning av antal < 5 (= grön stapel med total  eller ingen stapel).
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Antal inskrivna arbetslösa med en funktionsnedsättning 

som medför nedsatt arbetsförmåga, 2022-01

24



Utbildningsnivå för inskrivna arbetslösa, 

2022-01
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Antal nyanmälda platser i Värmlands län

per månad 2020-2022
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Antal nyanmälda platser i Värmlands län

2020-2022, ackumulerat per år

27



Varsel Värmlands län
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Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Årsredovisning Storfors kommun 2021 
Diarienummer: KS/2022:2 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Årsredovisning Storfors kommun 2021 
Årsredovisningen för Storfors kommun år 2021 är nu upprättad. Årets resultat uppgick till 
9 031 tkr och kan användas för återställa del av underskott från år 2019. Kvar att återställa år 
2022 är 2 339 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Att godkänna årsredovisningen och lägga den till handlingarna. 

Beslutet ska skickas till 
Annette Olsson 
Johan Rosqvist 
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Kommunstyrelsens kommentarer  
 
Läggs till under kommunstyrelsemötet. 
 
För Kommunstyrelsen  
Hans Jildesten 
Ordförande 
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Vad är en årsredovisning 
Kommunens årsredovisning beskriver och ska informera om det gångna årets 
verksamheter och dess ekonomiska utfall, samt hur kommunfullmäktiges mål har 
uppnåtts. Årsredovisningen redovisar verksamhetens utfall, finansiering och den 
ekonomiska ställningen vid årets slut. Årsredovisningen innehåller också en 
sammanställning av de olika forum för samverkan som Storfors kommun är involverad i. 
Kommunens uppdrag är att ge kommuninvånarna en bra service och samtidigt använda 
de ekonomiska resurserna på ett effektivt sätt. Senast i mars/april året efter 
redovisningsåret ska årsredovisningen lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 
 

Innehållsförteckning     
Kommunstyrelsens kommentarer............................................................................. 2 
Vad är en årsredovisning ........................................................................................... 3 
Innehållsförteckning .................................................................................................. 3 

Demografi ............................................................................................................. 4 
Förvaltningsberättelse .............................................................................................. 5 

Översikt över verksamhetens utveckling .............................................................. 5 
Den kommunala koncernen .................................................................................. 8 
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning ................................... 9 
Händelser av väsentlig betydelse ....................................................................... 12 
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten ............................. 13 
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning ........................................ 14 

Redovisning av kommunfullmäktiges mål............................................................... 14 
Kommunfullmäktiges långsiktiga mål .............................................................. 14 
Kommunfullmäktiges inriktningsmål .................................................................. 16 
Kommunfullmäktiges finansiella mål ............................................................... 21 

Resultat och ekonomisk ställning ............................................................................ 22 
Budgetuppföljning drift ........................................................................................... 24 
Budgetuppföljning investeringsverksamhet ........................................................... 29 

Soliditet ............................................................................................................... 29 
Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning ....................................... 31 
Balanskravsresultat ............................................................................................. 31 
Väsentliga personalförhållanden ........................................................................ 32 
Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete .................... 34 

Förväntad utveckling ............................................................................................... 34 
Koncernräkenskaper Storfors Kommun .................................................................. 37 
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Kassaflödesanalys ............................................................................................... 40 
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Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar ............................................... 46 

Kommunövergripande verksamhet ........................................................................ 48 
Enhet kommunledning ........................................................................................ 48 
Krishantering – civilt försvar – beredskap .......................................................... 48 
Samhällsplanering ............................................................................................... 48 
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Räddningstjänst .................................................................................................. 49 
Externfinansierade projekt ................................................................................. 49 
Politisk verksamhet ............................................................................................. 51 
Tillväxt- och tillsynsnämnden ............................................................................. 51 
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Renhållningsbolaget i Mellansverige AB ............................................................. 51 
AB Storfors Mark och Industrifastigheter ........................................................... 52 
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Enhet kommunikation, näringsliv och turism ..................................................... 54 
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Enhet personal och folkhälsa .............................................................................. 57 
Enhet teknisk drift ............................................................................................... 61 
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Enhet kultur och fritid ......................................................................................... 67 

Verksamhet skola och förskola ............................................................................... 71 
Skola .................................................................................................................... 71 
Förskola ............................................................................................................... 74 

Verksamhet vård och omsorg ................................................................................. 75 
Enhet arbetsmarknad och Integration ................................................................ 76 
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Enhet hemtjänst .................................................................................................. 83 
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Enhet IFO vuxna .................................................................................................. 90 
Enhet särskilt boende ......................................................................................... 92 

 
 
 
 

Demografi  
Befolkningen i kommunen minskade under 2021 med 75 personer, beräknat från 1 
november 2020 som är det datum som gäller för skatteintäkterna. Skatteintäkterna 
beräknas på antalet folkbokförda invånare den 1 november året före intäktsåret.  
I nedanstående tabell räknas befolkningsmängden istället per 31 december och skiljer 
sig därmed mot beräkningar baserade på 1 november. Under en tio-årsperiod har 
Storfors kommun i snitt tappat 20 invånare per år, vilket motsvarar ett snitt på cirka 0,5 
procent per år. Kommunen har sedan mer än tio år tillbaka ett negativt födelsenetto 
vilket innebär att det avlider fler än vad som föds.  
 
Statistik kalenderår 2012-2021  
 

  

År 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Födda 35 31 34 37 39 32 28 41 39 42

Avlidna -40 -44 -38 -45 -45 -54 -58 -63 -48 -58

Inflyttade 246 275 312 267 288 262 280 176 186 223

Utflyttade -301 -286 -349 -324 -311 -358 -417 -298 -300 -351

Invandrade 18 14 37 43 93 149 102 128 123 85

utvandrade -17 -5 4 10 -6 -23 -15 -9 -19 -9

Justering 18 0 0 -3 19 6 6 0 0 0

Summa förändring -60 -24 -41 -68 77 14 -74 -25 -19 -68

Total befolkning 3948 3990 4014 4055 4123 4046 4032 4106 4131 4150
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Förvaltningsberättelse 
I denna förvaltningsberättelse lämnar Storfors kommun information om förvaltningen av 
kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse. 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Den kommunala koncernen redovisade ett negativt resultat av 2 959 tkr för 
verksamhetsår 2021. Detta resultat innehåller för kommunens del en vinst med 9 031 
tkr och för koncernbolagen förlust. Under den senaste femårsperioden har resultatet 
varierat.  
Trenden för verksamhetens intäkter har varit sjunkande under femårsperioden. 
Intäkterna är högre 2021 än 2020 men om man tar hänsyn till att covid-bidrag ligger 
bland intäkterna, så fortsätter ändå den nedåtgående trenden.  
Kostnaderna ligger de tre första åren i femårsperioden relativt konstanta, 2020 sjönk 
verksamhetens kostnader för att under 2021 åter vända uppåt. Skatteintäkterna har 
under femårsperioden varierat mellan 244 mnkr i periodens början till 273 mnkr år 
2021.  Koncernens kostnader ökade år 2021 med 11,5 mnkr, detta kan till största delen 
förklaras med den nedskrivning som skett i Stiftelsen Björkåsen.  
På plussidan finns de ersättningar för merkostnader för pandemin som avsåg 2020 men 
som intäktsförts under 2021, denna ersättning uppgår till 2,7 mnkr.  
Om man tar hänsyn till dessa två faktorer är resultatbilden för koncernen i stort sett 
oförändrad mot förra året. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 11,5 
mnkr jämfört med föregående år.  
Koncernens soliditet fortsätter att minska och ligger nu på 13 procent, detta beroende 
på årets negativa koncernresultat. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser med 
löneskatt är -16,3% för koncernen. Nettoinvesteringarna har varit låga under 2021 och 
självfinansieringsgraden har blivit hög eftersom kassaflödet från den löpande 
verksamheten varit hög.  
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har sålt sin fastighet under året.  
 
En femårsöversikt över kommunkoncernens nyckeltal visar utvecklingen över tid. 
 

 
 
Kommunens invånarantal sjunker över tid och har under 2021 minskat med 75 personer. 
Invånarantalet uppgick den 1 november 2021 till 3932 personer, vilket leder till 
minskade skatteintäkter för kommunen då skatteintäkterna baseras på invånarantalet 
per 1 november året innan. Kommunen gjorde under verksamhetsåret ett positivt 

NYCKELTAL FÖR DEN KOMMUNALA KONCERNEN

2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter tkr 84 110 83 586 97 334 108 512 112 047

Verksamhetens kostnader tkr -359 661 -344 109 -358 827 -357 559 -357 167

Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm tkr 272 592 261 141 247 187 249 471 243 633

Årets resultat tkr -2 959 618 -14 306 423 -1 486

Soliditet % 12,0% 13,0% 13,3% 16,9% 17,3%

Soliditet inkl. tot. Pensionsförpl. % -16,3% -16,0% -17,6% -12,5% -15,0%

Investeringar (netto) tkr 6 288 13 859 20 247 9 087 15 894

Självfinansieringsgrad ggr 6,9 2,3 -1,2 1,8 1,7

Långfristig låneskuld tkr 183 298 208 227 208 725 206 648 197 215

Antal årsanställda 31/12 321 332 335* 359* 342*
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resultat av 9 mnkr främst beroende på ökade skatteintäkter som är 10,7 mnkr högre än 
förra året samt de stödåtgärder från staten på grund av pandemin som avser 2020 och 
intäktfördes 2021, samt ökade generella statsbidrag.  
Beloppet för pandemibidrag som avser 2020 uppgår till 2,7 mnkr. En jämförelsestörande 
post är nedskrivningen av värdet på andelarna i AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter med 2,7 mnkr. Verksamhetens nettokostnad är 2 mnkr högre jämfört 
med föregående år. Soliditeten för kommunen har ökat med tre procentenheter sedan 
förra året, skuldsättningsgraden har minskat med 2,5 procentenheter mot förra året. 
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Definition av nyckeltal: 

KOMMUNENS EKONOMISKA NYCKELTAL

Grunduppgifter Enhet 2021 2020 2019 2018 2017

Folkmängd 1/11* antal 3 932 4 007 4 006 4 081 4 090

Årlig förändring av antal invånare antal -75 1 -75 -9 61

Kommunal utdebitering kr 22,70 22,70 22,02 22,50 22,50

Landsting/region kr 11,68 11,68 11,68 11,20 11,20

Kyrko- och begravningsavgift kr 1,60 1,59 1,59 1,55 1,55

Personal

Personalkostnader exkl PO mnkr 139,5 143,9 146,9 144,6 145,6

Årsarbetare 31/12 antal 312 324 335 359 342

Snitt personalkostnader kr 446 725 444 247 438 507 402 702 425 734

Resultat

Verksamhetens nettokostnader mnkr -262,0 -260,6 -261,2 -249,8 -243,0

per invånare tkr -66,6 -65,0 -65,2 -61,2 -59,4

Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm mnkr 272,6 261,7 247,5 249,4 244,2

per invånare tkr 69,3 65,3 61,7 61,5 59,7

Verksamhetens nettokostnader i %

av totala skatteintäkter och 

statsbidrag % 96% 100% 106% 100% 100%

Finansnetto tkr -1 522 560 729 736 127

Årets resultat tkr 9 031 1 615 -12 985 334 1 256

Investeringar

Nettoinvesteringar mnkr -2,7 -2,4 13,1 9,4 15,8

Övriga ekonomiska nyckeltal

Balansomslutning mnkr 236,2 222,1 210,3 237,2 225,4

per invånare tkr 60,1 55,4 52,5 58,1 55,1

Totala skulder och 

pensionsavsättningar mnkr 182,4 177,4 167,2 178,8 167,4

per invånare tkr 46,4 44,3 41,7 43,8 40,9

Eget kapital mnkr 53,8 44,8 43,1 58,4 58,0

per invånare tkr 13,7 11,2 10,7 14,4 14,2

Soliditet före pensionsåtagande 1998 % 23% 20% 20% 25% 26%

Rörelsekapital mnkr 1,5 -17,9 -23,2 -3,4 -16,2

Likvida medel mnkr 30,7 18,4 3,8 28,3 15,5

Balanslikviditet ggr 1,0 0,7 0,5 0,9 0,7

Borgensåtagande mnkr 224,6 217,3 205,8 208,2 152,1

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt mnkr 95,4 96,9 101,3 103,3 109,7

Summa ansvarsförbindelser mnkr 320,0 314,2 307,1 311,5 261,9

per invånare tkr 81,4 78,4 76,4 76,3 64,0

Övriga finansiella nyckeltal

Långfristig låneskuld i % av 

anläggningstillgångar % 55,0% 53,6% 52,9% 53,8% 55,1%

Skuldsättningsgrad % 77,3% 79,8% 79,5% 75,4% 74,3%

* Underlag för skatteintäkter året efter
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Soliditet  Eget kapital dividerat med totalt kapital 
Soliditet inkl. pens.förpl. Eget kapital adderat med ansvarsförbindelsen för 

pensioner inklusive löneskatt, dividerat med totalt kapital. 
Investeringar (netto) Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp 

som finansierats med offentliga bidrag. 
Nettoinvesteringar Årets förvärv av materiella anläggningstillgångar minskat 

med årets av- och nedskrivningar. 
Självfinansieringsgrad Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med 

nettoinvesteringar. 
Rörelsekapital  Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. 
Balanslikviditet Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder. 
Skuldsättningsgrad Dividerat skulder med totalt kapital. 

Den kommunala koncernen  
Den kommunala koncernen består av kommunens organisation, den allmännyttiga 
bostadsstiftelsen Stiftelsen Björkåsen samt det helägda bolaget AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter. 
 
Den politiska organisationen består av en nämnd (kommunstyrelsen) med två utskott; 
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) samt kommunstyrelsens individutskott (KSIU).  
 
Storfors kommun samäger även Renhållningsbolaget i Mellansverige AB tillsammans 
med Karlskoga energi och miljö, KEMAB. Bolaget sköter avfallshämtningen i Karlskoga 
och Storfors kommuner. 
 
Storfors ingår i tre olika kommunalförbund; Värmlands läns vårdförbund, Värmlands läns 
kalkningsförbund samt Bergslagens Räddningstjänst. Storfors kommun har också, liksom 
övriga kommuner i länet, tecknat ett samverkansavtal med Region Värmland. Regionen 
ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, 
kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, 
kompetensförsörjning och kultur samt för fem folkhögskolor i länet. 
 
Kommunen har också del i fem gemensamma nämnder tillsammans med olika 
kommuner i länet och närområdet; Tillväxt- och tillsynsnämnden, Östra Värmlands 
Överförmyndarnämnd, Administrativa nämnden (löneadministration), Drift- och 
servicenämnden samt Hjälpmedelsnämnden. I slutet av året beslutade KSAU att föreslå 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ansöka om medlemskap i kost och 
servicenämnden, Region Värmland, från och med 2022-03-01. Detta för att möjliggöra 
samverkan avseende matlådor. 
 
Storfors kommun är, liksom 96 procent av Sveriges kommuner och regioner, medlem i 
Kommuninvest, som består av två delar; Kommuninvest ekonomisk förening äger 
aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder krediter och finansiell 
expertis. Kommuninvest finansierar de svenska lokala och regionala sektorernas 
utveckling och investeringar med målet ett gott och hållbart samhälle.  
 
 

37



S i d a  | 9 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Befolkningsutveckling 
Storfors kommun har en vikande befolkningsutveckling med en hög andel äldre. Detta 
får effekter på framtida skatteintäkter, då dessa baseras på invånarantal.  
Befolkningsutvecklingen över tid presenteras i diagram nedan. 

 

 

Arbetsmarknad 
Läget på arbetsmarknaden har lättat under året och arbetslösheten har under året 
sjunkit med två procentenheter. Det höga läget i början av året är delvis orsakat av 
pandemin. 

 
Tabell över arbetslösheten i Storfors under 2021. Anges i procent. Källa: Arbetsförmedlingen. 
 

Bostadsmarknad 

Storfors kommun har ett utbud av hyreslägenheter genom Stiftelsen Björkåsen och via 
ett antal privata uthyrare. I Storfors finns ingen brist på boende för tillfället. En lokal 
bostadsförsörjningsplan finns framtagen och beslutad politiskt.  

Betydande avtal och regelförändringar 
Inga lagstiftningsförändringar, förändringar i huvudmannaskap eller liknande som i hög 

grad påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar har genomförts. 
 

jan  feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 

10,7     10,8 10,6 10,1 9,3 9,4 9,2 8,6 8,4 8,1 8,4 8,7 
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Utbildning 

Storfors Kommun har en av Sveriges bästa skolor och ligger bra till vid de flesta 
undersökningar av skolans kvalitativa värden. Det finns inget kommunalt gymnasium i 
kommunen men det finns privata Lundsbergs skola som erbjuder tre teoretiska 
program.  

Vård och omsorg 
Storfors kommun har en ambition att ha Sveriges bästa särskilda boenden. Under året 
har båda särskilda boendena, Sjögläntan och Humlegården, varit i drift. Humlegården 
har under året ökat sin beläggning. 

Riskanalys 

Risk Beskrivning Organisatorisk 
enhet 

Hantering av risk 

Omvärldsrisk    
Brist på 
arbetskraft 

Kommunen har brist 
på personal som bor 
inom kommunen, 
vilket gör att såväl 
kommunkoncernen 
som privata företag 
har svårt att 
rekrytera. Särskilt 
svårt är att rekrytera 
vikarier. 

Kommun-
koncernen 

Kommunen ligger 
centralt beläget med kort 
avstånd till centralorter i 
andra kommuner och har 
hög inpendling. Ett 
fortsatt arbete med att 
vara en attraktiv 
arbetsgivare är viktigt för 
att locka till pendling. 
Arbete pågår 
kontinuerligt för att locka 
in nya timvikarier i 
verksamheterna. 

Åldrande 
befolkning 

Ökat tryck på 
omsorgs-
verksamheten 

Kommunen Med två äldreboenden 
finns plats för den 
ökande äldre 
befolkningen. 
Effektivisering och 
utveckling inom 
hemtjänst för att möta 
det ökade trycket av 
biståndsbedömda 
insatser. 

Verksamhetsrisk    

Åldrande 
anläggningar 
och fastigheter 

Kartläggning av 
problemområden 

Kommunen  
och Stiftelsen 
Björkåsen 

Årlig uppdatering av 
underhålls- och 
investeringsplaner. 
Översyn av behov av 
fastighetsunderhåll. 
Revidering av avyttrings- 
och rivningsplan. 

Finansiell risk    

Ränterisk Hög skuldsättning, 
betydande 
kostnadseffekter vid 
ökad räntenivå. 

Kommun-
koncernen 

Fortsatt bunden ränta för 
procentuell andel av lån. 
Strategi med 
diversifierade 
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förfallodatum på lån. Den 
ökade likviditeten ger 
utrymme för 
amorteringar och 
minskat behov av nya lån 
för modesta 
investeringsbelopp. 

Kredit- och 
likviditetsrisk 

Likviditetsbehov Kommun-
koncernen 

Fortsatt stort 
kvarvarande utrymme på 
checkkrediter. Totalt för 
koncernen har 
likviditeten ökat kraftigt 
under året. 

Omvärldsrisk 

En risk för hela kommunkoncernen är tillgången till högutbildad personal. Storfors 
kommun inklusive kommunkoncernen har under lång tid arbetat för att vara en attraktiv 
arbetsgivare. Detta för att stimulera till inpendling från andra kommuner som kan lösa 
tillgången på högutbildad arbetskraft. Tillgången på vikarier är också en risk, svårigheter 
att bemanna arbetspassen har funnits under pandemin. En stor arbetsinsats har gjorts 
för att behålla och utöka den stab av timanställda som finns inom kommunen. En annan 
risk är den åldrande befolkningen som kommer att utgöra tryck på de kommunala 
verksamheterna inom vård och omsorg. Beredskap finns för utökat behov av plats på 
särskilt boende, då inte alla platser är belagda i boendena. Effektivisering pågår i 
hemtjänsten för att skapa utrymme för ökade behov av biståndsbedömd omsorg. 

Verksamhetsrisk 
En risk för verksamheterna inom kommunen och Stiftelsen Björkåsen är ett åldrande 
fastighetsbestånd. Inom kommunen är det främst en äldre fastighet som inrymmer 
vattenverk och en annan äldre fastighet som inrymmer en skola i Bjurtjärnsområdet som 
är de enheter som har stora underhållsbehov. Beslut har under året fattats att ersätta 
skolan i Bjurtjärn med en skola i Kyrksten. Utrymme finns i investeringsbudgeten för 
projektering av ett nytt vattenverk. 
För Stiftelsen Björkåsen är renoveringsbehovet stort vad gäller inre underhåll av 
fastigheterna. En plan för underhåll är utarbetad. 

Finansiell risk 
Hela kommunkoncernen har en hög skuldsättningsgrad och är därmed känslig för 
förändringar i ränteläget. Koncernens lån är placerade i Kommuninvest ekonomisk 
förening, som ägs av kommuner och regioner i Sverige, och därmed hålls en lägre 
räntenivå än om lånen skulle vara placerade på öppna marknaden. En borgensavgift tas 
ut från kommunen till koncernbolagen för att uppväga konkurrens med den fria 
marknaden. Förhållandet mellan bundna och rörliga lån kommer att bibehållas och vid 
omsättning av lån tillses att en diversifiering av förfallodagar finns för att minimera 
ränterisken. Det finns också en likviditetsrisk inom kommunkoncernen, denna har 
minimerats genom att hålla ett stort utrymme för checkkredit. Likviditetsnivån har höjts 
under året och skapat ett utrymme för att amortera på lånen, behov för upptagning av 
nya lån för investeringar fram till anskaffandet av ny skola i Kyrksten bedöms som 
mycket lågt. Det är dock av största vikt att ett positivt kassaflöde fortsätter även 
framöver. 
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Pensionsförpliktelser 

Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande som uppgår till 29,5 (24,1) mnkr 
inklusive löneskatt som redovisas i not 16. Pensionsförpliktelsen redovisas i den s.k. 
blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse. 
Förpliktelsen som redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 95,4 (96,9) mnkr 
inklusive löneskatt. Se även tabell under ansvarsförbindelser nedan. 

Ansvarsförbindelser  
Kommunen har borgensåtaganden till ett sammanlagt belopp av 224 631 (217 310) tkr. 
Borgensförbindelserna gäller de två koncernbolagen Stiftelsen Björkåsen 100 221 (92 
850) tkr samt AB Storfors Mark- och Industrifastigheter 7 800 (7 800) tkr. Men även 
Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors, 114 057 (115 604) tkr, som 
äger fastigheterna där kommunen har SäBo-verksamhet. Kommunen borgar också för 
Egna hem 53 (56) tkr. Se uppgifter i tabell nedan. I tabellen redovisas också 
pensionsförpliktelser inkl. löneskatt. 
 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
Storfors Mark- och industrifastigheter har under en längre tid haft problem med 
lönsamheten och sålde av den anledningen bolagets enda fastighet, Lungsund 1:105 
under hösten, efter det att kommunfullmäktige fattat beslut i frågan under sommaren. 
För att reglera kvarvarande skulder har kommunfullmäktige även beslutat om en 
ändring i bolagsordningen för att möjliggöra sänkning av aktiekapitalet samt att ge ett 
aktieägartillskott. 
 
Även under 2021 har den kommunala organisationen påtagligt påverkats av pandemin 
där det i betydande delar av verksamheten varit ett stort merarbete för personalen att 
hantera och planera för att verksamheterna skulle påverkas i minsta möjliga mån. Även 
krisledningsstaben har varit aktiv stor del av året för att bevaka och stödja effekten av 
de problemställningar som uppstått i pandemins tecken. 
 
Strax före årsskiftet togs första spadtaget på en sport- och aktivitetshall i Storfors. Hallen 
byggs inte i kommunal regi utan via Idrottsalliansen men kommunen har varit behjälplig 
med framtagande av en detaljplan som möjliggör byggrätten för hallen, ett 
borgensåtagande för att säkerställa att Idrottsalliansen medges lån samt en i 
sammanhanget mindre medfinansiering. 
 
Kvarnvägen återinvigdes under hösten efter att detaljplanen gjorts om för att medge 
detta och att vägen restaurerats. Kvarnvägen utgör numera en viktig länk för såväl gång- 
och cykeltrafikanter och bilister men i synnerhet ger detta den tunga trafiken en mer 
lämplig genomfart genom Storfors. 
 

Ansvarsförbindelser (Storfors kommun) tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Borgensåtagande

Stiftelsen Björkåsen 100 221 92 850 97 975 101 295 102 254

Inlandståget 2 500

AB Storfors Mark och Industrifastigheter 7 800 7 800 7 800 7 800 7 800

Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i  Storfors 114 057 115 604 99 000 99 000 42 000

Bjurtjärn fiber Ekonomisk förening - 1 000 1 000

Egna hem 53 56 58 71 93

Summa borgensåtagande 224 631 217 310 205 833 208 166 152 147

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 95 407 96 903 101 318 103 289 109 718
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Storfors kommun utsågs under året till att bli en av de kommuner som möjliggörs stöd 
via Kommundelegationen. Kommundelegationen kan ge finansiering för att möjliggöra 
kortare men kostsamma insatser eller omställningar som långsiktigt kan leda till att 
kommunen får ett lägre kostnadsläge. Arbetet med framtagande av ansökan pågår och 
ska lämnas in senast 31/3 2022. 
 
Kommunfullmäktige har under året tagit två beslut som är av väsentlig betydelse men 
som har överklagats till förvaltningsrätten. Inget av dem har ännu nått avgörande och 
har således inte heller vunnit laga kraft. Besluten avser byggnation av en ny F-6 skola 
med integrerad förskola i Kyrksten och försäljning inklusive iordningställande av mark till 
ett företag som vill etablera en landbaserad fiskodling. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Vision Storfors 2030 är sedan några år tillbaka beslutad av kommunfullmäktige. Visionen 
är kommunens ledstjärna. Gällande övergripande mål så antog kommunfullmäktige ett 
antal mål under slutet av 2020. Varje enhet har sedan, utifrån fullmäktiges mål, tagit 
fram sin egen verksamhetsplan och mål som sedan kopplas till respektive 
verksamhetsblock och då tillika utgör grunden för kommunstyrelsens mål. 
 
Budgetarbetet sker genom bestämda möten, budgetberedningsmöten och som leds av 
kommunstyrelsens ordförande. Chefer med budget- och resultatansvar deltar till viss del 
i processen. Efter budgetberedningen processas och beslutas sedan budgeten i 
kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige.  
 
Kommunens investeringsplan antas i kommunfullmäktige. Dialog förs inom 
verksamhetsblocken gällande vilka investeringsbehov som finns de kommande åren.  
 
Kommunen har nära samverkan med Karlskoga kommun gällande upphandling och 
inköp. Genom samverkan minimeras den interna sårbarheten och kommunen kan 
använda ett brett spektra av kompetens. Enheten för upphandling är placerad i 
Karlskoga kommun. Inköp finns med i internkontrollplanen och följs upp.  
 
Lokalförsörjningsplanen är sedan tidigare processad och politiskt beslutad. Planen skall 
användas som ett strategiskt styrdokument i det löpande arbetet med lokalförsörjning.  

 
Internkontrollplan tas årligen fram och beslutas och rapporteras politiskt.  
Kontrollmomenten diskuteras inom ledningsgruppen innan de lyfts för politiskt beslut. 
Kontrollmoment utförs löpande inom organisationen och sammanställs i en årlig 
rapport.  
 
Gällande kompetensutveckling sker detta löpande genom att medarbetare och chef 
lyfter frågan under APT och via medarbetarsamtal. Idag erbjuds allt mer 
kompetensutveckling via digitala lösningar. I kommunen har vi som ambition att löpande 
skickliggöra varandra (kollegial och ömsesidig utveckling).  
 
Gällande kompetensförsörjning så är detta en stor utmaning för mindre kommuner, så 
även för Storfors. Det är viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare, att medarbetare 
känner glädje att gå till jobbet, har tydliga mål att jobba efter samt att kunna utvecklas. 
Stor andel av personalen pendlar in till Storfors. I ledningsgruppen och inom chefsleden 
bor majoriteten i någon av grannkommunerna. Någon specifik och övergripande 
kompetensförsörjningsplan finns inte framtagen.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Visionen antogs av kommunfullmäktige i december 2017 och är fortfarande kommunens 
styrande och ledande dokument.  
Visionen står stadigt på värdegrundens fyra ben;  
Gemenskap – Trygghet – Stolthet – Närhet.  
 
Framtidsbilden visar Storfors som den välkomnande och trygga kommunen med närhet 
till mycket. Vi som bor, lever och verkar här bidrar till att samhället är tryggt för alla. Vi 
är stolta över att bo i Storfors där det är bra att växa upp och bo under hela livet. 
Sjönära boende, ren luft och ett lugn som skapar trygghet och trivsel lockar till 
inflyttning. Viktiga faktorer är även Sveriges bästa skolor, det aktiva kultur- och 
idrottslivet, de många mötesplatserna som skapar grogrund för gemenskap, de goda 
kommunikationerna och det utbyggda fibernätet. 
 

Redovisning av kommunfullmäktiges mål  
Storfors kommunfullmäktige har med utgångspunkt i Vision 2030 fastställt 
värdegrunderna Gemenskap, Trygghet, Stolthet och Närhet vilka är fyra strategiska 
inriktningsområden som ska vara vägledande för all verksamhet inom kommunen.   
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre strategiområden som kommun 
skall arbeta mot. De tre strategiområdena är; Det goda livet, Den goda 
företagsmiljön och Det livslånga lärandet. För att kommunen skall uppnå och ligga 
kvar på dessa tre strategiområden så förutsätter det en sund ekonomi, en nöjd och 
frisk personal och en god folkhälsa. Vilket i förlängningen leder till en ökad 
inflyttning. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om finansiella mål och riktlinjer, som är av 
betydelse för en god ekonomisk hushållning. Kommunens skatteintäkter och övriga 
intäkter ska kunna finansiera den löpande verksamheten och årets investeringar bör 
kunna finansieras med skatteintäkter och statsbidrag.  

 
Utifrån Storfors kommuns fyra värdegrunder och tre strategiområden fastställer 
kommunfullmäktige tre långsiktiga mål, tio inriktningsmål och tre finansiella mål för 
Storfors kommun. Kommunstyrelsen har under 2021 egna framtagna mål som är 
framtagna via respektive enhet och dess verksamhetsplaner. Planerna anger 
inriktningen för kommunens verksamheter det kommande året/åren.  
Det kommunövergripande utvecklingsarbetet styrs och leds av kommunstyrelsen.  

 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål 

En trygg och hållbar livsmiljö. Goda möjligheter för företagande. 

 Storfors kommun har anslutit sig till miljööverenskommelsen i samverkan med 
Länsstyrelsen Värmland. Överenskommelsen grundar sig i Agenda 2030. För att 
arbeta mot en trygg och hållbar livsmiljö inriktas miljöarbete mot en giftfri miljö, 
ökad pollinering och på sikt en fossilfri bilpark. Kommunens första elbil 
levererades under året.  

 Samarbetsavtalet med närpolisenheten är förnyat och en trygghetsvandring är 
genomförd för att genomlysa var det kan finnas områden med lägre trygghet 
som behöver åtgärdas.  
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 I SKRs index ”Trygg och säker kommun” placerar sig Storfors på plats 123 av 
Sveriges 290 kommuner vilket är 42 placeringar bättre än året innan.  

 När det gäller näringslivsklimatet klättrade Storfors näst mest i Värmland i 
Svenskt Näringslivs ranking 2021. Från plats 170 till plats 139. I företagarnas 
samlade omdöme klättrade Storfors hela 62 placeringar och kommunen ligger 
nu på plats 92 av Sveriges 290 kommuner i företagarnas samlade omdöme. 

 Under året startade 31 nya företag i Storfors, varav tio med hjälp från 
Nyföretagarcentrum. 

 
Det faktum att kommunen anslutit sig till miljööverenskommelsen och dessutom 
förnyat samarbetsavtalet med närpolisen har säkrat måluppfyllelsen av ”en trygg 
och hållbar livsmiljö”, vilket också visar sig i SKRs ranking ”Trygg och säker 
kommun”. 
 
Goda möjligheter för företagande – och alltså god måluppfyllelse - finns det i 
Storfors med ett aktivt Nyföretagarcentrum och kommunal resurs i form av 
näringslivsutvecklare. Detta visar sig genom att Storfors klättrar i Svenskt Näringslivs 
ranking. 
 

En god ekonomisk hushållning där verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt samt egenfinansiera merparten av kommande investeringar. 

 Att verksamheten är ändamålsenlig kan ses genom att skolan fortfarande ligger 
bra till i olika mätningar, exempelvis Lärarförbundets ranking (plats 49 i Sverige) 
och på antalet elever som klarar grundskolan (96 % förra läsåret). Storfors har 
även en hög andel utbildade lärare, cirka 90 %, vilket ligger i Sverigetoppen. 

 Kommunen utför inom alla lagstadgade områden den verksamhet som krävs. 

 Kommunen har under året inte upptagit några nya lån. 
 

Målet med god ekonomisk hushållning är ej uppfyllt.  
Bedömningen är att kommunen inte hunnit anpassa verksamheten till ett minskande och 
samtidigt förändrat befolkningsunderlag. Detta är ett högprioriterat område där en ny 
budgetprocess sjösatts med stöd av en ny tjänst för analys och uppföljning. Stort fokus 
ligger framöver på arbetet med ansökan till kommundelegationen för att få en budget i 
balans, samt genom att kommunen går in i arbetet med SKRs prislappsmodell från 2022. 
Målet med kostnadseffektivitet är inte heller uppfyllt eftersom kostnaderna överskrider 
budget. 
Målet ändamålsenlighet är uppfyllt. 
Målet att egenfinansiera merparten av kommande investeringar är detta år uppnått 
eftersom inga nya lån har tagits. 

Samarbeta med andra kommuner för kompetensmässiga och ekonomiska skäl. 

Storfors har en rad gemensamma nämnder med andra kommuner och ett bolag;  
Tillväxt- och tillsynsnämnden tillsammans med Karlskoga kommun. Bygglov och 
tillståndshantering.  
Östra Värmlands Överförmyndarnämnd tillsammans med Kristinehamn och Karlskoga 
kommuner. Rekrytering och administration av gode män och förvaltare. 
Administrativa nämnden. Löneadministration tillsammans med Kristinehamn, Filipstad 
och Karlskoga kommuner. 
Drift- och servicenämnden. Kommunerna i Värmland ingår i en gemensam drifts- och 
servicenämnd, som är en del av Karlstads kommuns organisation. Kommunerna 
samarbetar främst inom IT-området, men även andra områden kan bli aktuella i 
framtiden. 
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Hjälpmedelsnämnden. Storfors kommun ingår tillsammans med Region Värmland och 
länets övriga 15 kommuner för gemensam hjälpmedelshantering. 
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och 
Storfors kommun sedan 2015. Bolaget är samägt mellan Karlskoga energi och miljö samt 
Storfors kommun 
 
Storfors är också en del i tre olika kommunalförbund  
Värmlands läns vårdförbund. Samtliga kommuner i Värmlands län är medlemmar i 
vårdförbundet som har uppdraget att inom Värmlands län vara huvudman för vissa hem 
för vård eller boende. 
Värmlands läns kalkningsförbund, 14 kommuner i Värmland jobbar tillsammans för att 
uppnå det nationella miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. Förbundet ska ge 
förutsättningar för biologisk mångfald och uthålligt nyttjande av sjöar och vattendrag. 
Bergslagens Räddningstjänst. Karlskoga, Kristinehamn, Degerfors, Storfors, Filipstad, 
Hällefors samverkar. Från 2020 har man en gemensam operativ ledningsorganisation för 
räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland 
och Västmanland.  
 
Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och 
sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, 
kompetensförsörjning och kultur samt för fem av länets sex folkhögskolor. Ett 
samverkansavtal har upprättats mellan Region Värmland och samtliga 
Värmlandskommuner. 
 
Regionalt Yrkesvux i Östra Värmland. Storfors har ett samverkansavtal tillsammans med 
Filipstad och Kristinehamn. Avtalet syftar till att säkerställa ett frisök mellan 
kommunerna vilket innebär att kommunmedborgare har tillgång till de tre 
kommunernas utbildningsutbud. 
 
Finsam. Storfors har ett samverkansavtal med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 
Region Värmland samt Filipstads kommun. Syftet är samverkan kring personer i behov 
av samordnade arbetsmarknadsrehabiliterande insatser. 
 
Eftersom vi fortsätter att ha många samarbeten med andra kommuner, regionen och 
organisationer uppfylls målet. 
 
Summering: Kommunfullmäktiges långsiktiga mål är uppfyllda förutom målet med 
god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet. 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

En attraktiv kommun som erbjuder goda boendemöjligheter, bra kommunikationer 

och infrastruktur, en god folkhälsa, ett brett utbud av fritidsaktiviteter samt goda 

förutsättningar för företagande. 

 I Storfors finns ett relativt brett lägenhetsutbud, dock är bostadsrätter mycket 
få. En stor del av boendemöjligheterna finns i villor, både i tätorten och på 
landsbygden. Ett planarbete för tomter för sjönära nybyggnation vid Herrnäset 
är på gång. 

 Det finns relativt täta och snabba kommunikationsmöjligheter med buss mellan 
Filipstad, Storfors och Kristinehamn samt även busskommunikation med 
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Karlskoga. I tätorten har belastning av tung trafik på Lillåsvägen minskat kraftigt 
sedan Kvarnvägen öppnades under året.  

 Utbyggnaden av fibernätet fortgår, även om det skett vissa förseningar. I 
Bjurtjärn är cirka 760 hushåll uppkopplade och nu har IP Only, som tagit över 
nätet från finberföreningen, fått närmare fyra miljoner kronor till förtätning och 
anslutning av 163 byggnader. Av 404 aktuella hushåll i Storfors sydost och väst 
är 215 inkopplade. Övriga beräknas vara anslutna sommaren 2022.  

 En god folkhälsa är prioriterat och kommunens stöttar bland annat 
Idrottsalliansen i bygget av ett nytt sport- och aktivitetscenter. Alla 
högstadieungdomar kan också köpa gymkort till mycket subventionerat pris på 
Gymfabriken. Projektet Aktiv i Storfors har pågått under året med 
rörelsesatsning och rastaktiviteter på skolorna. Alla pedagoger har fått 
utbildning i metoder för att minska stillasittandet bland barn och unga. En dag 
med prova-på-idrott genomfördes i samverkan med RF/SISU och fick till följd att 
deltagande föreningar fick ett kraftigt inflöde av unga i sina verksamheter. 

 Försäkringskassans ohälsotal visar antal utbetalda dagar med ersättning från 
försäkringskassan vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. Storfors 
ohälsotal är klart högre än genomsnittet i Värmland med 32,97 dagar per år 
jämfört med länsgenomsnittet på 26,18 dagar. Kvinnor i Storfors ligger mer över 
länsgenomsnittet än män. 

 När det gäller fritidsaktiviteter har kommunens satsat på att hålla fyra olika 
vandringsleder i gott skick, kommunen stöttar föreningarna med hjälp i form av 
föreningsstöd och marknadsföring. Kommunen har utökat utbudet i Kulturhuset 
med digitalt skapande och förberett ett meröppet bibliotek. Detta utöver den 
tidigare verksamheten med biograf, dans och café. 

 När det gäller näringslivsklimatet klättrade Storfors näst mest i Värmland i 
Svenskt Näringslivs ranking 2021. Från plats 170 till plats 139. I företagarnas 
samlade omdöme klättrade Storfors hela 62 placeringar och kommunen ligger 
nu på plats 92 av Sveriges 290 kommuner i företagarnas samlade omdöme. 

 
Målen goda boendemöjligheter uppfylls genom god tillgång på lägenheter och 
bredd i utbudet av villor och hus på landet. Målet bra kommunikationer och 
infrastruktur uppfylls genom goda pendlingsmöjligheter samt ett väl utbyggt 
fibernät.  
Målet en god folkhälsa är inte uppfyllt, sett till att kommunens ohälsotal är högre än 
länets, dock görs flera satsningar för att främja folkhälsan.  
Målet ett brett utbud av fritidsaktiviteter uppfylls genom stöd till föreningslivet, ett 
bra utbud i Kulturhuset samt fina vandringsleder.  
Goda möjligheter för företagande – och alltså god måluppfyllelse - finns det i 
Storfors genom ett aktivt Nyföretagarcentrum och kommunal resurs i form av 
näringslivsutvecklare. Detta visar sig genom att Storfors klättrar i Svenskt 
Näringslivsranking. 

En hållbar kommun som långsiktigt utvecklar goda förutsättningar för människor, 

miljö och natur. 

 Storfors kommun har anslutit sig till miljööverenskommelsen i samverkan med 
Länsstyrelsen Värmland. Överenskommelsen grundar sig i Agenda 2030.  

 För att arbeta mot en trygg och hållbar livsmiljö inriktas miljöarbete mot en 
giftfri miljö, ökad pollinering och på sikt en fossilfri bilpark. Kommunens första 
elbil levererades under året.  
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 Kommunen har bytt ut samtliga armaturer i tätorten (600 stycken) mot LED-
armaturer vilket kommer att halvera energiförbrukningen. Även armaturer inne 
i Kulturhuset är utbytta och ventilationen är optimerad. 

 Utifrån avfallsplanen ingår Storfors kommun i en kommunikativ 
avfallssamverkan i Östra Värmland med fokus på gemensamma 
informationsinsatser gällande exempelvis återbruk, farligt avfall, matsvinn. 

 
Målet ”en hållbar kommun” uppfylls genom miljööverenskommelsen, inriktning på 
miljöarbetet, minskad energiförbrukning samt avfallssamverkan med 
kommunikationsinsatser. 

En god ekonomi - God hushållning och planering av resurserna som bidrar till en 

långsiktigt ekonomisk hållbar utveckling. 

 En ny budgetprocess är sjösatt och beslut är även fattat om att gå in i SKRs 
projekt ”prislappsmodellen”.  

 Energioptimering har genomförts både i fastigheter och genom byte av 
vägarmaturer till LED-belysning. I tätorten är arbetet i stort slutfört med byte av 
600 armaturer. Även Kulturhusets armaturer inomhus är utbytta. En halvering 
av energikostnaden inom det området beräknas i och med åtgärderna. 

 En heltidstjänst är avdelad för verksamhetsutveckling som till stor del betyder 
att kommunen kan ansöka om och ta del av externa medel från olika håll. 
Exempelvis har resorna inom skolan (till Dovre och Polen) nu kunnat finansieras 
externt. 

 Ett stort arbete med att ta fram underlag för arbetet med kommundelegationen 
har pågått under slutet av året. Genom möjligheten att söka pengar för 
omställningskostnader och kostnader för analys och effektiviseringsuppdrag kan 
vi lättare nå en budget i balans som är hållbar på lång sikt.  

 
Målet ”en god ekonomi” är inte uppfyllt, men kommunen är på god väg mot uppfyllelse 
av målet med hjälp av ny budgetprocess, arbetet mot kommundelegationen samt 
arbetet med verksamhetsutveckling. 

Service och bemötande - kontakter med Storfors kommun ska kännetecknas av ett 

gott bemötande och en professionell service. 

 Kommunens internkontroll visar att mail och brev besvaras snabbt, i regel 
samma dag när det gäller enkla frågor. Missade telefonsamtal åtgärdas i regel 
under samma dag eller inom ett par dagar. 

 I Svensk Näringslivs ranking 2021 ligger Storfors på plats 58 bland Sveriges 290 
kommuner gällande ”dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare”. 
När det gäller ”service och bemötande” ligger kommunen på plats 63. 

 
Målet ”god service och gott bemötande” är uppfyllt med hänvisning till internkontroll 
samt resultat i Svenskt Näringslivs ranking. 
 

En skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat som ger varje elev 

lust att lära, samt förutsättningar att lyckas, utvecklas och rustas för vuxenlivet.  

 I Lärarförbundets ranking ligger Storfors på plats 49 i Sverige, en försämring mot 
föregående år, men ändå en godkänd placering. 

 Antalet elever som är behöriga till gymnasiets nationella program var 96 %. 
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 Storfors har en hög andel utbildade lärare, över 90 %, vilket ligger i 
Sverigetoppen. 

 Andel utbildade förskollärare är 17 av 30 personer, dvs 0,56 %. 

 Elevhälsoteamet jobbar i ett projekt tillsammans med IFO när det gäller elever 
med otillräcklig skolgång. Storfors är en av sex kommuner i Sverige som blivit 
antagna till ett utvecklingsprogram finansierat av Europeiska socialfonden, EFS. 
Programmet gäller ”fullföljd utbildning där man tillsammans ska skapa en 
förändringslogik och en utvecklingsplan för hur skolor ska arbeta kring fullföljd 
utbildning (studieavbrott). Varje skola har gjort en kartläggning och sedan 
skapar man en plan med processtöd från Sveriges kommuner och Regioner, SKR. 

 Skolan har utökat så att åttor och nior har en-till-en-datorer 

 Skolfrukost fortsätter att erbjudas både på Vargbroskolan och i Bjurtjärns skola. 

 Nationella proven genomfördes enbart i åk 3 (pga pandemin) med gott resultat. 
Majoriteten klarar proven i svenska och matematik.  

 
Målet ”en skola med hög måluppfyllelse och starka kunskapsresultat” är uppfyllt i 
och med att 96 % av eleverna uppnår gymnasiebehörighet. 

En trygg vård och omsorg av hög kvalitet som utformas i nära samverkan med kund 

och personal. 

 Storfors kommun har en hög andel undersköterskor inom särskilt boende och i 
hemtjänst, 96,9 procent respektive 97,4 procent. 

 Under hela pandemitiden har personalen nära nog helt kunna hålla smittan 
utanför särskilt boende och hemtjänst. Endast ett fåtal fall har konstaterats. 

 Särskilt boende har satsat på redskap för engagemang och delaktighet som en 
parcykel, digitala spel, musikvästar och digitala katter. 

 Ett digitalt introduktionspaket sjösattes för sommarvikarier för att skapa ökad 
förberedelse för utmaningar i arbetet. 

 Alla kunder inom SÄBO registreras i Senior Alert gällande trycksår, fall, 
undernäring, munhälsa och blåsdysfunktion. Alla boende har också aktuella 
genomförandeplaner.  

 
Målet ”en trygg vård och omsorg av hög kvalitet” är uppnått genom att kommunen 
har en mycket hög andel utbildad personal samt en god introduktion av vikarier. 
Vårdens kvalitet tryggas genom kontinuerlig uppföljning i Senior Alert. 

En effektiv organisation.  Med nya utvecklande arbetssätt, ett aktivt 

förbättringsarbete och ny teknik skapas på ett ansvarsfullt sätt en effektivare 

organisation. 

 Genom samverkan mellan hemtjänst och särskilt boende har ett natteam 
skapats vilket ökat både effektivitet, flexibilitet och samarbete mellan 
verksamheterna. 

 Läkemedelsrobotar har placerats ut i fem hem vilket möjliggjort större 
självständighet för kunderna och skapat effektivitet. Även nattkameror för att 
underlätta nattillsyn är på väg ut. 

 I den lilla kommunen jobbar man ofta över gränserna, speciellt inom den 
administrativa delen där ett flexibelt arbetssätt tillämpas. 

 Ett målarbete är igångsatt där alla nivåer inom organisationen tar fram faktorer 
för att nå verksamhetsmålen ”en budget i balans”, ”gemensamma väl 
förankrade mål” och ”en attraktiv arbetsplats”. 
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Målet ”en effektiv organisation” är uppfyllt genom att de olika verksamheterna jobbar 
flexibelt och samtidigt nyttjar fördelar med samverkan och digitalisering. 

Välmående och växande företag som bidrar till tillväxt, service och arbetstillfällen. 

 Storfors har under året haft 31 nystartade företag. 

 Storfors har ett aktivt Nyföretagarcentrum som jobbar med mentorsprojekt 
och med rådgivning till den som vill starta företag. Under året har man 
genomfört 75 rådgivningar 

 Näringslivfrukostar har kommit igång igenom efter pandemin. 

 Storfors har klättrat från plats 170 till plats 139 i Svenskt Näringslivs ranking av 
företagsklimatet vilket indikerar att företagarna är relativt nöjda med 
kommunens insatser. I företagarnas samlade omdöme klättrade Storfors hela 
62 placeringar och kommunen ligger nu på plats 92 av Sveriges 290 kommuner i 
företagarnas samlade omdöme. 

 
Det är oklart om målet ”välmående och växande företag” är uppfyllt på grund av att 
kommunen inte har någon metod eller resurser för att mäta detta. 
 

 

 

Attraktiv arbetsgivare som förmår attrahera, bibehålla och utveckla kompetens. 

 Storfors kommun har ej delade turer och lönerna ligger relativt högt jämfört 
med näraliggande kommuner.  

 I en liten kommun som Storfors hjälps man åt i hög utsträckning och personalen 
uttrycker ofta att det finns en enkelhet och närhet i kontakter mellan 
verksamheterna och mellan verksamhetsnivåer.  

 Storfors kommun använder sig av det nyckeltal som Sveriges kommuner och 
regioner utarbetat. Det så kallade HME-värdet står för ”hållbart 
medarbetarengagemang” och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang 
som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett 
totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, 
Ledarskap och Styrning. Storfors kommun har 2021 det högsta resultatet i 
landet av redovisade kommuner i Kolada.se (SKR). Värde för Storfors kommun är 
86 jämfört med 79 som är medelvärde för samtliga inrapporterande kommuner.  
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Målet ”en attraktiv arbetsgivare” är uppfyllt genom att kommunen toppar SKRs lista 
över hållbart medarbetarengagemang. 
 
Redovisning från Kolada.se, HME-index Storfors kommun jämfört medmedelvärde. 
Senaste undersökningen ligger i modellen aktuell under tre år. För mer info se kolada.se  

En jämställd organisation som aktivt verkar för en jämlik och jämställd kommun där 

alla medborgare kan delta och utvecklas efter sina egna villkor. 

 Webbsändning av fullmäktige har skett under 2021 för att skapa en större 
tillgänglighet och intresse för de politiska besluten. 

 Antal kvinnor/män i chefsposition i kommunen var 2021enligt SCB 54 procent 
kvinnliga chefer och 46 procent manliga chefer 

 Storfors har större andel etnisk mångfald gällande anställda än Sverige i helhet. 
Siffran för Storfors är 1,1 kommunalt anställd per utrikesfödd invånare medan 
riket har 0,9 anställda per utrikesfödd invånare. Källa Kolada.se  
 

Målet ”en jämställd organisation” är uppfyllt i och med att andel män/kvinnor i 
chefsposition är någorlunda jämnt samt att Storfors har större andel etnisk 
mångfald gällande anställda än Sverige i helhet. 
 

Summering: Kommunfullmäktiges inriktningsmål är uppfyllda förutom målet ”en god 
folkhälsa” samt målet ”en god ekonomi”. Det är oklart om målet ”välmående och 
växande företag” är uppfyllt. 

 

Kommunfullmäktiges finansiella mål 

Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag skall uppgå till 1,5 procent, ± 1 procentenhet under innevarande 

mandatperiod. 

 

 
Resultatet för 2021 uppgår till 9 031 tkr, detta ska ställas i relation till skatteintäkter och 
generella statsbidrag som summeras till 272 592 tkr. Det ger att resultatet uppgår till 
3,31 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021. Genomsnittet för 
mandatperioden visar -0,3 % vilket inte uppfyller målet. 

Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mkr). Inlösen av pensionsskuld 

skall prioriteras före överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida 

medel. 

Likviditeten har ökat under året. Investeringar har finansierats med likvida medel och 
inga nya lån har tagits upp och inga lån har heller amorterats. Det finns osäkerhet om 
tidpunkt för investeringar som det beslutats om politiskt, därför bedöms den högre 
likviditeten behövas för drift och investeringar under år 2022. Målet att hålla likviditeten 
på lägsta rimliga nivå bedöms uppnås för 2021. 

Årligt resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

Belopp i tkr 2019 2020 2021 Genomsnitt

Skatteintäkter 178 831 182 369 193 040 554 240

Generella statsbidrag 68 626 79 324 79 552 227 502

Resultat -12 985 1 615 9 031 -2 339

Förhållande -5,25% 0,62% 3,31% -0,30%

50



S i d a  | 22 

 

Den totala investeringsnivån under nuvarande mandatperiod skall vara högst 30 

miljoner. Större investeringsvolymer därutöver planeras senare under perioden med 

bl.a. en investering i nybyggnation av Kyrkstens skola. 

I investeringsbudgeten ligger 30 mnkr för mandatperioden avseende kommunens 
verksamheter exklusive VA. Vid bokslutstillfället ligger 1,3 mnkr ej utnyttjat i detta 
utrymme för mandatperioden. Målet för investeringsnivån bedöms uppnås för 2021. 
 
De finansiella målen avseende god ekonomisk hushållning visar att målen för likviditet 
och investeringsnivå kommer att hållas. Men målet för resultatnivån under 
mandatperioden löper stor risk att inte hållas. 

Resultat och ekonomisk ställning 
Den kommunala koncernen upprättar ingen budget, jämförelse mot budget visas endast 
mot kommunen. 

 
Resultatutveckling: 
Koncernen visar ett sämre resultat för år 2021, -2 959 tkr, än vad som blev utfallet för år 
2020 (618 tkr). Kommunen har visat ett högre resultat detta år än 2020 9031 tkr (1 615 
tkr), främst genom högre skatteintäkter och covid-medel avseende 2020. 
Koncernbolagen gör ett sammanlagt minusresultat för år 2021 med -11 990 tkr (-997 
tkr). För koncernbolagen är problemen med lönsamheten av liknande slag, hyresintäkter 
täcker inte kostnaderna för fastighetsbeståndet inklusive dess skötsel, finansiering och 
administration och nedskrivning av fastigheter har lett till stora underskott. AB Storfors 
Mark- och Industrifastigheter har under året sålt sin fastighet och underskottet för drift i 
bolaget kommer därmed, framåt i tiden, att minimeras. En femårsöversikt över 
koncernens resultat visas i tabellen nedan. 

 

 
 
Koncernens verksamhetsintäkter har minskat över tid, det senaste året har 
verksamheternas intäkter hämtat upp sig lite, men detta beror dels på att ersättningen 
för merkostnader vad gäller pandemin och som avser 2020 (2,7 mnkr), har intäktsförts 
under 2021 och dels på ersättningen för högre sjuklönekostnader än normalt som 
ersatts under 2021 med 1,2 mnkr. Om hänsyn tas till dessa poster så är trenden fortsatt 
sjunkande för koncernens intäkter.  
Verksamheternas kostnader är 15,6 mnkr högre än förra året 272 592 tkr (261 141 tkr). 
En stor del av detta härrör sig från Stiftelsen Björkåsens nedskrivning och återföring av 
nedskrivning av fastigheter som har en nettopåverkan på resultatet med 7,2 mnkr och 
nedskrivning och försäljning av fastigheten och inventarier i AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter som påverkat resultatet negativt med 3,8 mnkr. Med hänsyn taget till 
de specifika kostnaderna som avser 2021, fortsätter trenden att koncernens 
verksamhetskostnader stiger. Slutligen har skatteintäkter, generella statsbidrag mm 
under femårsperioden ökat med nästan 29 mnkr. Förändringen över tid visar på en 
omstrukturering av intäkterna, där skattemedel och bidrag blir en allt större bärare av 
koncernens totala intäkter. En femårsöversikt över koncernens intäkter och kostnader 
visas nedan. 

ÅRETS RESULTAT FÖR KONCERNEN

2021 2020 2019 2018 2017

Kommunen tkr 9 031 1 615 -12 985 334 1 256

Koncernbolagen tkr -11 990 -997 -1 321 89 -2 742

Årets resultat för koncernen tkr -2 959 618 -14 306 423 -1 486
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INTÄKTER OCH KOSTNADER FÖR KONCERNEN

2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter tkr 84 110 83 586 97 334 108 512 112 047

Verksamhetens kostnader tkr -359 661 -344 109 -358 827 -357 559 -357 167

Skatteintäkter, Gen. statsbidrag mm tkr 272 592 261 141 247 187 249 471 243 633

Årets resultat tkr -2 959 618 -14 306 423 -1 486
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Budgetuppföljning drift 
 

 
Den politiskt beslutade budgeten, antogs av kommunfullmäktige 26 november 2020. 
Inom enheten kommunledning finns medel avsatta för KS oförutsett, dessa medel har i 
driftrapporten särredovisats, beloppet på medlen är 4 850 tkr. Under året har några 
politiska beslut fattats som avser fördelning av del av dessa medel i KS oförutsett, den 
29 november beslutade kommunstyrelsen i § 220 att förstärka personal till barn med 
behov av stöd med 75 % tjänst. Efter beräkning uppgår summan till 95 tkr för år 2021, 

Kommuntotal Budget utfall  2020 utfall  2021 budget 2021           

KF 2020-11-26 §95 

Bilaga 3

omfördelad KS 

oförutsett

diff utfall  - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Politisk verksamhet 2 687 -             2 891 -             2 900 -                   9                            

Kommunledning 12 184 -           9 373 -             10 650 -                 1 276                    

KS oförutsett -                    -                    4 850 -                   492 -                 4 358                    

Stab -                          

Kommunikation, turism, näringsliv 1 761 -             1 358 -             1 500 -                   142                        

Kansliavdelning 2 171 -             2 742 -             2 600 -                   142 -                       

Personalavdelning 3 563 -             4 750 -             4 900 -                   150                        

Ekonomiavdelning 2 631 -             3 111 -             3 450 -                   338                        

Teknisk Drift 28 148 -           29 703 -           28 250 -                 1 453 -                   

VA 205 -                 213                  0                            213                        

Kultur o Fritid 5 010 -             5 062 -             5 000 -                   62                    0                            

Kost o Städ -                          

Stöd och service gemensam 336 -                 288 -                 1 150 -                   863                        

Förskola 15 671 -           16 458 -           15 750 -                 95                    613 -                       

Skola 68 716 -           64 653 -           63 250 -                 1 403 -                   

IFO -                          

IFO BoU 14 217 -           13 180 -           14 000 -                 820                        

IFO vuxna 15 705 -           8 567 -             11 000 -                 2 433                    

Arbetsmarknad 959 -                 892 -                 1 200 -                   308                        

Integration o EKB -                          

Funktionsstöd 17 853 -           19 858 -           15 500 -                 336                  4 023 -                   

Vård och omsorg gemensam 3 923 -             4 698 -             4 500 -                   198 -                       

Hemtjänst 17 641 -           18 983 -           14 000 -                 4 983 -                   

SäBo 33 650 -           36 507 -           31 800 -                 4 707 -                   

Komm. Hälso & sjukvård 9 731 -             9 139 -             7 750 -                   1 389 -                   

Verksamhet myndighetsnämnden 1 519 -             1 531 -             1 538 -                   7                            

Kommunmomsersättning 1 243              1 064              1 500                    436 -                       

Reducerad arbetsgivaravgift 1 674              1 875              400                        1 475                    

Summa netto 255 365 -         250 593 -         243 638 -               -                    6 954 -                   

Pensioner 4 113 -             9 485 -             6 865 -                   2 620 -                   

Pensioner, löneskatt 1 629 -             2 325 -             1 665 -                   660 -                       

Pensioner från Ansvarsförbindelsen 5 742 -             11 810 -           8 530 -                   -                    3 280 -                   

Verksamhet netto 261 107 -         262 403 -         252 168 -               -                    10 235 -                 

befolkning

Allmän kommunalskatt 186 589          187 799          187 547                252                        

Slutavräkning 4 220 -             5 241              1 414 -                   6 655                    

Inkomstutjämn.bidrag 49 779            49 751            49 338                  413                        

Strukturbidrag -                          

Reglering 4 101              11 913            11 924                  11 -                         

Kostnadsutjämn.bidrag 13 072            10 486            10 528                  42 -                         

Mellankommunal utjämning 779                  630                  630                        -                          

Fastighetsavgift 7 761              9 800              9 177                    623                        

Generella statsbidrag 7 524              2 612              -                          2 612                    

Välfärdsmiljonerna/ Balansmedel 2 357              -                          -                          

Avgift till LSS utjämn. 6 048 -             5 640 -             5 782 -                   142                        

Summa skatteintäkter 261 693          272 593          261 948                -                    10 645                  

Finansiella intäkter 1 779              2 053              1 785                    268                        

Finansiella kostnader 751 -                 3 211 -             1 198 -                   2 013 -                   

Summa finansnetto 1 029              1 158 -             587                        -                    1 745 -                   

Totalt 1 615              9 031              10 367                  -                    1 335 -                   

Återställning tidigare års underskott 9 500 -                   

Totalt efter återställningen av tidigare års underskott 1 615              9 031              867                        
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medel söktes för läsåret och beslutet omfattar även våren 2022. Medlen förbrukas inom 
enhet förskola. Vid samma politiska § 224 möte beslöts att bevilja medel ur KS 
oförutsett till avloppsanläggning Filipstads Bergslagskanal med ett belopp av 62 tkr, 
dessa medel förbrukas inom enhet kultur o fritid. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade 2021-12-20 att föreslå för kommunstyrelsen att bevilja medel ur KS oförutsett 
för tillfällig utökning av personlig assistansmed ett belopp av 336 tkr, beslutet finns i § 
143. Ett ordförandebeslut befäste sedan KSAUs förslag till kommunstyrelsen och togs 
upp som anmälningsärende vid första kommunstyrelsemötet år 2022.  
Fördelade medel från KS oförutsett redovisas i en egen kolumn. 
I beslutad budget ligger återställningen, av underskott från tidigare år, som en post 
bland skatteintäkterna, denna post är lagd efter resultatet för att kunna visa ett 
summerat resultat. 
 
Politisk verksamhet håller sin budget vad gäller resultatet, däremot är fördelningen av 
kostnader inom enheten avvikande mot budget, kostnader för det politiska 
representantskapet är lägre än budget med ca 200 tkr och kostnaderna exkl. personal är 
högre med motsvarande belopp. Bland annat är revisionskostnaderna för extra 
granskning högre än budgeterat. 
  
Kommunledningen exklusive KS oförutsett gör ett bättre resultat med 1,3 mnkr mot 
budget, detta resultat beror på en rad olika faktorer. De externa posterna som ligger 
budgeterade här som Räddningstjänst, Färdtjänst, SKR och Region Värmland går med 
stort överskott, särskilt färdtjänsten som genererar ett överskott med nästan 1,5 mnkr. 
Kommuninterna kostnader är högre än budgeterat, som personalkostnad. 
Verksamhetens intäkter är också lägre än budget eftersom för mycket budgeterats på 
försäljning av verksamhet och mottagna bidrag. I budget finns medel för utveckling på 1 
mnkr, utvecklingsmiljonen är inte helt utnyttjad utan 276 tkr ligger kvar på 
budgetutrymmet. Utfallet för kommunledningen har minskat med 2,8 mnkr jämfört med 
föregående år -9 373 (-12 184) tkr. 
 
Kommunikation, turism, näringsliv gör ett överskott med 142 tkr mot budget. Enheten 
har under året haft extra intäkter på 245 tkr i form av coronabidrag avseende år 2020 
samt interndebitering för del av tjänst, personalkostnaderna är också lägre på grund av 
tjänstledig personal. Minskad verksamhet mot tidigare år, på grund av pandemin har 
också gjort att kostnadsbilden är lägre. Utfallet för året är -1 358 tkr (-1761 tkr). 
 
Kansliavdelningen gör ett underskott med 142 tkr mot budget. Det beror på att 
budgetutrymmet inte räckt till för nödvändiga kostnader och personal. Trots 
föräldraledighet som inte ersatts, samt ej tillsättande av ny kanslichef ryms inte 
kostnaderna inom budget och utfallet var -2 742 (-2 171) tkr. 

 
Personalavdelningen gör ett överskott med 150 tkr mot budget, detta beroende på ett 
lite lägre kostnadsläge inom olika verksamheter inom enheten främst kostnader för 
lönecentrum. Kostnaderna för personalavdelningen har ökat med 1 187 tkr jämfört med 
förra året -4 750 (-3 563) tkr, detta beroende på effekter av omflyttning av 
personalkostnader i samband med omorganisation 2020. 

 
Ekonomiavdelningen gör ett överskott med 338 tkr mot budget, detta beror på att det 
inte budgeterats för att ersätta vakans för redovisningsekonom. I budget har utrymme 
justerats med intäkter som ligger ca 250 tkr över utfallet och resterande på lägre 
kostnader. Personalkostnaderna ligger lägre än budgeterat eftersom inte personalen 
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plockat ut hela sin intjänade semester. Utfallet är -3 111 (-2 631) tkr, en ökning med 480 
tkr. 
 
Teknisk drift överskrider budget med 1 453 tkr, det beror på att enheten har mycket 
svårt att skära ner på kostnader då de inte är påverkbara. I budget gjordes en allmän 
neddragning av kostnader för att rymma budget inom ramen och utfallet har visat att 
neddragningen inte varit realistisk. Bland annat har arbete behövts utföras för att byta 
elstolpar och elkablar, energikostnaderna har varit högre, återvinningskostnader har 
debiterats för tidigare år, passersystem har uppdaterats. Enhetens utfall har försämrats 
sedan förra året med 1 555 tkr -29 703 (-28 148) tkr. 

 
VA har en nollbudget och gör i år ett plusresultat med 213 tkr. Detta ska jämföras med 
resultatet för förra året som var negativt. 213 (-205) tkr 

 
Kultur och fritid håller sin budget exakt vad gäller utfall. Enheten, och då särskilt 
biblioteket, har fått in avsevärt mer bidrag än budgeterat. Dessa bidrag täcker de 
kostnader som enheten drar över budgeten med. Enheten har ett utfall som är 52 tkr 
lägre jämfört med år 2020, -5 062 (-5 010) tkr. 
 
Stöd och service gemensam innehåller numera endast kostnader och bidrag för 
energirådgivning. I början av året låg även kostnader för verksamhetschef stöd och 
service inom enheten, men i och med att tjänsten som verksamhetschef inte tillsatts så 
finns det budgetutrymme kvar inom enheten. Utfallet är -288 (-336) tkr. 

 
Förskolan har överskridit sin budget med 613 tkr, underskottet beror till största delen 
på högre personalkostnad mot budget. Den högre personalkostnaden beror till stor del 
på att sammanslagning av förskolor inte skett under sommaren på grund av pandemin. 
Förskolan har ökat sina kostnader/minskat intäkter med 787 tkr mot föregående år  
-16 458 (-15 671) tkr. 
 
Skolan har gjort ett underskott mot budget med 1 403 tkr. Enheten har erhållit 1,9 mnkr 
mer intäkter än budgeterat främst i form av högre bidrag till gymnasial vuxenutbildning, 
lärarlyft och kompetensutveckling. Personalkostnaderna är högre än budgeterat. Det 
beror på att det varit omställningskostnader vid personalreduceringar vilket inte tagits 
med i budget eftersom ramen inte räckt till. Skolan har sänkt sina kostnader med 4 063 
tkr mot föregående år -64 653 (-68 716) tkr. 
 
IFO Barn och unga gör ett överskott med 820 tkr mot budget. Enheten har fått mer 
intäkter från Migrationsverket än väntat och intäkterna överstiger 
schablonersättningen. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat eftersom 
deltidssjukskrivningar inte ersatts fullt ut samt att personalkostnaderna avseende 
familjehemsplaceringar varit lägre. Neddragning av grundbemanning har skett från maj. 
Enheten har bättrat på sitt utfall med 1 037 tkr jämfört med förra året -13 180 (-14 217) 
tkr. 
 
IFO vuxna gör ett bättre resultat med 2 433 tkr mot budget. Ca 0,5 mnkr beror på 
mottagna bidrag samt återbetalning ekonomiskt bistånd från försäkringskassan. 
Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och det beror dels på att man inte ersatt 
frånvaro fullt ut samt att vakans funnits vad gäller enhetschef. Resterande 1,3 mnkr 
lägre kostnader än budgeterat beror främst på lägre kostnad för försörjningsstöd mot 
budgeterat. Det har varit lägre kostnader för insatser för missbruksvård än budgeterat. 
Enhetens utfall är 7 138 tkr bättre än förra året -8 567 (-15 705) tkr. 
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Arbetsmarknad inkluderat integrationsverksamheten har gjort ett bättre resultat mot 
budget med 308 tkr. Detta beror dels på att personalkostnaderna var lägre än 
budgeterat, men dels även att intäkterna är lägre än budgeterat. Intäkterna från 
Migrationsverket har minskat och projekt har avslutats, anställningsstöd avseende 
arbetsmarknadsåtgärder från arbetsförmedlingen har minskat. Enhetens utfall har 
förbättrats med 67 tkr mot föregående år -892 (-959) tkr. 
 
Funktionsstöd har gjort ett underskott med 4 023 tkr mot budget. Inom enheten finns 
det skyddade boendet och det bidrar till underskottet med 1,9 mnkr, främst genom att 
intäkterna är lägre än budgeterat men även genom att personalkostnaderna överstiger 
det budgeterade. Övrig verksamhet gör ett underskott på 2,1 mnkr. 1,7 mnkr av detta 
underskott beror på kostnader till externa assistansbolag, övrigt är lägre intäkter och 
högre personalkostnader än budgeterat. Enheten funktionsstöd har 2 005 tkr högre 
kostnader/lägre intäkter jämfört med föregående år -19 858 (-17 853) tkr. 
 
Vård och omsorg gemensam gör ett sämre resultat än budget med 198 tkr. Enheten har 
under semestern behövt vikarie på grund av hantering av timanställda samt 
schemaförändringar, detta har lett till högre personalkostnad. Övriga kostnader som 
överstiger budget är IT-stöd/utbildning för införande av Intraphone på Säbo. Enhetens 
kostnader har ökat mot 2020 -4 698 (-3 923) tkr. 

 
Hemtjänst har ett utfall som ligger under det budgeterade med 4 983 tkr. Intäkterna har 
varit högre än budgeterat dels på grund av högre omsorgsavgifter, ca 350 tkr, dels på 
bidrag på grund av pandemin med ca 722 tkr. Personalkostnaderna överstiger det 
budgeterade med 5,3 mnkr, ca 3 mnkr av detta underskott för personal beror på att 
budgetram inte räcker till för att täcka behovet. 6,1 tjänst har dragits ner redan vid 
budgetering och full kostnad för timanställda har heller inte rymts i budgetramen. Heltid 
som norm och kostnader för övertid har också belastat enheten. Enheten har ökat sina 
kostnader med 1 342 tkr jämfört med föregående år -18 983 (-17 641). 
 
Särskilt boende gör ett sämre resultat med 4 707 tkr mot budget, detta beror till största 
delen på högre personalkostnader mot budgeterat. Enhetens budget för personal 
minskades med ca 2,5 mnkr för att komma ner till ram. Intäkterna har överstigit budget 
med 1,1 mnkr, av detta består 818 tkr på bidrag för merkostnader under pandemin 
avseende 2020. Övriga kostnader överstiger budgeterat med ca 1 mnkr, huvudsakligen 
bestående av åtgärder avseende covid-19. Enheten har ökat sina kostnader med 2 857 
tkr jämfört med år 2020 -36 507 (-33 650) tkr. 
 
Kommunal hälso- & sjukvård har gjort ett underskott med 1 389 tkr jämfört med 
budget. Intäkterna överstiger budget med 420 tkr, av dessa kommer 222 tkr från bidrag 
avseende pandemin som avser 2020. Personalkostnaderna överstiger budget med ca 1,5 
mnkr, av dessa är 0,5 tjänst minskad i budget för att anpassa till budgetramen, 
bemanningen har som helhet varit högre än budgeterad. Även övriga kostnader har varit 
högre än budget med ca 230 tkr, huvudsakligen har dessa bestått av åtgärder på grund 
av covid -19. Enheten har gjort ett bättre resultat med 592 tkr i jämförelse med år 2020 -
9 139 (-9 731) tkr. 
 
Verksamhet Tillväxt- och tillsynsnämnden har hållit sin budget och gjort ett litet 
överskott med 7 tkr. Verksamheten har ökat sina kostnader med 12 tkr jämfört med år 
2020 – 1 531 (-1 519) tkr. 
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Övrigt  
Kommunmomsersättningen blev 436 tkr lägre mot budgeterat, ersättningen har sjunkit 
med 179 tkr i jämförelse med 2020 till 1 064 (1 243) tkr. 

 
Reduceringen av arbetsgivaravgifter fick ett utfall som var 1 475 tkr bättre än 
budgeterat, nedsättningar av arbetsgivaravgifter gäller både personer över 65 år som 
personer yngre än 22 år. Jämfört med år 2020 var reduktionen av arbetsgivaravgifter 
201 tkr högre 1 875 (1 674) tkr. 
 
Resultatet av ovanstående visar ett negativt utfall gentemot budget med 6 954 tkr. 
Verksamheterna har som helhet sänkt sina kostnader/ökat intäkterna med 4 772 tkr i 
jämförelse med år 2020 -250 593 (-255 365) tkr men 2 665 tkr av denna förbättring mot 
förra året består av ersättning av merkostnader för covid avseende 2020. 
 
Pensionskostnaderna visar ett negativt utfall i jämförelse med budget på 3 280 tkr. Detta 
beror till en del på att KPA justerat pensionsskulden med hänsyn till ett ändrat 
livslängdsantagande och att pensionsskulden även påverkats av nytillkommen intjänad 
förmånspension. Jämförelsen med förra året försvåras än mer då förra årets utfall 
påverkades av att beräkningsunderlaget ändrats enligt revisionsrekommendation. 
Pensionskostnaden har ökat med 6 068 tkr i jämförelse med 2020 -11 810 (-5 742) tkr. 
 
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag landande på 10 645 tkr över 
budgeterat. Skatteprognosen har svängt rejält under pandemin och varierat i SKR:s 
prognoser under året, slutavräkningen blev 6 655 tkr högre än budgeterat. 
Inkomstutjämningsbidrag och fastighetsavgift bidrar till ökningen med drygt 1 mnkr. 
Slutligen tillkom ökade generella statsbidrag, skolmiljarden och stöd för att säkerställa 
god vård, på 2,6 mnkr. Summa skatteintäkter har ökat med 10 900 tkr i jämförelse med 
år 2020, 272 593 (261 693) tkr. 
 
Finansnettot har ett utfall som är 1 745 tkr sämre än budgeterat, detta beror till stor del 
på det låga ränteläget som rått under året. Tillkommande jämförelsestörande post är 
nedskrivning av värdet på kommunens andelar i AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter med 2,7 mnkr. Finansnettot gör ett lägre resultat med 2 187 tkr i 
jämförelse med år 2020, -1 158 (1 029) tkr. 
 
Det totala budgeterade resultatet för kommunen uppgår till 10 367 tkr, årets utfall är ett 
positivt resultat av 9 031 tkr, detta ger ett resultat som är 1 336 tkr lägre än det 
budgeterade. Kommunen visar ett bättre resultat med 7 416 tkr i jämförelse med 
föregående år 9 031 (1 615) tkr. Förbättrat resultat mot 2020 beror främst på ökade 
skatteintäkter och generella bidrag, samt ersättning för merkostnader för pandemin 
avseende 2020. 
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Budgetuppföljning investeringsverksamhet 

 
 
Investeringsbudget beslutas per mandatperiod. Mandatperioden och därmed tillika 
budgetperioden är 2019-2022. Senaste revideringen av investeringsbudget beslutades 
av kommunfullmäktige 2020-06-25. Totalt budgetutrymme för Storfors kommun 
exklusive VA uppgår till 30 mnkr, av dessa återstår 1 273 tkr när ett år återstår av 
budgetperioden. Budgetutrymme för VA är för mandatperioden beslutat att uppgå till 
12,5 mnkr. Av denna budget återstår 7 614 tkr för resterande året i budgetperioden. 
Investeringsverksamheten, med större projekt särredovisade, presenteras i ovanstående 
tabell. 
Investeringen för reservkraft är nu helt klart och utfallet blev 2,1 mnkr dyrare än den 1 
mnkr som budgeterats. Vad gäller underhållsplaner fortgår arbetet löpande under 
mandatperioden, för projektet finns 1,1 mnkr kvar i budget. Ombyggnationen 
Djupadalsgatan färdigställdes 2020, det projektet blev nästan 1,6 mnkr dyrare än 
budgeterat. Fibreringen av kommunen har försenats och endast små poster har 
färdigställts, i projektet finns 5,4 mnkr kvar i budget. Den nya skolan i Kyrksten har inte 
varit med i investeringsbudgeten men projekteringen har under budgetperiodens första 
tre år uppgått till 1,5 mnkr. 
Saneringsplanen för VA är pågående och har i och med de höga kostnaderna 2019 
överskridit budget med 742 tkr. 

Soliditet 
 

 
Soliditeten för den kommunala koncernen (se tabell ovan) har sjunkit med 5,3 
procentenheter under den senaste femårsperioden, det senaste året har soliditeten 
sjunkit med 1 procentenheter 12,0 % (13,0%). När pensionsförpliktelserna tas med i 
soliditetsberäkningen har nedgången varit 1,3 procentenheter under den senaste 
femårsperioden men har endast minskat med 0,3 procentenheter det senaste året -16,3 
% (-16 %). 
Kommunens soliditet, som presenteras i tabell nedan, presenteras för en nioårsperiod. 
Under hela nioårsperioden har soliditeten sjunkit med 4 procentenheter och de senaste 
fem åren har sänkningen varit 3 procentenheter. I jämförelse med år 2020 har soliditeten 
ökat med 3 procentenheter 23 procent (20 procent). Soliditeten inklusive 

Investeringsverksamhet med större projekt särredovisade.

Investeringsredovisning kommunen belopp i tkr Budgetperiod2019 2020 2021 2021 Budgetperiod

Färdigställda projekt 2019-2022 Utfall Utfall Budget Utfall kvarv utrymme

Storfors Kommun exkl VA 30 000 15 125 6 119 3 150 7 483 1 273
Varav Reservkraft 1 000 2 317 222 0 583 -2 122

Varav Kommnens fastigheter, Folkets Hus o jobbcentrum 2 800 595 1 862 0 0 343

Varav Underhållsplaner 3 800 1 730 416 800 521 1 133

Varav ombyggnation Djupadalsgatan 2 078 3 136 528 0 0 -1 586

Varav Fibrering av kommunen 5 500 45 24 0 80 5 351

Varav upprustning broar 1 500 1 007 0 0 0 493

Varav ny skola Bjurtjärn - Kyrksten 0 686 591 0 218 -1 495

Varav asfaltering på befintliga asfaltsvägar inom kommunen 2 300 964 340 500 875 121

Varav kvarnvägen, kostnader för öppnande 1 800 0 35 0 1 724 41

VA 12 500 3 099 1 119 3 500 668 7 614

Varav Saneringsplan 1 750 2 150 255 500 87 -742

Pågående projekt IB 2019

2019 

Förändring

2020 

Förändring

2021 

Förändring UB

Storfors Kommun 3 492 686 57 -2 159 2 076

SOLIDITET FÖR DEN KOMMUNALA KONCERNEN

2021 2020 2019 2018 2017

Soliditet % 12,0% 13,0% 13,3% 16,9% 17,3%

Soliditet inkl. tot. Pensionsförpl. % -16,3% -16,0% -17,6% -12,5% -15,0%
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pensionsförpliktelsen är negativ, den är sakta på väg mot en bättre procentsiffra på grund 
av att pensionsförpliktelsen minskar med tiden. Under senaste nioårsperioden har siffran 
förbättrats med 19 procentenheter och jämfört med 2020 har denna soliditet förbättrats 
med 6 procentenheter 18 % (24 %). 

 
 
Pensionsförpliktelser: 
I tabellen och diagrammet nedan redovisas de pensionsförpliktelser inklusive löneskatt 
som inte är upptagna som en skuld i balansräkningen. Pensionsförpliktelsen avser 
pensioner intjänade före 1998 och har en nedåtgående trend. År 2021 uppgår 
förpliktelsen till 95 407 (96 903) tkr. 

 

 
 

 

Ansvarsförbindelser (Storfors kommun)

2013

tkr

2014

tkr

2015

tkr

2016

tkr

2017

tkr

2018

tkr

2019

tkr

2020

tkr

2021

tkr

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 128 402  122 222  116 873  110 225  109 718    103 289  101 318  96 903    95 407   
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Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning 
Utfallet för år 2021 är negativt för koncernen men positivt för kommunen. Det som 
påverkar resultatet till största del åt det positiva hållet för koncernen är årets ökade 
skatteintäkter i kommunen samt ersättningen för merkostnader i omsorgen på grund av 
pandemin som avser 2020 som uppgår till 2,7 mnkr. Det som påverkar resultatet till 
största del åt det negativa hållet för koncernen är nedskrivningen av fastigheter i 
Stiftelsen Björkåsen samt förlusten vid nedskrivning och efterföljande avyttring av 
fastigheten i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. Båda koncernbolagen har 
negativt eget kapital, AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har upprättat 
kontrollbalansräkning och hållit en första kontrollstämma. Bolaget kommer genom 
minskning av aktiekapital och aktieägartillskott att återställa aktiekapitalet, därefter 
kommer en ny kontrollstämma att hållas. Stiftelsen Björkåsen har upprättat en särskild 
balansräkning där det konstaterades ett övervärde på stiftelsens fastigheter med 52,9 
mnkr över det bokförda. Slutsatsen av denna särskilda balansräkning är att det egna 
kapitalet inte är förbrukat och driften kan fortsätta. 

Balanskravsresultat 
I en kommun finns det krav på att varje generation ska bära sina egna kostnader och 
inte flytta dem framåt i tiden, därför ska kommunens resultat i genomsnitt per 
treårsperiod inte vara negativt. Ett negativt resultat måste återställas inom tre år genom 
att positivt resultat som uppväger tidigare negativa resultat erhålls.  
I balanskravsuträkningen nedan framgår att hela årets resultat kan användas till att 
återställa delar av föregående års underskott. 

 

 
 
Från föregående år finns ett ej återställt negativt resultat av 11 370 tkr, detta kan 
återställas med årets positiva balanskravsresultat för kommunen. Det innebär att det nu 
kvarstår 2,339 mnkr av 2019 års negativa resultat att återställa 2022. 
 
Storfors Kommun har ingen resultatutjämningsreserv. 

 

Balanskravsuträkning

Belopp i tkr 2021-12

Årets resultat 9 031

Reducering av samtliga realisationsvinster

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets-/periodens resultat efter balanskravsjusteringar 9 031

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 9 031
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Väsentliga personalförhållanden 
 

Sjukfrånvaro kommuntotal 2021-12 

Storfors kommun hade under helåret 2021 en total sjukfrånvaro på 8,5 procent jämfört 
med 9,3 procent 2020 och 6,9 procent år 2019. Medelvärdet för samtliga kommuner var 
2019 6,7 procent och 8,3 % år 2020. Nationellt medelvärde var ej tillgängligt för 2021 vid 
rapporteringstillfället.  
 

 
Februari och mars är månader som statistiskt sett har den högsta korttidsfrånvaron, 
med influensa och magsjuka som bakomliggande orsaker. Sjukfrånvarostatistiken från 
mars 2020 påverkas också av covid-19 och de allmänna råd som Folkhälsomyndigheten 
angett om att stanna hemma vid sjukdomssymptom för att minska spridningen av 
pandemin. Regeringen har också fattat beslut om temporärt avskaffad karensavdrag 
samt slopat krav på läkarintyg vid kortare sjukdomsperioder. 
Den stegring av sjukfrånvaron som skedde under mars och november månad 2020 visar 
att arbetsgivaren och medarbetarna hörsammat Folkhälsomyndighetens allmänna råd 
om att stanna hemma från arbetet vid sjukdomssymptom. Sjukfrånvarostatistiken 
påverkas av många faktorer. En faktor är i vilken utsträckning arbetsgivaren köper ut 
sjukskrivna långtidssjuka medarbetare. Utköp av sjukskrivna medarbetare är sällsynt hos 
Storfors kommun.  
 

Redovisning av ackumulerade negativa resultat

Belopp i tkr 2019-12 2020-12 2021-12

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -12 985 -11 370

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -12 985 1 615 9 031

+ Synnerliga skäl att inte återställa

+ Synnerliga skäl att inte återställa under en längre tid

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år -12 985 -11 370 -2 339

UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid)

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -12 985 -11 370 -2 339

varav från år 2019 - (återställs senast år 2022) -11 370 -2 339
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Flerårsstatistik från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med medelvärdet för 

Sveriges kommuner 

 
 
 

 
 
Flerårsstatistik från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med medelvärdet för 

Sveriges kommuner. Sjukfrånvaro mer än 59 dagar som andel av total sjukfrånvaro (%) 

ackumulerat under året. 

 
Förebyggande arbete för sänkt sjukfrånvaro 
 
Personalrond 
Arbetsgivaren och företagshälsovården bedriver en pågående insats för att minska 
korttidssjukfrånvaron. Insatsen, benämnd Personalrond, innebär att ansvarig chef 
kontaktas av företagshälsovården för uppföljande medicinsk bedömning vid upprepad 
korttidssjukfrånvaro. Vid behov genomförs rehabiliteringsmöte med chef och 
medarbetare för individuell bedömning och eventuell insats/rehabiliteringsplan.  
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Medarbetarenkät  

En del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det 
efterföljande gemensamma arbetet på arbetsplatsen. Chef med arbetsmiljöansvar leder 
arbetet och som resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och personalenheten. 
Enkätfrågorna fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom 
områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling 
och är framtagen av Prevent. Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor och tar 
omkring tio minuter att besvara. Svaren är anonyma. I enkäten ingår också nio delfrågor 
som tillsammans utgör nyckeltalet HME, Hållbart medarbetarengagemang, som 
Sveriges kommuner och regioner utarbetat. Resultaten från enkäten visar att Storfors 
kommun under de tre senaste enkätomgångarna fått en toppnotering bland kommunala 
arbetsgivare i Sverige gällande indexet HME, vilket är positivt ur arbetsmiljöperspektiv, 
men också när det gäller att rekrytera och behålla kompetens.  
Förutom medarbetarenkäten så finns också obligatoriska forum för samverkan i form av 
arbetsplatsträff, medarbetarsamtal, Loksam och Cesam. Dessa finns angivna i Storfors 
kommuns samverkansavtal.  

Årlig uppföljning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete  
Leverantör av kommunens företagshälsovård har under perioden varit VarnumHälsan 
AB. En komplett rapport kring kommunens systematiska arbetsmiljöarbete presenteras 
årligen i mars månad. 

Förväntad utveckling 
Kommunen jobbar löpande med att kostnadsreducera sina verksamheter. Detta innebär 
att utvecklingen till viss del begränsas då det i flera fall saknas resurser.  
 
Kommunens ekonomi utgör därmed den viktigaste utvecklingsfrågan där uppdraget är 
att långsiktigt säkerställa en ekonomi i balans. Utvecklingen kommer delvis att ske 
genom den möjlighet som ges via Kommundelegationen, det vill säga att ställa om delar 
av verksamheten till ett lägre kostnadsläge genom att få en finansiering för själva 
omställningskostnaden. Utöver det behövs ett fortsatt aktivt budget- och 
budgetuppföljningsarbete med ytterligare anpassningar i budgetprocessen för att 
säkerställa en än tydligare verkställighet av de politiska prioriteringarna.  
 
Storfors kommun kommer även att vara en av deltagarkommunerna under 2022/2023 i 
det av SKR ledda projektet för de som vill övergå till budgetering via den så kallade 
”Prislappsmodellen”. En modell som i grova drag baseras på att den kommunala 
budgeten sätts utifrån de faktiska intäkterna som ges via skatteutjämningssystemet. 
 
Gällande nybyggnation är det idag ett projekt som har gått in i fasen detaljplaneprocess. 
Det är ett område på Herrnäset som har förutsättningar för att bli ett bostadsområde 
med många av de boendekvaliteter som det idag finns stor efterfrågan på så som nära 
till vatten, fin natur och inom rimligt pendlingsavstånd till en bra arbetsmarknad. 
 
En fastighet som i omgångar lyfts fram och som har stort renoveringsbehov alternativt 
skulle kunna resultera i nybyggnation är vattenverket. Dialog har genom åren förts med 
grannkommunerna om att göra något gemensamt. Detta har fram tills idag inte 
resulterat i någon konkret plan. Vattenverket och dess äldre teknik är enligt VA-
avdelningen en risk gällande dess funktionalitet. En översyn görs nu därför kring 
möjligheten att etappvis renovera eller ersätta de olika stegen i verket beroende på 
angelägenhetsgrad av åtgärd. 
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Antagen budget 2022 och plan 2023 och 2024 
Kommunfullmäktige antog 2021-06-10 budget för år 2022. Budgeten presenteras i 
kommande tabell (nästa sida) i fjärde kolumnen ”Budget 2022” följt av ”Plan 2023” och 
”Plan 2024”. I budgeten presenteras budgeterat resultat med 1 629 tkr samt 
återställning av tidigare års underskott med 11 370 tkr, tillsammans ger dessa ett 
budgeterat resultat av 12 999 tkr. För att uppnå detta resultat ska verksamheterna 
effektiviseras så att deras resultat förbättras med 3 843 tkr, jämförelse är gjord mellan 
”Budget 2021 summa netto” och ”Budgetuppföljning drift summa netto”. Ett 
intensifierat arbete för att uppnå en budget i balans. 
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Koncernräkenskaper Storfors Kommun 
 

Resultaträkning 

 
 

 
 

 

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Verksamhetens intäkter 1 64 480 64 721 83 586 84 110

Verksamhetens kostnader 2 -316 077 -318 112 -329 790 -338 837

Avskrivningar 3 -9 040 -8 648 -14 318 -21 108

Verksamhetens nettokostnader -260 638 -262 039 -260 523 -275 835

Skatteintäkter 4 182 369 193 040 182 369 193 040

Generella statsbidrag och utjämning 5 79 324 79 552 79 324 79 552

Finansiella intäkter 6 1 285 1 651 766 1 129

Finansiella kostnader 7 -725 -3 173 -1 318 -845

Resultat före extraordinära poster 1 615 9 031 618 -2 959

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets/periodens resultat 1 615 9 031 618 -2 959

Kommun Koncern

STIFTELSEN BJÖRKÅSEN

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

2020-12 2021-12

Nettoomsättning 27 582 26 543

Driftkostnader -21 860 -24 221

Av- och nedskrivningar -4 988 -11 868

Rörelseresultat 734 -9 546

Finansnetto -1 017 -822

Periodens resultat -283 -10 368

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

2020-12 2021-12

Nettoomsättning 208 134

Driftkostnader -419 -3 792

Av- och nedskrivningar -298 -619

Rörelseresultat -509 -4 277

Finansnetto -95 -72

Periodens resultat -604 -4 349

66



S i d a  | 38 

 

Balansräkning 

 
 

BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)
TILLGÅNGAR (BELOPP I TKR)
Anläggningstillgångar

Kommun Koncern

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Immateriella anläggningstillgångar 8 303 236 303 236

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 162 005 161 787 258 025 238 411

   Maskiner och inventarier 10 8 795 8 585 10 834 10 180

   Pågående investeringar 11 4 235 2 076 6 155 4 046

Finansiella tillgångar 12 11 785 9 090 2 633 2 638

Summa anläggningstillgångar 187 123 181 774 277 950 255 511

Omsättningstillgångar

Kommun Koncern

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Kortfristiga fordringar 13 16 632 23 781 15 185 23 888

Kassa och bank 14 18 381 30 687 41 410 57 849

Summa omsättningstillgångar 35 013 54 468 56 595 81 738

SUMMA TILLGÅNGAR 222 136 236 242 334 545 337 248

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Kommun Koncern

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Eget kapital årets början 15 43 148 44 763 42 838 43 456

Periodens resultat 1 615 9 031 618 -2 959

Summa eget kapital 44 763 53 794 43 456 40 497

Avsättningar

Kommun Koncern

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Pensionsavsättningar 16 24 144 29 518 24 144 29 518

Summa avsättningar 24 144 29 518 24 144 29 518

Skulder

Kommun Koncern

Belopp i tkr Not 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Långfristiga skulder 17 100 296 99 927 208 227 183 298

Kortfristiga skulder 18 52 933 53 003 58 718 83 936

Summa skulder 153 229 152 930 266 945 267 233

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 222 136 236 242 334 545 337 248
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STIFTELSEN BJÖRKÅSEN
BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar 2020-12 2021-12

Anläggningstillgångar 91 884 80 311

Omsättningstillgångar 22 460 22 840

SUMMA TILLGÅNGAR 114 344 103 151

Eget kapital

Eget kapital från årets början 7 069 6 786

Periodens resultat -283 -10 368

Summa eget kapital 6 786 -3 582

Skulder

Långfristiga skulder 100 131 75 571

Kortfristiga skulder 7 427 31 164

Summa skulder 107 558 106 733

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 114 344 103 151

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar 2020-12 2021-12

Anläggningstillgångar 8 245 0

Omsättningstillgångar 864 4 745

SUMMA TILLGÅNGAR 9 109 4 745

Eget kapital

Eget kapital från årets början 1 115 1 211

Erhållet aktieägartillskott 700 0

Periodens resultat -604 -4 349

Summa eget kapital 1 211 -3 139

Skulder

Långfristiga skulder 7 800 7 800

Kortfristiga skulder 99 84

Summa skulder 7 899 7 884

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9 109 4 745
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Kassaflödesanalys 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belopp i tkr Kommun Koncern

Löpande verksamhet 2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Resultat före extraordinära poster 1 615 9 031 618 -2 959

Justering för av- och nedskrivningar 9 040 8 648 14 318 21 108

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 329 8 072 1 284 8 798

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 11 985 25 751 16 220 26 947

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 365 -7 149 724 -8 703

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 8 953 70 10 803 25 218

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 303 18 672 27 747 43 461

Investeringsverksamheten

Förändring av pågående investeringsprojekt -57 2 159 -1 977 2 109

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -295 0 -295 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 942 -8 151 -10 186 -8 397

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 270 0 0 4 200

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -1 400 -5 -700 -5

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 700 0 700 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 725 -5 997 -12 459 -2 093

Finansieringsverksamheten

Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder -14 -369 -498 -24 929

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -14 -369 -498 -24 929

ÅRETS KASSAFLÖDE 14 564 12 306 14 791 16 439

Likvida medel vid årets början 3 817 18 381 26 619 41 410

Likvida medel vid årets slut 18 381 30 687 41 410 57 849

FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (Likvida medel) 14 564 12 306 14 791 16 439
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Nothänvisningar 
 

 
 

 
 

 
 
 

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 1 - Verksamhetens intäkter

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Varor och material 3 638 3 458 3 638 3 458

Taxor och avgifter 13 198 14 287 13 198 14 287

Hyror och arrenden 5 196 5 621 25 870 25 613

Bidrag 30 751 33 162 30 751 33 162

Försäljning av verksamheter 6 967 7 388 4 906 6 050

Övriga intäkter 4 730 805 5 223 1 540

Bokfört värde 64 480 64 721 83 586 84 110

KoncernKommun

Not 2 - Verksamhetens kostnader

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Bidrag och transfereringar 9 450 9 037 9 450 9 037

Köp av huvudverksamhet 46 073 43 110 46 074 43 110

Personalkostnader 199 180 202 477 203 338 207 984

Lokalkostnader och fastighetsförvaltning 22 210 25 202 23 665 28 569

Material och tjänster 35 906 35 320 42 715 42 477

Övriga verksamhetskostnader 1 059 1 532 1 093 5 111

Försäkringar och riskkostnader 2 198 1 434 3 454 2 549

Bokfört värde 316 077 318 112 329 790 338 837

Personalomkostnadspåslag för arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och 

övriga kollektivavtalade försäkringar bokförs med automatik, på verksamheternas 

enheter med underlag av bruttolönekostnader. Påslaget under 2021 har varit 38,38%.

Administrationsavgift på 200 tkr har belastat VA-enheten och tillgodoförts övergripande

kommunal verksamhet för år 2021. 

Operationell leasing, som ej är uppsägningsbar belastar verksamheten med kostnader efter 

detta verksamhetsår enligt nedan, belopp i tkr:

Slag av leasing År 1 År 2-5 År 6 och uppåt

Hyror lokaler 15 550 51 922 4 812

Leasingavgifter bilar 301 247 0

Leasingavgifter inventarier 0 0 0

Leasingavgifter arbetsmaskiner 31 0 0

Summa 15 882 52 169 4 812

KoncernKommun

Not 3 - Avskrivningar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Immateriella tillgångar 23 67 23 67

Byggnader och tekniska anläggningar 7 810 7 318 12 886 19 160

Maskiner och inventarier 1 207 1 263 1 409 1 881

Bokfört värde 9 040 8 648 14 318 21 108

Leasingavgifter hanteras som operationell leasing.

Beloppsgräns för inventarier av mindre värde är halva prisbasbeloppet, för år 2021 uppgår

prisbasbeloppet till 47 600 kr, gräns för kostnadsföring i sin helhet uppgår därmed för år 

2021 till 23 800 kr.

KoncernKommun
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Not 4 - Skatteintäkter

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Preliminära skatteintäkter 186 589 187 799 186 589 187 799

Slutavräkning föregående år -1 356 661 -1 356 661

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 864 4 580 -2 864 4 580

Bokfört värde 182 369 193 040 182 369 193 040

KoncernKommun

Not 5 - Generella statsbidrag och utjämning

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Inkomstutjämningsbidrag 49 779 49 751 49 779 49 751

Reglerings- bidrag/avgift 4 101 11 913 4 101 11 913

Kostnadsutjämningsbidrag 13 072 10 486 13 072 10 486

Mellankommunal utjämning 779 630 779 630

Kommunal fastighetsavgift 7 761 9 800 7 761 9 800

Utjämningsavgift LSS -6 048 -5 640 -6 048 -5 640

Övriga generella statsbidrag 9 881 2 612 9 881 2 612

Bokfört värde 79 324 79 552 79 324 79 552

KoncernKommun

Not 6 - Finansiella intäkter

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Räntor på likvida medel 65 26 65 26

Dröjsmålsräntor och räntor på lån 152 142 133 142

Övriga finansiella intäkter 1 068 1 483 568 961

Bokfört värde 1 285 1 651 766 1 129

VA-enheten har debiterats en internränta på 1,25% på underlag av

restvärde vid årets början av kvarvarande anläggningstillgångar för VA.

KoncernKommun

Not 7 - Finansiella kostnader

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Nedskrivning av andel dotterbolag 0 2 700 0 0

Räntor 219 134 812 506

Övriga finansiella kostnader 506 339 506 339

Bokfört värde 725 3 173 1 318 845

KoncernKommun

NOTER TILL BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Anskaffningsvärde (IB) 2 507 2 802 2 634 2 929

Investerat under året 295 0 295 0

Ackumulerad avskrivning (IB) -2 476 -2 499 -2 603 -2 626

Avskrivet under året -23 -67 0 -67

Bokfört värde 303 236 303 236

KoncernKommun
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Not 9 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Anskaffningsvärde Markreserv (IB) 6 657 6 657 6 657 6 657

Investerat under året 5 5

Anskaffningsvärde Verksamhetsfastigheter (IB) 141 770 143 466 141 770 143 466

Investerat under året 1 696 3 755 1 696 3 755

Anskaffningsvärde Hyresfastigheter (IB) 204 514 207 434

Investerat under året 2 920 71

Försäljning under året -8 630

Anskaffningsvärde Anläggningar affärsverksamhet (IB)69 499 71 388 69 499 71 388

Investerat under året 1 889 315 1 889 315

Anskaffningsvärde Publika fastigheter (IB) 72 113 74 299 72 113 74 299

Investerat under året 2 186 3 025 2 186 3 025

Anskaffningsvärde Fastigheter övrig verksamhet (IB) 200 200 200 200

Ackumulerad avskrivning (IB) -126 195 -134 005 -215 728 -228 614

Avskrivet under året -7 810 -7 318 -12 886 -11 822

Justerad avskrivning pga försäljning 869

Ackumulerad nedskrivning (IB) -16 805 -16 805

Årets återföring av samt ny nedskrivning -7 203

Bokfört värde 162 005 161 787 258 025 238 411

KoncernKommun

Not 10 - Maskiner och inventarier

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Anskaffningsvärde Maskiner (IB) 3 322 2 604 3 322 3 352

Investerat under året 30 527 30 527

Försäljning under året -748 0 0 0

Anskaffningsvärde Inventarier (IB) 10 256 11 310 11 407 12 461

Investerat under året 1 054 253 1 054 283

Försäljning under året -1 151

Anskaffningsvärde Byggnadsinventarier (IB) 630 630 630 630

Investerat under året 12 12

Anskaffningsvärde Transportmedel (IB) 5 235 4 467 5 235 5 645

Investerat under året 87 259 410 405

Försäljning under året -855 0 0 0

Ackumulerad avskrivning (IB) -9 296 -10 215 -9 845 -11 255

Avskrivet under året -1 208 -1 262 -1 410 -1 396

Justerad avskrivning pga försäljning 289 0 0 667

Bokfört värde 8 795 8 585 10 834 10 180

KoncernKommun

Not 11 - Pågående investeringar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Anskaffningsvärde pågående projekt (IB) 4 178 4 235 4 178 6 155

Förändringar av pågående investeringar under året 57 -2 159 1 977 -2 109

Bokfört värde 4 235 2 076 6 155 4 046

Kommun Koncern
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Not 12 - Finansiella tillgångar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Aktier 4 319 5 710 1 619 2 310

Ökning av aktievärde p.g.a. aktieägartillskott 1 400 0 700 0

Justering aktievärde tidigare år -9 0 -9 0

Värdereglering aktievärde -2 700

IB andelar 283 283 323 323

Inköp andelar 0 5 0 5

Grundfondskapital 5 792 5 792 0 0

Bokfört värde 11 785 9 090 2 633 2 638

Kommun Koncern

Not 13 - Kortfristiga fordringar

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Exploateringsmark 34 34 34 34

Kundfordringar 1 470 1 753 908 1 526

Skattekonto 461 188 487 204

Statsbidragsfordringar 3 014 5 308 3 014 5 308

Moms 1 199 2 718 1 202 2 738

Förutbetalda kostnader 8 325 4 710 7 172 4 806

Upplupna intäkter 2 129 4 473 2 209 4 541

Upplupna skatteintäkter 4 580 153 4 714

Övriga interimsfordringar 0 17 6 17

Bokfört värde 16 632 23 781 15 185 23 888

KoncernKommun

Not 14 - Kassa och bank

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Handkassor 14 10 14 10

Bank 18 367 30 677 41 396 57 839

Bokfört värde 18 381 30 687 41 410 57 849

KoncernKommun

Not 15 - Eget kapital

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Eget kapital exkl. fg års resultat (IB) 56 133 43 148 57 144 42 838

Aktieägartillskott

Föregående års resultat -12 985 1 615 -14 306 618

Årets/periodens resultat 1 615 9 031 618 -2 959

Bokfört värde 44 763 53 794 43 456 40 497

KoncernKommun

Not 16 - Avsättning för pensioner

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Ingående avsättning 22 870 24 144 22 870 24 144

Nyintjänad pension 1 060 4 739 1 060 4 739

Årets utbetalningar -528 -739 -528 -739

Ränte- och basbeloppsuppräkning samt övrigt 501 325 501 325

Förändring löneskatt 241 1 049 241 1 049

Bokfört värde 24 144 29 518 24 144 29 518

KoncernKommun
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Not 17 - Långfristiga skulder

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Anläggningslån 82 708 82 708 190 639 166 079

Återställning av EK hos BRT 3 346 3 244 3 346 3 244

Investeringsstöd 14 242 13 975 14 242 13 975

Bokfört värde 100 296 99 927 208 227 183 298

KoncernKommun

Not 18 - Kortfristiga skulder

2020-12 2021-12 2020-12 2021-12

Kortfristig del av långfristig skuld 0 0 180 24 650

Pensionsskuld 6 022 6 730 6 160 6 944

Leverantörsskulder 9 915 8 799 10 562 9 312

Förfakturerade intäkter 55 298 55 298

Upplupna leverantörsskulder 2 127 2 324 2 127 2 324

Moms 296 471 383 610

Personalens källskatt 3 060 2 890 3 185 2 951

Arbetsgivaravgifter 3 606 3 379 3 702 3 451

Löneskatt 1 461 1 780 1 521 1 895

Övriga skatteskulder 5 613 2 203 5 657 2 247

Upplupna löner 365 0 365 0

Semesterlöneskuld 11 344 10 688 11 628 10 906

Förinbetalda intäkter 7 514 11 544 9 119 13 066

Övriga upplupna kostnader 1 321 1 689 3 792 5 034

Övriga kortfristiga skulder 234 208 283 247

Bokfört värde 52 933 53 003 58 718 83 936

KoncernKommun
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Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i 
överensstämmelse med KRL (Lag om kommunalredovisning) och RKR:s (Rådet för 
kommunal redovisning) rekommendationer. 
 
Avskrivningstider för materiella anläggningstillgångar: 
Fastighet affärsverksamhet  5-80 år 
Fastighet annan verksamhet 20-80 år 
Publika fastigheter 10-80 år 
Verksamhetsfastigheter 5-80 år 
Byggnadsinventarier 10-20 år 
Bilar/Transportmedel 5-20 år 
Maskiner  10-15 år 
Inventarier  5-20 år 
IT-utrustning  10 år 
 
 
 
Anläggningstillgångar  
Tillgång avsedd för stadigvarande 
innehav såsom fastigheter och 
inventarier. 
 

Avskrivning  
Planmässig värdeminskning av 
anläggningstillgångar för att fördela 
anskaffningskostnaden över tillgångens 
livslängd. 
 

Avsättning  
Utgörs av de betalningsförpliktelser som 
är säkra eller sannolika till sin existens, 
men där det finns osäkerhet 
beträffande beloppets storlek eller 
tidpunkten för betalning, till exempel 
avsättning för pensioner. 
 

Balansräkning  
Visar den ekonomiska ställningen vid 
verksamhetsårets slut uppdelat på 
tillgångar, eget kapital, avsättningar och 
skulder.  
 

Borgensförbindelser  
Summa pensionsförpliktelser som ej 
upptagits i balansräkningen samt övriga 
borgens- och ansvarsförbindelser.  
 

Driftredovisning  
Driftredovisningen visar utfall av 
kostnader och intäkter i förhållande till 
budget för de olika nämndernas 
verksamheter. Redovisningen sker 

samlat i inledningen av 
förvaltningsberättelsen under avsnittet 
ekonomiskt resultat och analys. 
 

Eget kapital  
Skillnaden mellan totala tillgångar och 
avsättningar och skulder enligt 
balansräkningen, det vill säga 
nettoförmögenheten. 
 

Externa inkomster  
Summa externa driftintäkter och 
investeringsinkomster. 
 

Externa utgifter  
Summa externa driftkostnader och 
investeringsutgifter. 
 

Exploaterings- och realisationsvinster/-
förluster  
Exploaterings- och realisationsvinster/-
förluster vid försäljning av tillgångar har 
tillförts eller belastat 
verksamhetsresultatet och ingår i 
verksamhetens intäkter eller kostnader. 
Undantag sker om vinsten eller 
förlusten inte tillhör den normala 
verksamheten och uppgår till ett 
väsentligt belopp. I dessa fall redovisas 
resultatet som extraordinär intäkt eller 
kostnad. 
 

Kassaflödesanalys 
Visar kassaflödet från den löpande 
verksamheten, från 
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investeringsverksamheten och från 
finansieringsverksamheten. 
 

Kortfristiga fordringar och skulder  
Fordringar och skulder som förfaller till 
betalning inom ett år efter balansdagen. 
 
Likvida medel  
Kontanter eller tillgångar som kan 
omsättas på kort sikt, till exempel kassa- 
och banktillgångar, postväxlar samt 
värdepapper som statsskuldväxlar eller 
bankcertifikat. 
 
Likviditet  
Betalningsberedskap på kort sikt. Kan 
uttryckas i olika mått, exempelvis 
rörelsekapital och ställas i relation till 
externa utgifter. 
 

Långfristiga fordringar och skulder  
Fordringar och skulder som förfaller till 
betalning senare än ett år efter 
balansdagen.  
 

Nedskrivning av anläggningstillgång  
Nedskrivning av anläggningstillgång sker 
när värdet varaktigt har gått ned och 
efter individuell prövning. 
 

Omsättningstillgångar  
Tillgång som beräknas innehas 
kortvarigt, exempelvis kundfordringar 
och förrådsartiklar.  
 

Pensionsskuld  
Pensionsförmåner intjänade före 1998.  
 

 
 
 

Resultaträkning  
Redovisning av samtliga intäkter och 
kostnader under en viss period, 
exempelvis verksamhetsåret. 
 
Rörelsekapital  
Den del av kapitalet som står till 
förfogande för finansiering av utgifter, 
det vill säga skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. 
 
Sammanställd redovisning  
Sammanställning av resultaträkningar 
och balansräkningar för olika juridiska 
personer i vilka kommunen har ett 
betydande inflytande. Ger en 
helhetsbild av ekonomiska åtaganden 
oavsett i vilken juridisk form 
verksamheten bedrivs.  
 

Skatteintäkter  
Skatteintäkter för år 2021 har 
periodiserats, liksom tidigare år, utifrån 
Sveriges Kommuner och Regioners 
prognoser. 
 

Skattekraft 
Antal skattekronor per invånare. 
 

Skatteunderlag  
Totala beskattningsbara inkomster. 
Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill 
säga skatteunderlaget delat med 100.  
 

Skulder  
Skulder där syftet med krediten är 
längre än ett år redovisas som 
långfristig skuld. Kommande års 
amorteringar redovisas således som 
kortfristig skuld. 
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Kommunövergripande verksamhet 
Verksamheten består av fem olika enheter i form av; kommunledning, kansli, ekonomi, 
personal och folkhälsa samt kommunikation, näringsliv och turism.  

Enhet kommunledning 
Inom kommunledningen återfinns ansvar och kostnader för kommunövergripande 
strategiska verksamheter såsom räddningstjänst, kollektivtrafik, färdtjänst, avgifter till SKR, 
Region Värmland och kommunledningen.  

Krishantering – civilt försvar – beredskap  
Det kommunala ansvaret ökar stadigt gällande krishantering, beredskap och helt nya ansvar  

Fortsatt påverkan av covid-19  
Även under av 2021 har det funnits en påverkan av coronapandemin på i princip samtliga 
verksamheter. Att vara en del av en världsomspännande pandemi som påverkar hela 
samhället i alla dess aspekter, är något som vi inte upplevt tidigare i Storfors kommun. 
Detta har inneburit att exempelvis visst utvecklings- och uppföljningsarbete blivit lidande 
eftersom pandemiarbetet prioriterats eller så har förutsättningarna försvårat arbete i vissa 
forum. Storfors kommun har dock haft, relativt sett, låga smittotal och har numera också en 
hög vaccinationstäckning. 

Samhällsplanering 

Detaljplanearbete 
Under året har en ny detaljplan arbetats fram för att möjliggöra bygget av en idrotts- och 
aktivitetshall på Koltorp 1:18. Ett detaljplanearbete är även påbörjat i Kyrksten för att 
säkerställa att byggnation av en eventuell ny skola är möjlig där. 

Digitalisering  
Digitaliseringen innebär omvälvande förändringar för alla verksamheter. Arbetsplatsen, 
som länge varit synonym med en fysisk plats, är i stark förändring och drivs av nya 
beteenden hos både medborgare, leverantörer och anställda i Storfors kommun. Digital 
agenda med handlingsplan 2018 – 2022 ligger fortfarande till grund för det digitala arbetet. 
Förutsättningar för framgångsrik digitalisering är att kommunen kan fortsätta att stärka sin 
förmåga inom samtliga områden. 

E-tjänster  
Kommunens e-tjänster, via www.storfors.se, ger medborgaren möjlighet att digitalt via 
dator, platta eller smartphone skicka in ansökningar eller uppsägningar, söka bidrag, lämna 
uppgifter, synpunkter eller göra felanmälningar inom kommunens olika verksamheter. 
Bank-ID används för allt som kräver identifiering, men det finns även e-tjänster som fylls i 
utan identifiering. Vissa e-tjänster inom ”bygga, bo och miljö” går direkt till Karlskoga 
kommun som hanterar och beslutar inom den gemensamma Tillväxt- och tillsynsnämnden. 
För kommunens personal finns ett antal interna e-tjänster som går digitalt till rätt 
handläggare och minimerar antalet pappersblanketter. 

Bredband/fibrering  
Storfors, Filipstad och Kristinehamn har sedan tidigare tecknat ett samverkansavtal med IP-
Only. I samverkansavtalet förbinder sig IP-Only att ge ett erbjudande till alla fastboende 
fastighetsägare på landsbygden så att dessa ska få tillgång till en snabb fast 
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bredbandsanslutning, i normalfallet genom fiber. Denna utbyggnad har stött på en del 
förseningar men är nu inne i sin slutfas.  

Räddningstjänst 
Larmmässigt har 2021 varit lugnare, likt 2020, för förbundet. Stationsområde Storfors har 
haft färre utryckningar än 2020 med 56 verkställda utryckningar jämfört med 67 
utryckningar 2020. Inom området har tre större händelser, två brand i byggnad och en 
större mark- och skogsbrand, inträffat under året. 
Arbetet med det gemensamma ledningssystemet RRB har fungerat mycket bra och sedan 
halvårsskiftet har förbundet, efter ett års prövotid, gått över till ett insatsledarsystem. 
Förbundsledningen har fått i uppdrag att utreda möjligheten till en dagtidsstyrka med 
beredskap som ett led i att förstärka upp organisationen på dagtid, öka den operativa 
förmågan samt underlätta vid semesterplaneringen. 
Investering i ny släckbil till Storfors station, som har tagits i bruk under året.  

Externfinansierade projekt 
Storfors kommuns verksamheter deltar i en rad olika externfinansierade projekt. 
Deltagande i projekten kan vara på olika nivåer där kommunen kan vara ägare, 
medfinansiär eller samverkanspartner.  
 
Under 2021 beviljades följande projekt med Storfors kommun som projektägare; 

Projekt Total budget Finansiär 

Aktiv i Storfors 574 413 Region Värmland, Idéer för livet 

Hållbar Demokratiutveckling 33 060  Nordplus Junior 

Delmos 934 816 Delmos 

Huset 315 664 Länsstyrelsen Värmland 

Demokrati i samverkan 679 965 Länsstyrelsen Värmland 

 
Under 2021 ingick Storfors kommun samverkanspart i flera projekt; 

Projekt Finansiär 

Drivkraften Finsam 

Time for health Erasmus 

InSport Erasmus Sport 

ReAct Värmland ESF 

Utvecklingsprogram för fullföljd utbildning ESF 

Arbetsmarknadskunskap i Värmland Region Värmland, kommuner 

Språkligt inriktad kartläggning Länsstyrelsen Värmland 
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Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten gör ett klart bättre resultat än budgeterat. Resultatet beror i huvudsak på 
att kommunstyrelsens pott för oförutsett inte har lagts ut på verksamheterna.   
 

Mål 
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    ja /nej Måluppfyllnad 

Digital signering 

av handlingar 

som innebär en 

ökad 

administrativ 

effektivitet. 

Genomföra 

anpassningar enligt 

plan 

Införa modulen digital 

signering i Lex 

Utbildning för 

tjänstemän och 

förtroendevalda 

nej 
 

Analys: Arbete pågår genom IT-Kristinehamn för att säkerställa rättssäker signering, arbetet 

är i den absoluta slutfasen men tjänsten är inte aktiverad 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    ja /nej Måluppfyllnad 

Ökad 

digitaliseringsgrad 

 

Fortsatt utdelning av 

iPads 

Utbildningar för 

förtroendevalda 

Hänvisa till 

handlingar på 

storfors.se vid 

problem med iPad 

Skicka digitala 

kallelser till samtliga 

förtroendevalda 

Antal fysiska kallelser 

som delats ut före eller 

på sammanträde (varje 

enskild kopia räknas) 

ja 
 

Analys: Coronapandemin har medfört en stadigt ökande digitaliseringsgrad. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    ja /nej Måluppfyllnad 

Fortsätta 

processen att 

upprätta ny F-6 

skola i Kyrksten.  

Påbörjat 

planuppdrag  

Genomförd 

upphandling 

Påbörjade processer  Delvis 
 

Analys: Beslutsunderlag inklusive kalkyl har tagits fram. Detaljplanearbete och projektering 

håller på att slutföras. Laglighetsprövning pågår avseende beslutet som grundar en 

upphandlingsprocess. 

 

Kommunledning Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 1 433     871        1 557     686 -                          

Verksamhetens personalkostnad 4 598 -    2 413 -    1 910 -    503 -                          

Verksamh kostn. exkl. personal 8 991 -    7 801 -    14 857 -  492 -            6 563                        

Avskrivningar 29 -          30 -          290 -       260                           

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 12 184 -  9 373 -    15 500 -  492 -            5 634                        
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    ja /nej Måluppfyllnad 

Tillgängliggöra 

möteslokaler i 

Kulturhuset/Folkets 

Hus med ny digital 

teknik 

Köpa in ny teknik 

till möteslokaler i 

Kulturhuset/Folkets 

Hus 

Genomfört ja/nej Delvis 
 

Analys: Vissa möteslokaler har visat sig både dyra och praktiskt svåra att utrusta varför 

arbetet inte har kunnat fullföljas. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    Antal Måluppfyllnad 

Stärka den egna 

ekonomin 

genom att växla 

upp med 

regionala, 

nationella och 

EU-medel 

Bevaka olika 

program där medel 

kan sökas. 

Antal beviljade 

ansökningar  
12 

 

Analys: Antalet ansökningar ökar kontinuerligt.  

 

Politisk verksamhet 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten har hållit sin budget, kostnaderna för den politiska representationen har 
varit lägre än budgeterat och kostnaderna för externa tjänster, till exempel revision, har 
varit högre än budgeterat.  

Tillväxt- och tillsynsnämnden  
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten har hållit sin budget. 
 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors 
kommun sedan 2015. Bolaget är samägt mellan Karlskoga energi och miljö samt Storfors 
kommun. Bolaget sköter all inhämtning av avfall med egna bilar i Karlskoga och Storfors 
kommun, för transport till värmeverket i Karlskoga. Matavfallet samlas in och körs till 

Politisk verksamhet Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 319        357        347        10                             

Verksamhetens personalkostnad 2 083 -    2 116 -    2 314 -    197                           

Verksamh kostn. exkl. personal 923 -       1 131 -    934 -       198 -                          

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 2 687 -    2 891 -    2 900 -    9                                

Tillväxt och tillsynsnämnden Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter -              -              -              -                                 

Verksamhetens personalkostnad 14 -          11 -          21 -          10                             

Verksamh kostn. exkl. personal 1 497 -    1 521 -    1 517 -    4 -                               

Avskrivningar 8 -            -              -              -                                 

Resultat 1 519 -    1 531 -    1 538 -    -                   7                                

80



S i d a  | 52 

 

biogasanläggningen på Mosserud för biogasproduktion. Självbetjäningssystemet som 
installerats på återvinningscentralen i Storfors har slagit mycket väl ut med utökade 
öppettider även på lördagar.   

AB Storfors Mark och Industrifastigheter  
Storfors Mark och Industrifastigheter är ett kommunalägt aktiebolag där fastigheten 
Storfors Lungsundet 1:105 tidigare ingick. Fastigheten såldes till privat aktör i oktober 2021. 
Sommaren 2021 drevs verksamheten av redan tidigare kontrakterad entreprenör. Från 
september 2021 har ingen verksamhet riktad mot externa besökare pågått på fastigheten. 
Uppgifter om bolaget och vilka som är representerade i styrelsen finns angivna på 
kommunens hemsida.  

Stiftelsen Björkåsen  
Stiftelsen Björkåsen är en allmännyttig bostadsstiftelse i Storfors kommun. Stiftelsens 
ändamål är att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av 
hyresbostäder och lokaler. 
Från den 1 januari 2020 drivs Stiftelsen Björkåsen i egen regi från att tidigare ha förvaltats 
av Storfors kommun. Underhållsplaner för yttre och inre underhåll är framtagna och 
arbetet med att systematiskt renovera beståndet har påbörjats under 2021. En hyresrätt är 
en boendeform som passar alla, under hela livet, och i Storfors bor man alltid med närhet 
till skog och sjö. Det är något som stiftelsen ska arbeta för att fler ska upptäcka och därmed 
bidra till inflyttning i kommunen.    

Enhet ekonomi  
Ekonomiavdelningen har som främsta uppdrag att tillhandahålla extern och intern 
ekonomisk redovisning. Avdelningen är också ett stöd för övriga verksamheter och är 
behjälplig för dessa vid budget, prognos och bokslut. Avdelningen har sålt ekonomitjänster 
till Stiftelsen Björkåsen samt hanterat AB Storfors Mark- och Industrifastigheters redovisning. 
 
Ekonomichef har representation hos Överförmyndarnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, 
Bergslagens Räddningstjänst, Ekonomichefsnätverket i Värmland samt är styrelseledamot i 
KHF Trygga Hem och AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. I KHF Trygga Hem är 
ekonomichef även attestant för leverantörsfakturorna samt deltar i föreningens bygg- och 
ekonomimöten. 
Ekonomiavdelningen består av ekonomichef, två ekonomer samt 60 % ekonomiassistent. 
Totalt antal årsarbetare på ekonomiavdelningen den 31 december 2021 är 3,6 tjänst. 
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten förbrukar 338 tkr mindre än budgeterat, detta beroende på att överskottet 
inte räcker till att ersätta en vakant tjänst på heltid och helår. 
 
 

Ekonomi enhet Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 418        696        445        252                           

Verksamhetens personalkostnad 1 869 -    2 471 -    2 344 -    127 -                          

Verksamh kostn. exkl. personal 1 131 -    1 273 -    1 470 -    198                           

Finansiella intäkter -              -              -              -                                 

Finansiella kostnader 49 -          64 -          80 -          16                             

Resultat 2 631 -    3 111 -    3 450 -    338                           
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Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/ Antal Måluppfyllnad 

Kunna påvisa 

korrekt redovisning 

av representation. 

Intern utbildning 

för ekonomer, 

informationsblad 

till ekonomiskt 

ansvariga. 

Stickprov av 

händelser på 

redovisningskonton 

avseende 

representation. 

1 

 

Analys: Internkontrollen visar endast delvis godkänd deltagarlista avseende representation. 

Informationsbladet har inte gått ut till ekonomiskt ansvariga. 

 
 
 
Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/ Antal Måluppfyllnad 

Personalen inom 

ekonomienheten 

skall stärka sin 

kompetens inom 

ekonomisystem 

Raindance och bli 

mindre beroende 

av extern hjälp. 

Personalen skall 

genomföra tre 

utbildningar inom 

Raindance. 

Antal utbildningar. 6 

 

 

 

Analys: Kompetens är stärkt i ekonomisystemet Raindance. 

 

Enhet kansli  
Kansliet ansvarar för följande områden: ärendeberedning, registratur, arkiv, telefoni, IT-
samordning, upphandlingssamordning i samverkan med Karlskoga kommun, 
försäkringssamordning, reception/kommuntelefon, vägbidrag, vårdavgifter, partistöd, 
utredningar, samordning och förberedelser runt val samt verksamhetsstöd.  
 

Kanslichefen har dels varit föräldraledig under en stor del av året och dels sade han upp sig 
och avslutade sin tjänst under september. Funktionen kanslichef kommer inte att 
återbesättas utan ersättas av en IT-strateg. Någon anställning av IT-strateg har dock inte 
kunnat utföras under året på grund av ekonomiska skäl. Detta i kombination med 
pandemin har inneburit en ökad arbetsbelastning för kansliet. Pandemin har bland annat 
inneburit att de politiska sammanträdena till viss del hållits digitalt via Teams. Det har varit 
en utmaning att planera, instruera och genomföra sammanträden med bibehållen kvalité.  
På grund av föräldraledighet och hård arbetsbelastning på övriga har utvecklingsarbetet på 
kansliet delvis avstannat. Även kommunens övergripande arbete med IT-frågor har delvis 
avstannat. 
 
Budget och utfall 2021-12 

 

Kansli enhet Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 110        248        194        54                             

Verksamhetens personalkostnad 1 653 -    2 354 -    2 477 -    123                           

Verksamh kostn. exkl. personal 628 -       597 -       279 -       318 -                          

Avskrivningar -              38 -          38 -          0                                

Resultat 2 171 -    2 742 -    2 600 -    142 -                          
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Analys: Budgetramen har inte räckt till, där den största påverkan beror på licenskostnader 
för verksamhetens nödvändiga programvaror. Ramen har inte räckt till trots att 
personalkostnaden varit lägre än planerat genom vakansgraden av kanslichef. 
 

Enhet kommunikation, näringsliv och turism  
Enheten har ansvar för intern och extern information, marknadsföring, 
näringslivsutveckling och turism. Enheten har en heltidsanställd kommunikationschef, 
näringslivsutvecklare på 50 procent och kommunikationsstöd på 10 procent. 

Kommunikation  
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att planera, samordna och till stor del utföra 
kommunens övergripande interna och externa kommunikation samt ge råd och stöd i 
kommunikations- och mediefrågor. Avdelningen ansvarar för kommunikationskanaler, 
tillämpning av policy-, webb- och varumärkesfrågor. Under de senaste åren har ett allt 
större fokus lagts på övning och fortbildning inom kriskommunikationsområdet. Storfors 
samverkar med övriga länet när det gäller utveckling av kriskommunikation under ledning 
av länsstyrelsen.  Stiftelsen Björkåsen köper också del av tjänsten kommunikationschef 
(fem procent) av Storfors kommun. Under perioden har fortsatt fokus lagts på information 
gällande coronapandemin, i första hand via kommunens digitala kanaler. Avdelningen har 
regelbundet deltagit i kriskommunikationsnätverk med länsstyrelsen och övriga 
kommunikatörer i Värmland. 

Inflyttningsprojekt 
Ett inflyttningsprojekt sjösattes under senhösten 2021 och en extern webbsida för att locka 
inflyttare är under produktion. Alla verksamheter ska få en egen ”reklamfilm” i projektet 
och hittills har IFO färdigställt sin film med hjälp av extern filmare. Flera enheter är på gång. 
Diskussion förs med Region Värmland samt Kristinehamn och Filipstad om en gemensam 
”landningssida” som kan användas för marknadsföring/inflyttning och rekrytering. 

Kommuntidningen, hemsida & intranät  
Storfors kommun ger ut fem kommuntidningar per år där sommarnumret också fungerar 
som turistfolder och sprids i högre upplaga till turistbyråer och olika platser där turister rör 
sig. Avdelningen förser också gratistidningar och andra media med material från Storfors 
regelbundet. 
Under perioden har 232 nyhetsartiklar publicerats på kommunens hemsida. När det gäller 
sociala medier använder Storfors kommun i första hand Facebook där antalet följare de 
senaste åren ökat stadigt och är nu drygt 2900 personer. Nyheter strömmas även över till 
kommunens Twitterkonto från kommunens hemsida. I genomsnitt gjordes ett manuellt 
inlägg per dag på Facebook medan drygt ett inlägg varannan dag strömmar från hemsidan 
till Twitter. Storfors kommun använder också Linkedin i begränsad omfattning – i första 
hand för rekryteringssyfte. En Instagramsida finns men har inte använts i särskilt stor 
utsträckning på grund av resursbrist. 

Näringsliv 
Stöd och hjälp till näringslivet är ett viktigt område för en liten kommun. Kommunen kan 
vara en katalysator för kontakter mellan kommunens näringar och även ge hjälp till 
utveckling och nytänkande samt förmedla viktiga kontakter. 
Under perioden har ett intensivt och omfattande arbete pågått med ett större 
etableringsprojekt i form av en konceptfabrik för fiskodling. 
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Hösten 2021 startades åter företagsfrukostar efter uppehåll för pandemin. Eftersom 
coronapandemin omöjliggjort föreläsningar, dialogmöten och näringslivsdag har istället 
resurser lagts på att hjälpa företagarna enskilt. En del av näringslivsarbetet har varit att 
hjälpa de mindre företagen att nå ut och att få information om de olika stöd som kan sökas.  
Ett filmprojekt där företagen får hjälp att göra korta reklamfilmer är påbörjat och sju filmer 
är redan klara. Detta finansieras helt av företagen själva, men kommunen har en 
samordnande roll och har även textat filmerna för att följa lagen om tillgänglighet när det 
publiceras på webben. Lokala ”gula sidor” har publicerats på kommunens hemsida där man 
enkelt ska kunna hitta företag med lokal service. 
Storfors kommun medfinansierar projektet Smart-in, vars övergripande mål är att öka 
antalet innovativa små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin samt 
industrinära tjänster i Värmland. Näringslivsutvecklaren är också delaktig i 
arbetsmarknadsprojektet Stepstone. 
Tillsammans med övriga länet har under perioden ett material som ska attrahera 
etableringar till Värmland tagits fram via projektet NAV 2.0. 
Näringslivsutvecklaren har under första halvåret även haft som uppgift att jobba med 
analys, inventering och beställning gällande skyddsutrustning för covid-19. 

Näringslivsranking 
I årets näringslivsranking från Svensk Näringsliv klättrade Storfors 31 placeringar och ligger 
på plats 139 av Sveriges 290 kommuner. 
Det är framför allt på punkterna ”upphandling” och ”konkurrens från kommunen” som 
Storfors plockat placeringar. Företagarna är också mycket mer nöjda med mobil- och 
bredbandsuppkoppling än förra året. 
Den allra största förbättringen svarar företagarnas samlade omdöme för; där har Storfors 
klättrat hela 62 placeringar och ligger på plats 92 i Sverige.  

Turism  
Järnsjöleden har varit välbesökt under perioden liksom Lårhöjdsleden och Rövarleden där 
statliga bidrag täckt en mycket god röjning under säsongen. Några kommunala medel för 
röjning, rastplatser, kartor eller marknadsföring ryms inte i budget.  Inför kommande 
säsong har kommunen även fått bidrag för Åsjöleden. Nätverket med turismaktörer kring 
sjöarna i Storfors/Asphyttan har varit vilande, men ett första sonderingsmöte har 
genomförts med några av aktörerna. Bjurbäckens slussar har haft besöksrekord på 30 000 
besökare under sommaren. Lungsunds camping och hotell är sålt och oklarhet finns om 
kommande verksamhet.  
Storfors sommartidning är inriktad på de turismaktörer som finns i området och de lyftes 
fram i text och bild. I övrigt har de lokala turismentreprenörerna och de lokala 
evenemangen marknadsförts både på hemsida, Facebook och i pressmaterial som 
levererats till regional media. I tidningen Turist i Värmland lyftes Storfors som besöksmål 
samt ett antal sommaraktiviteter och aktörer.  
 
Budget och utfall 2021-12 

 

Näringsliv, turism & information Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 217        461        461        1                                

Verksamhetens personalkostnad 1 461 -    1 274 -    1 304 -    29                             

Verksamh kostn. exkl. personal 509 -       537 -       649 -       112                           

Avskrivningar 8 -            8 -            8 -            0                                

Finansiella kostnader -              -              -                                 

Resultat 1 761 -    1 358 -    1 500 -    142                           
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Analys: Man kan luras att tro att de budgeterade medlen räcker gott och väl, men så ser 
inte verkligheten ut. Enheten har under året haft extra intäkter på 245 000 kronor (statliga 
coronabidrag och interndebitering för del av tjänst). Samtidigt har uteblivna lönekostnader 
(tjänstledighet) gett plus i kassan på 35 000 kronor. Allmän återhållsamhet samt utebliven 
Centrumfest, Näringslivsdag, utbildningar etc har också gett plus i kassan på cirka 50 000 
under detta speciella år. Summa extra intäkter och uteblivna kostnader = 330 000 kronor. 
Extra kostnader under året har varit byte av styrsystem för infartsskyltar + ökad 
månadskostnad för sammanlagt 36 000 kronor.  
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    Antal Måluppfyllnad 

Öka känslan av 

närhet till 

kommunens 

beslutsfattare 

och till de olika 

verksamheterna. 

Samtliga enheter 

ska presenteras i 

reportage i 

kommuntidning 

och/eller på webb 

under året. 

Antal artiklar i 

kommuntidning  

och på webb. 

61 

tidning 

64 

webb 

 

Analys: 61 artiklar rörande enheternas verksamheter har publicerats i periodens fyra ”vanliga” 

nummer av tidningen och 64 artiklar på webben. Upplägget har inte varit att presentera 

verksamheterna utan istället att skriva om den verksamhet de bedriver. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                            Antal Måluppfyllnad 

Öka 

transparensen i 

de kommunala 

besluten. 

Presentation av 

större beslut som 

fattas på 

kommunstyrelsen. 

Både inför och efter 

mötet. 

Antal KS/KF-relaterade 

artiklar på kommunens 

webbsida. 

27 
 

Analys: Större beslut har resulterat i flera artiklar både före och efter beslut. Ärendelista + 

mindre notis har publicerats inför möten för att öka intresset. Detta skulle kunna utökas om 

mer resurser fanns. Digitala möten under perioden har varit välbesökta av medborgare och 

tycks fylla en viktig funktion. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                           Antal Måluppfyllnad 

Samarbetet 

mellan olika 

turismaktörer 

förbättras. 

Samarbetet mellan 

olika turismaktörer 

förbättras. 

Antal träffar i 

turismnätverket. Antal 

paketeringar där flera 

aktörer samverkar. 

1 
 

Analys: Inställda träffar pga av coronapandemin. En uppstartsträff har hållits utomhus hösten 

2021. Inga paketeringar har genomförts. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator       Resultat Måluppfyllnad 

Förbättrat 

Näringslivsklimat  

 

Genomföra ett 

filmprojekt med 

publicering på 

kommunens 

hemsida för att lyfta 

enskilda 

företagare/företag. 

Test med digitala 

frukostmöten. 

Svenskt 

Näringslivs 

ranking. 

 

Resultat av 

egen enkät. 

Klättrat 31 

placeringar 

till plats 

139 

 

Ingen egen 

enkät 

genomförd 
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Egen, enkel, enkät 

till samtliga 

företagare i Storfors. 

Analys: Filmprojekt i full gång (sju producerade filmer), Inget intresse fanns för digitala 

frukostmöten. Storfors klättrade näst mest i länet gällande företagsrankingen. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                     Antal Måluppfyllnad 

Skapa en ökad 

medvetenhet 

om möjligheter 

till friluftsliv i 

kommunen. 

Ett antal 

aktiviteter 

arrangeras  

i samverkan 

med ”Friluftsåret 

2021”. 

Kommunikation i 

kommunens 

olika kanaler. 

Antal deltagare 

vid de olika 

aktiviteterna. 

 

Inga specifika 

aktiviteter 

genomförda. 

Däremot 26 artiklar 

i kommunens 

tidningar gällande 

friluftsmöjligheter 

och 

utomhusaktiviteter 

i kommunen 

 

Analys: Kommunens ansökan till Friluftsåret 2021 bifölls inte varför resurser inte funnits till att 

arrangera speciella aktiviteter. Däremot har vi tipsat om de aktiviteter som pågått i annan regi i 

text och bild i kommunens tidning och på webben. 

 
 

Enhet personal och folkhälsa  
Enheten inrymmer följande verksamhetsområden;  
2630 Folkhälsa, 0,65 årsarbetare    
9206 Personalenhet, 1,6 årsarbetare  
9209 Företagshälsovård, för arbetsgivarens samtliga enheter 
9210 Facklig verksamhet, ledighet för kommunens fackliga representanter 
9211, Personalvård, julbord, ersättning STIM,  
9212 Centrala utbildningar kommuntotal inom områdena arbetsmiljö, brand, HLR 
9313 LÖV, Lönesamverkan östra Värmland 
 

Löneadministration (LÖV) utförs i samverkan med Karlskoga-, Filipstad- och Kristinehamns 
kommun. LÖV ingår i den administrativa nämnden. Utförare av lönesamverkan är 
Kristinehamns kommun.  
 
Under 2021 har ett digitaliserat flöde av anställningsavtalet införts, anställningsguiden, 
samt interna e-tjänster inom HR-området. Ett utökat avtal mellan Storfors kommun och 
Stiftelsen Björkåsen började gälla 2020-01-01 vilket innebär att Stiftelsen Björkåsen köper 
vissa tjänster av Storfors kommun inom HR-området. Andra ansvarsdelar som inrymms 
inom enheten är ansvar för verksamheten SITHS E-id (digitala e-tjänstelegitimationer), e-
tjänster för kommuntotal och arbete inom området krisledning- och säkerhetsskydd.  
 

Personalförsörjning 
En kartläggning genomförd av Region Värmland, Den Värmländska 
kompetensförsörjningen, anger att ”Värmlands attraktionskraft måste öka. I konkurrensen 
om arbetskraft förlorar Värmland ofta till regioner som upplevs mer attraktiva att bo, 
arbeta och leva i. Unga på landsbygden söker sig till större städer för utbildning och arbete. 
Migranter med utbildning och yrkeserfarenhet söker sig också till större städer för arbete. 
Samtidigt som Värmland konkurrerar med andra regioner behöver det även bli en 
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självklarhet att man kan bo, arbeta och leva i hela Värmland. Samma förflyttning av unga 
och välutbildade till större städer syns även inom regionen, till Karlstad. Coronapandemin 
har gjort det tydligt att för många fungerar det alldeles utmärkt att arbeta på distans. Med 
digitaliseringens hjälp kan vi bygga bättre förutsättningar för invånarna att bo och arbeta i 
hela Värmland” (Region Värmland, 2020-12).  
 
I det lokala perspektivet kan det konstateras att arbetsgivaren Storfors kommun är 
beroende av medarbetare som pendlar in från kringliggande orter. Detta gäller främst inom 
yrken med krav på akademisk utbildning. Inom gruppen lärare pendlar ca 60 procent av de 
tillsvidareanställda medarbetarna till arbete i Storfors kommun. Motsvarande siffra för 
gruppen socialsekreterare är 95 procent. I ovan nämnda kartläggning från Region Värmland 
kunde också konstateras att ”färre värmlänningar har en eftergymnasial utbildning jämfört 
med hela svenska folket”. 
 
Svenskt Näringslivs näringslivsranking och enkätundersökningar för företagen i Storfors 
kommun påvisar att tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en bristvara. Den 
senaste enkäten från Svenskt näringsliv visar att Storfors kommun placerar sig på plats 250 
nationellt gällande ”Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens”.   
            

Folkhälsa  
Folkhälsa handlar om att skapa möjligheter för en god hälsa för hela befolkningen genom 
att ge gynnsamma förutsättningar och undanröja risker. Detta kan göras på många olika 
sätt; genom att skapa tobaksfria miljöer, säkra barnens väg till skolan längs cykelvägar, ge 
möjlighet till fysisk aktivitet, attraktivt boende, möjlighet till påverkan genom dialogmöten 
och mycket mer. Inom folkhälsoområdet visar samhällsutvecklingen på en ökad 
problematik med övervikt och ökad psykisk ohälsa varför fortsatt arbete och prioriteringar 
inom området bedöms nödvändiga. Den rådande situationen med pandemin kan komma 
att ytterligare bidra till ett ökat behov inom folkhälsoområdet.  
 

Statistik Försäkringskassans ohälsotal, från och med januari 2001  

Syftet med måttet ohälsotalet är att redovisa antal utbetalda dagar med ersättning från 
Försäkringskassan vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom per person (försäkrad 
eller anställd) och år. Ersättningar som ingår är sjukpenning, rehabiliteringspenning, 
arbetsskadesjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet 
utbetalda nettodagar. Då ohälsotalet är ett mått på uttag från sjukförsäkringen med 
ersättningar från Försäkringskassan ingår inte de första två veckorna av sjukfrånvaro då 
sjukersättningen under denna tid betalas av arbetsgivaren. 
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Ohälsotalet Storfors kommuns innevånare jämfört med Värmlands län; 

 

 

 

Tabellen visar värdet för senast publicerad mätmånad, 2021-11 

Mätdatum    Urval             Ålder        Kvinnor och män        Kvinnor       Män 

2021-11  Värmlands län  16-64 år 26,18 32,26 20,40 
2021-11  1760 Storfors  16-64 år 32,97 42,54 24,49 
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Folkhälsa  
Folkhälsorådet sammanträder kontinuerligt under året. Pågående större projekt och 
samarbeten under året har varit  ”Jämlik Barnhälsa” (Långsiktig folkhälsosamverkan för att 
främja hälsosamma matvanor och ökad fysisk aktivitet bland barn och unga i Värmland, i 
syfte att förebygga och minska övervikt och fetma). Projektet har under året gjort en 
omfattande kartläggning då man träffats digitalt nästan varje vecka under året. Arbetet har 
skett med en ny arbetsmetod inom tjänstedesign kallad ”system mapping” Kartläggningen 
är avslutad och analysen av utfallet tar nu vid. Jämlik barnhälsa bjöd in till en focusvecka 
med frukostseminarier och föreläsningar för att berätta om arbetet. Satsningen genomförs i 
samverkan med Region Värmland, Filipstads och Säffle kommuner. Storfors har en 
representant i styrgruppen för Jämlik barnhälsa, träffas vid 3- 4 tillfällen under året och har 
det övergripande ansvaret för att arbetet går framåt. 
 
”Det är roligt att röra på sig” var ledorden för årets hälsovecka (vecka 40) som även under 
2021 anpassades utifrån rådande pandemirestriktioner. Det fanns en rad olika 
utomhusaktiviteter fördelade under veckan, samt en föreläsning med suicidpreventivt syfte 
där Joanna Halvardsson berättade om sitt liv med psykisk ohälsa och suicidförsök under 
hela uppväxten. 164 personer följde livesändningen av föreläsningen medan 20 personer 
fanns i den mindre publik som tilläts på plats. 
 
Med hjälp av medel från Region Värmland togs en handlingsplan för suicidprevention fram 
under året. Planen är politiskt antagen. Det suicidpreventiva arbetet pågår i två olika 
nätverk där Storfros representeras; ett länsnätverk och ett för alla kommuner.  
 
Aktiviteten med styrketräningsgrupper för seniorer pausades under hela 2021 mot 
bakgrund av den pågående pandemin. Styrketräningsgrupp för seniorer har pågått under 
tio års tid och Friskvården i Värmland har tillhandahållit motionsledare för aktiviteten. 
Statistik från Folkhälsomyndigheten, för åren 2014-2018 och innevånare 65 år och äldre, 
visar att Storfors kommun totalt sett har ett lägre antal fallolyckor än både Värmland och 
riket. Ett direkt orsakssamband mellan den förebyggande träningen och det lägre antalet 
fallolyckor kan inte sägas föreligga, men det är ett intressant samband mellan de två 
faktorerna. 
 
I kommunen har under året två olika projekt med koppling till folkhälsoarbetet pågått. Det 
en är DELMOS (delegationen mot segregation) där det pågår en kartläggning och analys 
över hur segregationen påverkar Storfors kommun. Ansökan var gjord utifrån ett 
socioekonomiskt perspektiv där Storfors sticker ut och är ett föreningssvagt område och 
där statistik visar att en hög andel av barn och unga är överviktiga. Projektet fortsätter 
under 2022 och en slutrapport väntas under våren. Det andra projektet är Aktiv i Storfors 
med medel från Region Värmland genom utlysning från Hållbara Värmland. Projektet var 
tidsbegränsat till ett år, och det har utgått från ett mer individuellt perspektiv för att minska 
stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten i skolan, samt ge fler barn och unga 
möjligheten att delta i föreningsaktivitet.    
 
ANDTS-/ BRÅ  (Alkohol, narkotika, doping, tobak, spel samt 

brottsförebyggande arbete.) 

Den strategiska samverkan med länsstyrelsen och de andra värmländska kommunerna 

inom ANDT/BRÅ-området har skett digitalt under den rådande pandemin. 
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Storfors kommun har medverkat i de fem nätverksträffar som har arrangerats av 

Länsstyrelsen. Under träffarna ges aktuell statistik för länet samt kunskapshöjande 

föreläsningar och erfarenhetsutbyte. 

På lokalnivå har det påbörjats ett arbete tillsammans med säkerhetssamordnare, 

kommunpolis, IFO samt skolan om att starta verksamhet med EST (effektiv samordning för 

ökad trygghet) som är ett systematiskt arbetssätt för samverkan. 

Fysiska träffar samt uppmärksamhetsdagar har inte kunnat genomföras pga den rådande 

pandemin. 

 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Medarbetare med ledighet, föräldraledigt, har inte återbesatts på grund av 
vikariebrist. Planerade utbildningsaktiviteter inom brand- och HLR har inte kunnat 
genomföras under 2021 som en följd av pandemi. 

Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator  %/Antal Måluppfyllnad 

Personalförsörjning 

HME-index, hållbart 

medarbetarengage

mang, resultat 

bättre än 

medelvärde SKR 

Genomföra 

medarbetarenkät 

där SKRs HME-

frågor ingår.  

*HME-index bättre 

än medelvärdet 

för Sveriges 

kommuner, 

mätperiod i 

Kolada = senaste 

3 åren. 

  

 
 

Analys: Storfors kommun har bland de högsta resultaten i landet av redovisade kommuner i 

Kolada.se (SKR). Resultatet för Storfors kommun i 2021 års mätning är 86 poäng jämfört med 

79 poäng som är medelvärde för samtliga inrapporterande kommuner. Nästa mätning sker 

hösten 2022.  

HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio 
frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, 
Ledarskap och Styrning, källa www.skr.se   

 
 

Enhet teknisk drift 
Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området. 
förvaltningsfastigheter, parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar och VA 
samt kost och lokalvård. 
Verksamheten har rullat på under året med de sedvanliga uppgifter som hör till 
verksamhetsområdet; snöröjning halkbekämpning, vårstädning av gator och parker mm. 
Kost och lokalvård har haft stora utmaningar med den pågående pandemin då det ställt 
höga krav på hygien. Personalen har varit väldigt flexibel och tillmötesgående för att klara 
uppgifterna. Personal har exempelvis omfördelats till skolbespisningen för att torka bord 
mellan sittningarna för att minska smittspridningen. 

Personal enhet Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 70           45           64           19 -                            

Verksamhetens personalkostnad 1 452 -    2 217 -    2 171 -    46 -                            

Verksamh kostn. exkl. personal 2 182 -    2 578 -    2 793 -    215                           

Avskrivningar -              -              -              -                                 

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 3 563 -    4 750 -    4 900 -    150                           
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Toppbeläggningar av de befintliga asfaltvägarna har fortsatt enligt beläggningsplan som är 
kopplad till investeringsbudgeten. 
Enligt det planerade fastighetsunderhållet har sporthallen också fått ett nytt yttertak under 
juni månad. 
Energiprojektet på Kulturhuset/Folkets hus är klart och där återstår att göra den 
obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). 
De övriga kommunala fastigheterna är OVK-besiktade, bristerna är åtgärdade och 
fastigheterna därmed godkända. 
Kulturhuset har fått en uppdatering med nya dörrar och passersystem som är en del i 
projektet ”meröppet bibliotek” som Kultur och Fritid så framgångsrikt har fått bidrag till. 
Årets feriearbetare har i år enbart jobbat i Storfors kommuns verksamhet och inte som 
tidigare även åt Stiftelsen Björkåsen. De har tillsammans med handledaren gjort ett jättefint 
jobb med de grönytor som tillhör kommunen. 
Det tråkiga som hänt under året är den skadegörelse och klotter som drabbat våra 
fastigheter. Det har belastat budgeten med cirka 130 tkr som inte finns inom den satta 
budgetramen. 
Pandemin tog åter fart under hösten vilket har medfört en ökad arbetsbelastning på all 
personal inom teknisk drift. 
 
Enhetschefen deltog i en trygghetsvandring tillsammans med polisen och inbjudna 
medborgare som en del i att öka tryggheten i vår kommun. Promenaden genomfördes 
kvällstid i de centrala delarna av Kommunen för att känna av platser som kan upplevas 
otrygga. Kommunen fick beröm för väl upplysta gator och parker men också tips på platser 
där belysningen kan förstärkas. Enheten tog tacksamt emot förslagen som blir ett bra 
verktyg för kommande investeringar när det gäller belysning. 
 
Kostnader som uppkommit utöver budgetram: 
Havererad utgångsport på återvinningscentralen till en reparationskostnad på 50 tkr. 
Ett nytt nät kring tennisplanen vid Rönningen 120 tkr. 
Ökade energi- och bränslepriser har påverkat kostnaderna för uppvärmning och 
transporter. 
Ökade lönekostnader för timanställd kompetens inom miljö- och byggfrågor. 
Under hösten har enheten fått byta ut belysningsanläggningarna i byarna Bäck och 
Släbråten på grund av att omkullblåsta träd har rivit ner ledningar till anläggningarna. 
Anläggningarna var gamla med oisolerade luftledningar vilket innebar stor personfara när 
de utsattes för nedfallna träd, så enda alternativet var att byta ut dem. 
Anläggningarna har ersatts med nedgrävd kabel, nya stolpar och energisnål ledbelysning till 
en kostnad på cirka 300 tkr. 
I november månad fick enheten stänga simbassängen efter ett tillbud i samband med 
simundervisning. Det visade sig att kakelplattorna i stora delar av bassängens botten och en 
ur personalen hade ådragit sig en mindre sårskada. En besiktning av betongkonstruktionen 
är genomförd för att undersöka möjligheten för reparation av bassängen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budget och utfall 2021-12 
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Analys: Enheten kommer att göra ett underskott på drygt 1,4 milj kr. Det beror bland annat 
på att arbete har behövts utföras för att byta elstolpar och elkablar, att energikostnaderna 
har varit högre, att återvinningskostnader har debiterats för tidigare år och att 
passersystem har uppdaterats. 
 
 

Avdelning vatten & avlopp, VA 
VA-verksamheten har fungerat bra under året med ett fåtal läckor. 
I Herrnäsets vattenverk har det periodvis varit problem med turbuditet (grumlighet) i 
vattnet så där har enheten tittat på lösningar med filter för att åtgärda problemet. Enheten 
utvärderade tre olika förslag på filter innan beställning genomfördes. Installationen av 
filteranläggningen, som blev försenad på grund av pandemin, gjordes efter årsskiftet 
2021/2022 och är under provdrift och intrimning. Investeringskostnaden landade på 300 tkr 
 
I samband med provtagningar för projektet visade ett provsvar att vattnet var otjänligt. 
Personalen tog det på största allvar och följde rutinerna genom att informera allmänheten 
samt att köra ut tankar med vatten och skicka in nya prover. 
Det visade sig att vattnet inte var otjänligt och att det första provet var felaktigt utfört. 
Man hade analyserat råvatten som utgående vatten till kund.  
Efter två dygn så kunde rekommendationerna om att koka vattnet avslutas. 
 
 
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten prognosticeras att göra ett överskott på 190 tkr.  

Mål 
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                    % /Antal Måluppfyllnad 

Ökad 

tillgänglighet i 

kommunens 

lokaler 

Genomföra 

anpassningar enligt 

plan. 

Antal genomförda 

anpassningar 

0 
 

Teknisk drift inkl. Kost och Lokalvård Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 6 201     5 851     5 425     426                           

Verksamhetens personalkostnad 10 654 -  10 591 -  10 540 -  51 -                            

Verksamh kostn. exkl. personal 16 645 -  18 404 -  15 933 -  2 471 -                       

Avskrivningar 7 050 -    6 558 -    7 202 -    644                           

Finansiella kostnader -              0 -            -              0 -                               

Resultat 28 148 -  29 703 -  28 250 -  1 453 -                       

VA Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 9 095     8 950     9 072     123 -                          

Verksamhetens personalkostnad 2 702 -    2 517 -    2 641 -    123                           

Verksamh kostn. exkl. personal 4 313 -    4 060 -    4 172 -    112                           

Avskrivningar 1 791 -    1 758 -    1 855 -    97                             

Finansiella kostnader 495 -       402 -       405 -       3                                

Resultat 205 -       213        0             -                   213                           
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Analys: Anpassningar har inte utförts under året på grund av att andra projekt har prioriterats. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                            % 

/Antal 

Måluppfyllnad 

Minskad 

klimatpåverkan 

Byta fordon enligt 

fordonsplan 

Andelen miljöklassade 

fordon (Euro 6/VI) 

En laddhybrid är 

beställd istället för en 

av de bokningsbara 

bilarna. 

En elbil är på 

upphandling för att 

ersätta 

skolvaktmästarens bil. 

95% 

 

Energieffektivisera 

fastigheter 

Kulturhuset 

Energiförbrukning -

ständigt pågågående 

50%  

 

Energieffektivisera 

gatubelysning etapp 3 

klar. 

Energiförbrukning 

Byte till LED 

100%  

Vi har bjudits in av 

Filipstad att medverka i 

deras projekt att bygga 

en biogasanläggning för 

att ta hand om slammet 

från 

avloppsreningsverken. 

 Pågår  

 

Analys: Enheten har lyckats genomföra de tänkta målen för att minska klimatpåverkan. Projekt 

Kulturhuset är i klart. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator                         Ja/nej Måluppfyllnad 

Trygg och säker 

kommun 

(infrastruktur) 

Projekt för öppnande av 

Kvarnvägen är avslutat 

med en återöppning av 

vägen den 18 november. 

 

Trygghetsvandring är 

genomförd i centrala 

delarna i Kommunen 

Ja/nej Ja 

 

 

 

Ja 

 

 

 

Analys: Kommunen är på god väg att blir en trygg och säker kommun med hjälp av de 

genomförda aktiviteter som gjorts under året. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator              Ja/nej Måluppfyllnad 

Välskötta 

genomfarter 

Upprustning av 

sidoområden för genomfart 

Storfors riksväg 26 och 

länsväg 237 

Ja/nej Nej 

 

Analys: Det finns för lite resurser för att hålla snyggt efter upprustning. 
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % /Antal Måluppfyllnad 

Välskötta 

vandringsleder 

Ta fram 

skötselplan för 

vandringsleder 

Ja/nej Ja 

 

Analys: Järnsjöleden, Lårhöjdsleden och Rövarleden har underhållsröjts vid tre tillfällen i år. 

Avdelning kost och lokalvård 
Avdelningen planerar och tillreder måltider till förskola, skola samt lagar mat till 
hemtjänstens kunder. Enheten ansvarar även för kommunens lokalvård, samt säljer 
städtjänster till Stiftelsen Björkåsen, Bergslagens räddningstjänst, vårdcentralen, apoteket, 
folktandvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 
Årets första del har det varit fokus på att följa de restriktioner som gällt under pandemin för  
att skapa en säker arbetsplats, skola och matsalar för våra elever och anställda i 
kommunen.  
Kostenheten genomförde bankett i samverkan med skolan för årets årskurs 9 innan 
sommarlovet, viket också var den enda ordinarie aktiviteten under året.  
I övrigt har enheten gjort vissa förändringar öka måluppfyllnaden. Personal har omfördelats 
mellan köket på Bjurtjärn och centralköket för att anpassa verksamheterna bättre. En 
kortare utbildning har genomförts. Avdelningen avlastade också arbetsmarknadsenheten 
genom att utföra hela anställnings- och urvalsprocessen för feriejobb för ungdomar. Det var 
en ny utmaning som resulterade i att 28 ungdomar fick feriearbete inom tekniska enheten, 
då pandemin satte stopp för övrig verksamheter att ta emot feriearbetare.  
Hösten har varit fortsatt ansträngd för verksamheten när pandemin tog fart igen. 

Volymer & Nyckeltal 

 
 

 

19 676   

45 473   

2 472   10 133   16 150   

37 367   
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0
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Mål 
Redovisning av avdelningens måluppfyllnad för perioden. 
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Ökad andel 

ekologiska 

varor inom 

kost  

Utökat inköp av 

ekologiska varor. 

Framför allt frukt och 

grönt, bröd, mejeri. 

Andel (%) av 

varorna som är 

ekologiska. 

21,06 % 
 

Analys: under 2021 minskade andelen ekologiska varor från 23,02 till 21,06 och 

vilket beror på svårigheter att få tag på livsmedel pga pandemin. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Servera 

hälsosam kost 

och bidra till 

medvetenhet 

och ett 

hållbart 

samhälle 

Ta bort varor med 

socker/fett eller 

byta ut till varor 

med lägre 

sockerhalt/fetthalt.  

Varor i utbudet med 

socker och hög 

fetthalt som tagits 

bort eller bytts ut 

4 
 

Informera och 

utbilda i hur man 

äter hälsosamt. 

Genomförda 

informationstillfällen 
  

Analys: Enheten gör egen sylt och gör egna kalla såser/dressingar. Ketchup utan 

tillsatt socker serveras. Smörgåsmargarinet har lägre fetthalt. På matmöten informeras 

om vikten om att inte ta mer mat än man äter upp och att man tar enligt 

tallriksmodellen. 

 
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Erbjuda bra miljöval 

i form av 

kvalitetssäkrade 

livsmedelsprodukter 

Säkerställa att MSC-

märkt fisk finns på 

avtal. Ökad andel 

MSC-märkt fisk <80 % 

av totalt inköpt fisk.  

Andel (%) av 

inköpt fisk 

som är MSC-

märkt.  

96,90% 
 

Analys: Under 2021 tappade vi några enheter från 98,90% till 96,71%. Det har varit svårt att få 

tag på de livsmedel som vi har upphandlat och leverantören kan inte leverera likvärdig vara 

med samma krav pga pandemin. Enheten fortsätter arbetet med att se över de varor som 

innefattas i mätningen för att säkerställa MSC-märkning för 100 % inköp. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Välstädade 

lokaler – 

totalpoäng 4,0 

Utvärdera kundenkät 

för att identifiera 

förbättringsområden 

Mäta totalpoäng i 

enkät 1-5  

Antal inkomna 

klagomål 

- 

Inga 
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Analys: Ingen utvärdering har gjorts pga pandemin  

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Minimera 

matsvinnet  

Informera 

elever – ta 

inte mer mat 

än vad du 

orkar äta upp. 

Livsmedelskostnad per 

barn/elev 

Antal kilo mat som slängs 

(år, månad, vecka, dag) 

 

15,36 kr 

per portion 

1122,50kg 

på helår 

 

 

 

 

 

  

Analys redovisas vid årsredovisningen, inblick genom graferna ovanför 

Enheten har ökade kostnader för livsmedel 2021 (12,37kr 2020) och vi har sänkt matsvinnet 

(1146,52kg 2020) . 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Kunder skall 

serveras en 

måltid för bästa 

smak, doft och 

syn 

Följa/utveckla rutiner 

från produktion till 

leverans och servering. 

 

Ökad samverkan 

mellan personal i 

produktion, leverans 

och servering. 

Utföra stickprov 

Enkätundersökningar  

 

 

Antal klagomål                          

Antal brister 

Matråd 

 

Veckorapporter 

 

 

0 

0 

2/år  

 

Varje 

vecka 

 

 

 

 

 

 
 

 

Analys: Enkät kommer inte att skickas ut till hemtjänstens kunder förrän matutredning om 

kalla/varma matlådor till kunder är klar. 

Samverkan mellan tillagningskök och serveringskök gällande skolmaten görs veckovis om vad 

som är bra och dåligt med storlek och smak på portioner. Matråd med elever hålls varje termin 

och dokumenteras. Resultatet skickas sedan till köken för eventuella åtgärder. 

 

Enhet kultur och fritid   
Inom enheten finns verksamheterna bibliotek, kulturverkstad, kulturcafé, föreningsstöd, 
fritidsgårdsverksamhet, biograf, BUS (Barn och Unga i Storfors) samt Fritidsbanken. 

Biblioteket 
Verksamheten fortsatte att präglas av pandemin med låga besökssiffror och få eller inga 
programaktiviteter som resultat. Under hösten kunde dock en föreläsning om psykisk hälsa 
i samarbete med Hälsoveckan hållas – föreläsningen sändes även digitalt. Seniorsurf kom 
också igång. Uppemot 15 seniorer träffades på biblioteket varje vecka för att lära sig ny 
teknik under handledning av bibliotekspersonalen. Bokcirkel för vuxna drog även den igång 
så smått medan barnverksamheten i stort sett låg vilande på grund av den stora 
smittspridningen. Personalen har istället jobbat med planering tillsammans med bland 
annat BVC och förskola samt jobbat vidare med verksamhetsutveckling och alternativa sätt 
att nå ut till kommunens invånare.  
Den fysiska utlåningen var på en fortsatt låg nivå medan den digitala utlåningen och 
servicen istället ökade. Utkörning av böcker (Boken kommer) fortsatte, om än i något 
minskad utsträckning jämfört med 2020.  
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Folkbiblioteket har byggts om med ny entré och tre nya grupp-/aktivitetsrum och förberetts 
för ”Meröppet”, allt bekostat av ett statligt bidrag på 560 000 kr. I juli avslutades projektet 
”Min språkvän” med gott resultat. Biblioteket sökte och erhöll under året ännu ett bidrag, 
denna gång på 650 000 kr, som användes för rekrytering av en verksamhetsutvecklare på 
heltid under ett år. Tjänsten tillsattes i oktober. Under 2021 har också arbetet kring det 
regionala bibliotekssamarbetet Bibliotek Värmland intensifierats. Bibliotekschefen har 
bland annat medverkat i styrgruppen för arbetet att ge alla värmlänningar en jämställd och 
likvärdig biblioteksservice. Storfors bibliotek var också en av tre huvudvärdar för den 
digitala sammankomsten Tillsammansdag för Bibliotek Värmland.  
Skolbiblioteksverksamheten har varit delvis begränsad på grund av pandemin men där har 
utlåning inte minskat i samma utsträckning som på folkbiblioteket. I samband med att en ny 
barn- och skolbibliotekarie rekryterades i september påbörjades en serviceinventering och 
flera nya koncept håller på att arbetas fram för att samtliga elever i Storfors skolor ska få 
god tillgång till skolbibliotekets medier och tjänster. 

Kulturskolan 

Kulturskolan har genomfört digitala vår- och höstkonserter under pandemin.  
Kulturskolan har också under perioden sökt och erhållit ännu ett bidrag på 384 000 kr för 
digitalt skapande och fördjupande verksamhet. 
Enheten filmade och spelade in Vargbroskolans skolavslutning som sändes digitalt under 
skolavslutningsdagen samt filmer under demokrativeckan. 
Under sista delen av terminen ställdes undervisningen om till närundervisning. 
Kulturskolans personal bemannar Kulan med hjälp av Kyrkstens fritidsgårdspersonal och 
bedriver fritidsgårdsverksamhet för högstadiet och gymnasiet. Dock har denna varit stängd 
på grund av pandemin samt på grund av renovering. 

Allmän Kulturverksamhet 
Biografen har varit stängd under största delen av 2021 på grund av pandemin men 
öppnades när restriktionerna tillät. De stöd som har gått att söka för pandemiförluster har 
biografen sökt. 
Föreningsmöten med RF SISU Värmland har genomförts och idrottsdag i samverkan med 
skola och föreningslivet genomfördes vilket resulterade i att bla Storfros skytteförening och 
Storfors Bordtennisklubb fick fullt i sina lokaler. Projektet Storforsföreningarna fortsätter 
att utvecklas med en digital portal där alla föreningar får hjälp att bli mer tillgängliga.  
Vandringslederna har varit välbesökta och arbete påbörjades söka medel till cykelleder, 
tennisbanan har nyttjats väl av allmänheten under pandemin. Motorklubbens 
aktivitetsbana på motorstadion har varit välbesökt under vår och sommar av både yngre 
och äldre cross-, enduro- och ATV-förare. 

Evenemang & aktiviteter  
Under 2021 ställdes de större evenemangen i Storfors in på grund av pandemin. det gäller 
bland andra Storforsmarken, nationaldagsfirandet i Ravinen och Idrottsgalan. Även många 
mindre evenemang blev inställda av föreningar och organisationer. 
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Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Allmän återhållsamhet och inställda arrangemang pga pandemin innebär att 
enheten håller budget  

Mål 
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. Siffror för förra året, samma 
period, inom parentes 
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Öka 

attraktiviteten i 

kulturhuset 

Effektivisera 

lokalerna för 

ändamålen  

Ja/nej Byter ut ljus i lokalerna. 

Planerar för infoskärmar. 

Bokningssystem till 

biografen & kassasystem 

installerat.  

 

Analys: Når uppsatta mål, men arbetet fortsätter. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Utvecklande 

kulturskola 

Anpassa 

kulturskolan utifrån 

efterfrågan 

Antal 

deltagare i 

kulturskolan 

 30 

elever                         

Analys: Dansverksamheten har ställts in under pandemin vilket har resulterat i färre elever. 

Dansverksamheten startar under vårterminen 2022. Även digitalt skapande i grupp kommer att 

starta. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

2500 besökare 

på Storfors 

biograf 

Brett 

filmutbud 

Antal besökare 

Antal filmer på 

skollov 

263 

1  

Analys: Målet har inte uppnåtts på grund av pandemin. 

 
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Främja läs- och 

språkutveckling 

Se över 

tillgänglighet/ 

öppettider på 

biblioteket  

Antal utlån 

 

 

 

 

Besökare 

biblioteket 

Totalt antal utlån: 

8627 (13490) 

Skolbibliotek: 3621 

(3872)  

  

Jämförbar statistik 

saknas, se analys 

nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur och fritid Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 1 009     1 367     790        577                           

Verksamhetens personalkostnad 3 129 -    3 177 -    2 801 -    377 -                          

Verksamh kostn. exkl. personal 2 891 -    3 252 -    2 990 -    62               200 -                          

Avskrivningar -              -              -              -                                 

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 5 010 -    5 062 -    5 000 -    0                                
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Antal 

inköpta 

böcker 

 

Nya medier Storfors 

bibliotek: 1617  

Nya ex 

skolbiblioteket: 1098  

 

Tydliggöra för 

biblioteksanvändar

e att orientera sig i 

medieutbudet 

Ett kontinuerligt 

arbete som görs varje 

dag. 

 

 Samarbeta och 

samverka med 

förskolan och BVC 

för stimulans av 

små barns läsning 

Antal besök 

förskolor 

och 

förskole-

klass 

Har legat nere pga 

pandemin. (Bokgåvor 

har fungerat som 

vanligt) 

 

 Läsfrämjande 

aktiviteter 

Genom-

förda 

läsfrämjan

de 

aktiviteter 

Bokcirkel för vuxna 

två tillfällen, har i 

övrig legat nere pga 

pandemin. 

Sommarlovsläsning 

med flera deltagare 

genomfördes men 

utan fysiska träffar. 

 

Analys: Biblioteket har under perioden haft jämförelsevis få fysiska besök och låg utlåning då vi 

haft fortsatt stopp på aktiviteter. Flytt av SFI har också påverkat siffrorna mycket negativt. Exakt 

besöksstatistik saknas då ombyggnad av biblioteksentré medförde att besöksräknaren togs 

bort. Ny räknare är uppsatt och besökssiffror kommer åter rapporteras fr o m 2022. Utlåningen 

på folkbiblioteket har minskat drastiskt, (dock är inte e-lån medräknade, dessa har ökat 

kraftigt) medan utlåningen på skolbiblioteket är ungefär densamma som under 2020. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Synliggöra 

kulturarvet 

Publicera 

digitaliserade 

bilder  

Antal 

publicerade 

digitaliserade 

bilder  

En grupp 

Kulturintresserade 

har tagit hand om ett 

stort material från 

Storfors rörindustri 

som skall sorteras 

och delvis 

digitaliseras.  

 

Konstutställningar Antal 

utställningar 

En utställning  

Analys: verksamheten har blivit påverkad av pandemin. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Skapa fler 

möjligheter till 

fysisk aktivitet 

Återställa 

tennisbanan, 

Rönningen under 

2020 

Ja/nej Tennisbanan är 

spelbar  

Undersöka vad 

Storforsaren vill 

göra 

Enkät/hemsida

/träffar 

Samtal med 

utövare av 

mountainbike för 

att utveckla 

cykelleder 
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Inventera 

möjligheten att 

skapa ytor för 

spontan-

idrott/rörelse 

Möjlighet 

finns/finns inte 

Arbete pågår för 

utveckling av 

cykelleder 

 

 

Marknadsföra 

Fritidsbanken 

Antal utlån 221 artiklar till 67 

låntagare 

 

Analys: Målet uppnåtts men resultatet påverkas självklart av pandemin. 

 
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/Antal Måluppfyllnad 

Öka digital 

kompetens 

och minska 

digitala 

klyftor 

Stödja och hjälpa 

besökare, information 

och utbildningsinsatser 

samt se över 

möjligheten med e-

tjänster. 

Genomförda 

insatser 

Seniorsurf och 

liknande insatser 

avbrutna pga 

pandemi, 

återupptogs i 

oktober. Starkt 

ökat tryck på 

bibliotekets e-

tjänster (Biblio, 

Legimus, 

PressReader, 

Bibblix).  

 

Analys: Bibliotekspersonalen har under året utökat sin digitala kompetens via både fortbildning 

och praktik vilket kommer brukare till del. Bibliotekspersonalen bistår också regelbundet med 

enklare IT-hjälp gällande bland annat användande av smartphones, surfplattor och e-tjänster. 

Verksamhet skola och förskola  
Storfors kommun har fem förskolor och tre grundskolor samt vuxenutbildning.  I augusti 
flyttades vuxenutbildningen från Kulturhuset till Vargbroskolans lokaler. Undervisningen 
och den administrativa delen i vuxenutbildningen har kvalitativt förstärkts.  
Skolan har hög andel legitimerad personal vilket är ett resultat av ett långsiktigt arbete där 
kommunen valt att satsa på skolan. 
Skolan har anpassat sin verksamhet utifrån den rådande situationen med pandemin, och 
har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  I det regionala skolchefsnätverket har 
träffarna utökats för att samverkan ytterligare ska stärkas. Verksamheten har kunnat 
bedrivas väl utifrån rådande situation för såväl förskolan som skolan. Några 
omorganisationer personalmässigt har inte behövts göras och närstudier har bedrivits. 
Under sommaren slogs inte barnomsorgen ihop, såsom brukligt är, i förebyggande syfte. 
Arbetsbelastningen har ökat för såväl personal som skolledning.  
Under året har verksamheten arbetat med fler projekt som Aktiv i Storfors, Yrkesväg och 
Huset. Projekten har stärkt arbetet inom ordinarie verksamhet och bidragit till en 
verksamhetsutveckling.  

Enhet skola  
Skolan består av grundskola, fördelad på tre grundskolor, Bjurtjärns skola, Kroppaskolan 
och Vargbroskolan, grundsärskola, skolhälsovård och fritidshem.  
Plats till gymnasium och gymnasiesärskola köps in externt. Vuxenutbildning bedrivs i 
kommunen. Svenska för invandrare (SFI) bedrivs på Vargbroskolan och Komvux bedrivsvia 
distansutbildning.  
Grundskolornas elevhälsoteam består av en skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, 
en kurator och två specialpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog köps in externt.  
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Storfors kommun har fler elever som lever i socioekonomiskt utsatta förhållanden än 
genomsnittskommunen. Det är många som har problematik inom neuropsykiatriska 
områden och den psykiska ohälsan tenderar att framträda i allt tidigare åldrar. Den rådande 
pandemin har inte underlättat arbetet med att främja närvaro i skolan.  Undervisningen 
försöker tillgängliggöras efter elevernas förutsättningar och individuella behov. Under året 
har skolans personal haft kompetensutveckling inom matematik, ämnesövergripande 
undervisning, entreprenöriellt lärande, betyg och bedömning. Ett arbete med Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) har påbörjats gällande fullföljd utbildning.  

 I januari 2021 tillträdde ny rektor för Kroppaskolan. Rektorsutbildning påbörjades i 
augusti 2021. I november tillsattes ny rektor på Vargbroskolan.  

 I augusti 2021 flyttades vuxenutbildningen över till Vargbroskolan. Verksamheten 
läggs under rektor på Vargbroskolan.  En administratörtjänst på 0.5 % tjänst tos bort 
och uppgifterna lades under administratör på Vargbroskolan.  

 Storfors hamnade på 49 plats av 290 kommuner på lärarförbundets ranking. 
Storfors har hög andel legitimerade lärare och hamnar där på 41 plats i riket. 
Gällande lärarlöner ligger Storfors på sjätte plats. Likaså ligger kommunen på sjätte 
plats vad gäller antal godkända elever.  

 Arbetet med projektering av ny skola i Kyrksten har fortsatt. KF har under året 
beslutat att en ny skola ska byggas.  

 Nationella proven ställdes under våren in för årkurs 6 och 9. Genomfördes endast i 
årskurs 3.  

 Till följd av den rådande pandemin har ett antal aktiviteter inom skolan ställts in och 
anpassats efter aktuella rekommendationer. Bland annat ställdes resorna till Dovre 
och Polen in. Skolavslutning och lucia firades genom en digital lösning.  

 Skolan tog under våren över projekten ”Yrkesväg Värmland” och ”Move” från 
Arbetsmarknadsenheten, AME. 

 Skolorna har samarbetat med RF/SISU Värmland för att främja rörelse och hälsa. 
Rörelseledare har utbildats som stöttar aktiviteter på rasterna.  

 Enhet skola har under våren genomfört fackliga förhandlingar gällande arbetsbrist.  

 Enhet skola har beviljats projektmedel från Delmos och Nordplus junior. Delmos är 
fortsättning på det rörelse- och hälsofrämjande arbetet med ”Aktiv i Storfors.” 
Nordplus ligger inom ramen för skolans demokratiprojekt och avser utbyte med 
Dovre. Medel har även beviljats från ERASMUS till funktionsnedsatta som ska få ta 
del av sportaktiviteter i Italien och Time for Health, ett projekt gällande hälsosam 
livsstil och rörelse.  

 
 

 

Antal elever   Juni 2020  Dec Juni 2021 Dec 

Kroppaskolan F – 3        117 103           102 109 
Bjurtjärns skola F – 6      63 64       64 64 
Vargbroskolan  4 – 9        238 231   231 209 
Grundsärskola                     5 5       5 8 
Gymnasieskola  140 137    120 127 
Gymnasiesärskola 6  6   5 
IM-programmen 6 0    14 10 
Komvux  25 15                      10 9 
Yrkesvux  2  15 22 
SFI  30 22                     18 19 
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Ett minskat elevunderlag ses på framför allt Vargbroskolan. Läsåret 2022-2023 blir det 
enparallelligt i två årkurser på mellanstadiet, medan Kroppaskolan utökar med en klass i 
årkurs 1.  
 
Budget och utfall 2021-12  

 
Analys: Enheten överskrider budget med ca 1,4 mnkr. 
Överskridandet av personalkostnader kan ses utifrån stöd till barn med behov i kommunens 
verksamhet men också till elever som är folkbokförda i kommunen men som går på 
specialskolor i andra kommuner.   
 
 

Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/antal Måluppfyllnad 

Alla elever ska 

vara behöriga 

till gymnasiets 

nationella 

program 

Ferieskola under 3 veckor 

Eftermiddagsskola tre 

dagar/vecka, 1,5 timmar vid 

varje tillfälle. 

Lovskola 

Extra anpassningar 

Träningsläget i slutet av 

vårterminen.  

Individuella lösningar utifrån 

elevens förutsättningar 

 

Andel 

behöriga 

elever  

 

96 % i 

juni   

 

 

 

Analys: En mycket hög andel gymnasiebehöriga. Skolan fortsätter att ge elever bästa 

möjligheter att nå gymnasiebehörighet.  

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/antal Måluppfyllnad 

Minst 90 % av 

eleverna ska 

klara nationella 

proven i årskurs 

3, 6 och 9. 

Kompetensutveckling inom 

matte, betyg och bedömning 

samt ämnesövergripande 

undervisning 

Specialpedagog handleder 

lärarpersonal 

Kompetensutveckling 

språkutveckling inom 

förskolan 

Läsa skriva räkna garantin åk 

F-3 

Andel 

elever 

som klarar 

nationella 

proven i 

åk 3, 6 

och 9 

Inga prov 
VT 2021 för 
åk 6 och 9. 

Majoriteten 
klarar 

proven  
i åk 3. 

 

 

Analys: Nationella proven genomfördes inte under våren för årskurs 6 och 9 på grund av 

coronapandemin. Gamla prov genomfördes däremot i ordinarie undervisning och som 

övningstillfällen. Under vecka 45-50 genomfördes muntliga Np för åk 6 och åk 9 i Sv, Eng och 

Ma. Nationella prov för åk 3 genomfördes under vårterminen. Majoriteten klarar proven i Sv 

Skola Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 11 093   10 891   8 974     1 917                        

Verksamhetens personalkostnad 43 640 -  40 529 -  37 063 -  3 465 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 36 100 -  34 954 -  35 090 -  136                           

Avskrivningar 69 -          61 -          70 -          9                                

Finansiella kostnader 0 -            -              -              -                                 

Resultat 68 716 -  64 653 -  63 250 -  1 403 -                       
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och Ma. Specialpedagog genomför analys av nationella proven och stöd sätts in efter enskild 

elevs behov. Kunskapsutvecklingen följs även upp i årskurs 5 varje läsår. En indikation av 

pedagog görs om eleven beödms nå målen i årskurs 6.  

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/antal Måluppfyllnad 

Endast anställa 

legitimerade 

lärare 

Samverkan med 

universitetet (ta emot 

studenter, VFU) 

Andel 

legitimerade 

lärare 

Över 90% 
 

Aktiviteter kopplat till 

attraktiv arbetsgivare 

 

Ambassadörskap  

Analys Storfors har hög andel legitimerade lärare. Det är mycket framgångsrikt mot bakgrund 

av den rådande rekryteringssituationen med stor lärarbrist i landet. Den höga 

lärarbehörigheten kan förklaras med att Storfors uppfattas som en mycket god arbetsgivare 

och med god arbetsmiljö på våra skolor. Skolan har kunnat behålla och nyrekrytera personal 

med konkurrenskraftiga löner. 

 

Enhet förskola  
Det finns fem förskolor i kommunen med totalt 157 barn. Tre är belägna i tätorten, en på 
Bjurtjärns skola och en i Kyrksten. Det finns även en öppen förskola som bedrivs inom 
familjecentralen. Den öppna förskolan har under delar av året varit stängd till följd av 
pandemin. 
20 procent av förskolans personal är barnskötare och 80 procent har förskoletjänster. Av 
dessa är 70% behöriga förskollärare. Rekrytering till förskollärare har gjorts bland personer 
som studerar till förskollärare. Förskolorna har under året haft kompetensutveckling inom 
språkutveckling med hjälp av beviljade statsbidrag. Läslyftet har genomförts under året och 
har fungerat väl, förutom att föreläsningar har blivit inställda till följd av pandemin. Arbete 
med att skapa handlingsplan för en ”Giftfri förskola” har påbörjats tillsammans med 
miljöenheten i Karlskoga. Under året beviljades medel från § 37 av Länsstyrelsen till 
projektet ”Huset” som bedrivs inom Öppna förskolan för utrikesfödda vårdnadshavare. 
Behovet av förskoleplats har tillgodosetts under året.  
 
 
 
Budget och utfall 2021-12  

 
Analys: Enheten överskrider budget med 613 tkr. Detta beror till största del att barn 
folkbokförda i Storfors kommun är inskrivna på förskolor i andra kommuner. Den så kallade 
interkommunala ersättningen är hög.  
 
 
 
 

Förskola Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 4 292     3 891     3 585     306                           

Verksamhetens personalkostnad 16 058 -  16 681 -  15 675 -  95               911 -                          

Verksamh kostn. exkl. personal 3 889 -    3 656 -    3 654 -    2 -                               

Avskrivningar 16 -          13 -          6 -            7 -                               

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 15 671 -  16 458 -  15 750 -  95               613 -                          
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Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/antal Måluppfyllnad 

Endast anställa 

legitimerade 

förskollärare  

Samverkan med 

universitetet (ta emot 

studenter, VFU) 

Andel 

legitimerade 

förskollärare 

17 av 

totalt 30 

anställda 
 

Aktiviteter kopplat till 

attraktiv arbetsgivare 

 

Ambassadörskap  

Analys: Jämfört med att rekrytera lärare till skolan har det varit svårare att rekrytera 

legitimerade förskollärare till förskolorna. Verksamheten har behövt visstidsanställa 

olegitimerad personal på förskollärartjänster. Tjänsterna har till viss del tillsatts med 

legitimerad förskollärare.  

 

Verksamhet vård och omsorg  
Inom verksamheten vård och omsorg ingår enheterna särskilt boende, hemtjänst, 
funktionsstöd, hälso- och sjukvård, individ och familjeomsorgen (IFO) samt 
arbetsmarknad/integration (AME). Inom funktionsstöd ingår även skyddat boende. Individ- 
och familjeomsorgen är uppdelad på barn/unga samt vuxna/missbruk 
 
I den övergripande organisationen ingår, förutom verksamhetschef, planeringsverksamhet 
samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS är även medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) i den övergripande organisationen. MAS/MAR har det övergripande 
ansvaret att insatser enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) utförs med god kvalitet samt 
följer upp verksamheten inom verksamhetsområdet.  
 
Planeringsavdelningen är uppdelad på två ansvarsområden; bemanning och planering. 
Inom bemanning handläggs framförallt korttidsfrånvaro samt schemaläggning för 
personalen inom enheterna. Inom planering schemaläggs kundernas dagliga insatser vilka 
utförs av hemtjänstpersonal 
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Budget och utfall 2021 
 

 
 
Analys: Inom vård och omsorg gemensam bokförs merparten av kostnaderna för de digitala 
verksamhetssystemen, även om systemet används i annan enhet eller av flera enheter 
inom vård och omsorg. Den digitala utvecklingen medför ökade utvecklingskostnader för 
systemen, en kostnad som ses som nödvändig för att få fullt fungerande system. 
På posten verksamhetens personalkostnad exkl. personal har det tillkommit tillfälligt ökade 
kostnader verksamheten inte kunnat förutspå. 
Ökade personalkostnader beror på vikariekostnader för sjukfrånvaro och sommarsemester. 
Tidigare har denna frånvaro hanterats inom befintlig ram, men på grund av hög 
personalfrånvaro inom verksamheterna och därmed ökad arbetsbelastning i planeringen 
uppstod behov av vikarie vissa arbetsdagar.  
 

Enhet arbetsmarknad och Integration  
Enhetens arbetsmarknad & integrations huvudsyften är att individer ska närma sig 
arbetsmarknaden och egen försörjning samt att erbjuda nyanlända personer, som kommit 
på anvisning från Migrationsverket, bosättning och stöd för etablering i samhället.  
 
Cirka 50-talet personer har kontinuerligt varit inskrivna i verksamheten och totalt tolv 
nyanlända personer har tagits emot under året, via lagstadgad anvisning. Under perioden 
har fem projekt, som till största delen är externt finansierade, drivits i enhetens regi och ett 
sjätte projekt startades i december. Målgruppen arbetslösa som ingår i enheten har 
förändrats radikalt under året till att i princip uteslutande omfatta personer som står 
särskilt långt från arbetsmarknaden och som ej räknas stå till arbetsmarknadens förfogande 
enligt arbetsförmedlingen. Kommunernas uppdrag och målgrupp gällande den nationella 
arbetsmarknadspolitiken har förändrats och tydliggjorts. Se arbetsförmedlingens 
beskrivning enligt nedan.  

Verksamhet Resultat
Utfall 

Period

utfall jan - aug 

2020

utfall jan - aug 

2021

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

diff.  Utfall - 

Budget 2021

5100 LEDNING/ADM VÅRD O OMSORG Verksamhetens intäkter 0 2 0 2 2

5100 LEDNING/ADM VÅRD O OMSORG Verksamhetens personalkostnad 0 -692 -955 -1 049 -94

5100 LEDNING/ADM VÅRD O OMSORG Verksamh kostn. exkl. personal 0 -37 -30 -95 -65

5100 LEDNING/ADM VÅRD O OMSORG Avskrivningar 0 0 0 0 0

5100 LEDNING/ADM VÅRD O OMSORG Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

 Resultat före extraord.poster 0 -727 -985 -1 142 -157

Verksamhet Resultat
Utfall 

Period

utfall jan - apr 

2020

utfall jan - apr 

2021

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

diff.  Utfall - 

Budget 2021

5101 TILLSYN MAS Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0

5101 TILLSYN MAS Verksamhetens personalkostnad -369 -411 -609 -615 -6

5101 TILLSYN MAS Verksamh kostn. exkl. personal -19 -22 -47 -40 7

5101 TILLSYN MAS Avskrivningar 0 0 0 0

5101 TILLSYN MAS Finansiella kostnader 0 0 0 0

 Resultat före extraord.poster -388 -433 -655 -655 0

Verksamhet Resultat
Utfall 

Period

utfall jan - apr 

2020

utfall jan - apr 

2021

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

diff.  Utfall - 

Budget 2021

5102 PLANERINGS-&BEMANNINGSENH Verksamhetens intäkter 12 42 0 42 42

5102 PLANERINGS-&BEMANNINGSENH Verksamhetens personalkostnad -1 270 -1 347 -2 056 -2 102 -46

5102 PLANERINGS-&BEMANNINGSENH Verksamh kostn. exkl. personal -518 -557 -804 -883 -79

5102 PLANERINGS-&BEMANNINGSENH Avskrivningar -19 -16 0 -21 -21

5102 PLANERINGS-&BEMANNINGSENH Finansiella kostnader 0 0 0

 Resultat före extraord.poster -1 795 -1 877 -2 860 -2 964 -104

Enhet Resultat
Utfall 

Period

utfall jan - apr 

2020

utfall jan - apr 

2021

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

diff.  Utfall - 

Budget 2021

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Verksamhetens intäkter 12 45 0 45 45

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Verksamhetens personalkostnad -1 640 -2 450 -3 619 -3 766 -147

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Verksamh kostn. exkl. personal -536 -616 -881 -1 019 -138

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Avskrivningar -19 -16 0 -21 -21

41 VÅRD & OMS GEMENSAM Finansiella kostnader 0 0 0 0 0

 Resultat före extraord.poster -2 183 -3 037 -4 500 -4 761 -261
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Coronapandemin har påverkat enhetens verksamhet då deltagarnas närvarotider i 
verksamheten kortats ner och en ökad psykisk ohälsa kan ses hos de personer som redan 
innan pandemin utbrott hade nedsatt psykisk hälsa. Pandemin har även lett till att det är 
svårare att placera deltagare för praktik hos arbetsgivare. Enhetens verksamhet gällande 
internationella utbyten har också varit vilande på grund av pandemin.  

 
Tabell över arbetslösheten i Storfors under 2021. Anges i procent. Källa: Arbetsförmedlingen. 

 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten gör ett överskott med drygt 300 000kr gentemot budget. Till största del 
beroende på lägre personalkostnader än budgeterat. Assisterande handledare har inte 
anställts då lämpliga personer ej funnits i målgruppen. Ett av projekten avslutades i förtid 
och minskade medfinansieringskostnader. Vikarier har inte alltid anställts vid varje 
sjukdomsfrånvaro. 

Arbetsmarknads och Integration Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 4 948     3 977     5 119     1 142 -                       

Verksamhetens personalkostnad 4 986 -    3 959 -    5 356 -    1 397                        

Verksamh kostn. exkl. personal 920 -       910 -       963 -       52                             

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 959 -       892 -       1 200 -    -                   308                           

jan  feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec 
10,7     10,8 10,6 10,1 9,3 9,4 9,2 8,6 8,4 8,1 8,4 8,7 
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Mål  

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Arbetslösheten 

ska inte 

överstiga 12 % 

Identifiera och 

snabbt få in 

personer i rätt 

aktivitet 

Kartlägga och 

validera kunskaper 

Erbjuda 

arbetsträning  

 

Genomföra 

gruppaktiviteter   

 

Bidra till att 

arbetssökande 

personer anställs 

med 

anställningsstöd. 

Internt och externt. 

 

Arbetsför- 

medlingens 

arbetslöshets-

statistik.  

 

Antal deltagare 

som erhåller 

arbete 

December 

månad:  

8,7 %  

 

 

12 personer 

 

 

 
 

 

 

Analys: Målet är uppnått. Sänkningen av arbetslösheten kan antas bero på att ett ökat 

antal personer påbörjat studier och på grund av att effekterna av pandemin börjat avta 

och arbetsmarknaden har förbättras. Arbetsgivarna har börjat rekrytera personal igen.  
 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator Antal Måluppfyllnad 

Minst sju av 

verksamhetens 

deltagare går 

vidare till 

utbildningsinsats 

Arbeta fram 

samverkansmetoder 

tillsammans med 

utbildningsanordnare 

Matchning, 

coachning, 

kartläggning och 

validering på 

individnivå 

Antal 

deltagare 

som gått 

vidare i 

utbildnings-

insats 

 

22 

personer 

 

 

 

Analys: Målet uppnått. Enhetens personal har fokuserat mer på coachning till 

utbildningsinsatser under perioden. 
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator Antal Måluppfyllnad 

Bidra till att 

sänka 

försörjnings-

stödet 

Verka för att personer 

ska stå till 

arbetsmarknadens 

förfogande för att ta del 

av arbetsförmedlingens 

resurser och utbud 

 

Identifiera och matcha 

personer med 

försörjningsstöd till 

anställning och/eller 

utbildning. 

 

Identifiera personer 

med mindre än sex 

månader kvar i 

etablerings-

programmet för att 

proaktivt stödja dem till 

aktivitet som motverkar 

behov av 

försörjningsstöd i 

samverkan med individ- 

och familjeomsorgen 

Antal personer 

som erhållit 

egen 

försörjning via 

studier, arbete 

eller 

försäkrings-

kassa 

 

19 

personer 

 

 

 

 

Analys: Trots förändrad målgrupp och trots den pågående pandemin har 

verksamhetens insatser bidragit till att sänka försörjningsstödet helt eller delvis för 19 

personer. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Säkerställa 

anvisat 

mottagande 

Kontinuerlig dialog med 

Migrationsverket/Länsstyrelsen 

 

Ordna med lämplig bostad och 

utrusta den  

 

Tidigt samarbete med skola, 

förskola, socialtjänst   

 

Säkerställa inkomst under 

väntetiden för andra 

inkomstbaserade insatser 

Antal 

anvisade 

individer 

som 

mottagits 

under 

angiven 

tid 

12 

personer  

Analys: Samtliga nyanlända kvotflyktingar har mottagits enligt säkerställda rutiner.  
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %  Måluppfyllnad 

100 % av anvisade 

nyanlända erbjuds 

samhällsorientering 

Erbjuda 

samhällsorientering 

för nyanlända  

Antal som 

erbjudits plats 

för samhälls-

orientering 

100% 

 

Analys: Samtliga nyanlända som verksamheten har kännedom om har 

erbjudits samhällsorientering. 

 

 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Personalen 

har kännedom 

om nationella 

minoriteters 

rättigheter 

Nyanställd personal 

får kännedom om 

Storfors kommuns 

riktlinjer 

beträffande 

nationella 

minoriteter 

Storfors riktlinjer 

beträffande 

nationella 

minoriteter tas upp 

årligen på APT 

Antal nyanställda 

medarbetare som 

tagit del av 

kommunens 

riktlinjer beträffande 

nationella 

minoriteter  

Antal APT där 

kommunens 

riktlinjer beträffande 

nationella 

minoriteter tagits 

upp  

3 

personer 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Analys: Samtlig nyanställd personal på enheten har erhållit information om nationella 

minoriteters rättigheter och handlingsplan har hanterats vid ett APT under perioden 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator      %  Måluppfyllnad 

Ungdomarna 

inom det 

kommunala 

aktivitetsansvaret 

(KAA) ska erhålla 

aktivitet 

Uppsökande 

verksamhet 

Motiverande samtal 

Erbjuda lämplig 

aktivitet 

Registrering av 

insatser 

Procentsats 

av antalet 

ungdomar i 

KAA som 

påbörjat 

aktivitet 

  86 % 

 

Analys: Sedan 2020 drivs projekt Stepstone och sedan december projekt ReAct som 

bland annat riktar sig till ungdomar som hoppat av gymnasiet. Via projekten erbjuds 

stöd och insatser i motivations- och kunskapshöjande syfte. Alla ungdomar i 

målgruppen har erbjudits aktivitet men åtta har avstått/ej responderat.  

 

Enhet funktionsstöd  
I Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under 
perioden har Storfors kommun verkställt personlig assistans, kontaktperson, 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet (verkställs i kontaktfamilj), korttidstillsyn av 
skolungdom över 12 år, daglig verksamhet samt bostad med särskild service för vuxna. 
Personal vid LSS-boendet har även utfört boendestöd enligt SoL (Socialtjänstlagen). 
Boendestöd ges till personer boende i eget hem och där beslut om insatsen är fattad av IFO 
(Individ- och familjeomsorgen). Solforsen skyddat boende är också organisatoriskt förlagt 
under enheten funktionsstöd.  
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Coronapandemin har ställt krav på extra resurser eftersom korttidsfrånvaron ökat markant 
vilket även haft effekten att flera vikarier har krävts till de olika arbetslagen. Det har varit 
resurskrävande med anställningsprocess, introduktion, delegationer för all ny personal. 
Betydande arbete har även pågått kring vaccinationsplanering, coronaprovtagning, av såväl 
personal som kunder, information kring skyddsutrustning samt restriktioner.  
Verkställighet av nya beslut om daglig verksamhet har skett genom köp av plats från annan 
kommun. Verkställighet av nytt beslut gällande korttidstillsyn av skolungdom över 12 år har 
skett.  Minskning av verksamheten vid LSS-boendet har skett med en medarbetare, 
uppsägningsprocess är genomförd. 
Avveckling av en driftsenhet är genomförd efter att vårdbehov upphört, uppsägnings-
process gällande sex medarbetare är genomförd. Verkställighet av nya beslut gällande 
personlig assistans har skett med tillsättning av nya driftsenheter vilka inte rymts inom 
budgetramen.  

Solforsen skyddat boende/ stödboende 

Mycket arbete har ägnats åt att marknadsföra boendet. Det har varit ett svårt läge att 
starta verksamhet och etablera Solforsen på marknaden när flertalet kommuner befunnit 
sig i ansträngt ekonomiskt läge samt att skyddat boende inte varit lagstadgat. Pandemin har 
ytterligare förvärrat läget då det blivit svårare för våldsutsatta att få stöd, detta är en trend 
inom liknande verksamheter i hela landet.  
 
Majoriteten av kommunerna placerar i första hand i upphandlade boenden. Solforsen har 
endast bedrivits med kortsiktiga beslut och har inte kunnat ingå i upphandlingar. Det 
innebär att vi gått miste om ett stort antal placeringar.  
Solforsens skyddade boende har haft 21 kvinnor samt 24 barn placerade under perioden.  
Solforsens stödboende har under perioden haft 2 kunder placerade vilket inneburit att 
externa placeringar inte krävts i dessa fall.  
 
Solforens boende har även utfört familjestödsinsatser samt familjebehandlingsinsatser på 
uppdrag av individ och familjeomsorgen. Totalt har fem kunder fått stöttning. Solforsens 
personal har även bistått funktionsstödsenheten med att handlägga samtliga 
kontaktpersonuppdrag. Solforsens personal har arrangerat utbildningar inom våld i nära 
relation för hemtjänstens personal samt för LSS- boendets personal via rekvirerade medel.   
 
Budget och utfall 2021-08 

 
Analys: Enheten gör ett negativt resultat på cirka 4 miljoner. Skyddat boende integrerades i 
enheten funktionsstöd efter omorganisationen och bidrar till det negativa resultatet med 
1,9 mnkr. Underskottet beror på att Solforsens skyddade boende inte nått den beläggning 
som till en början var beräknad. Interna placeringar har skett på Solforsen vilket lett till 
kostnadsreduceringar för kommunen inom de sociala verksamheterna. 
Kostnadsreduceringar kan påvisas inom enheten individ- och familjeomsorgens verksamhet 
eftersom externplaceringar undviks. 

Funktionsstöd inkl.  Skyddad boende Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 10 148   10 199   11 966   1 767 -                       

Verksamhetens personalkostnad 21 123 -  20 935 -  20 288 -  647 -                          

Verksamh kostn. exkl. personal 6 878 -    9 122 -    7 178 -    336             1 609 -                       

Avskrivningar -              -              -              -                                 

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 17 853 -  19 858 -  15 500 -  336             4 023 -                       
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Inom funktionsstöd har det tillkommit nya beslut under året, ett av besluten har genererat 
kostnader på 1,7 miljoner kronor (kommunalt beslut).  
På grund av pandemin har sjukfrånvaron varit betydligt högre än normalt, i perioder har det 
varit stora utmaningar att täcka upp med nya vikarier. Dubbelbemanning vid introduktion 
samt kvalificerad övertid till ordinarie personal när frånvaro inte kunnat lösas på annat sätt 
har medfört ökade kostnader för enheten. 
 
Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/ Antal Måluppfyllnad 

100 % delaktiga 

kunder Inom 

personlig assistans, 

boende med 

särskild service 

samt boendestöd 

Utvärdera 

resultat av 

antalet kunder 

vilka deltagit i 

upprättandet av 

genomförande-

plan 

Antal kunder som 

deltagit i 

upprättandet av 

respektive 

genomförandeplan 

100 % 

 

Analys: Kunderna har deltagit utifrån sin förmåga. Delaktigheten har sett olika ut utifrån den 

enskildes funktionsvariation. Delaktigheten har varit i form av att verbalt och självständigt 

framfört sin åsikt eller verbalt svarat på öppna alternativt slutna frågor. För kunder som inte har 

förmågan att svara verbalt har svaret avgetts med hjälp av AKK (alternativ kompletterande 

kommunikation).  Målet om delaktighet vid upprättandet av genomförandeplaner för kunder 

inom personlig assistans, boendet med särskild service samt boendestöd är uppnått.  

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/ Antal Måluppfyllnad 

100 % nöjda 

kunder 

Ett årligt samtal 

med respektive 

kund 

Resultat av 

antalet 

genomförda 

samtal 

100% 

 

Analys: Nära samverkan sker med varje kund inom enheten och kunderna är överlag nöjda 

med sina insatser. Vissa situationer kan uppkomma som gör att kunder är något mindre nöjda 

som exempelvis att ordinarie personal är sjuk och vikarie måste tillsättas.  

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator %/ Antal Måluppfyllna

d 

100 % trygga 

kunder 

Ett årligt samtal med 

respektive kund 

Resultat av antalet 

genomförda samtal  

100% 

 

Analys: Nära samverkan sker med varje kund inom enheten, kunderna upplevs som överlag 

trygga. Det förekommer däremot många externa faktorer som kan bidra till att kunder inte 

känner en trygghet, exempelvis kring sin personliga ekonomi.  
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator/antal Måluppfyllnad 

Tillhandahålla 

säkerhet och 

trygghet för de 

skyddsökande 

och 

medföljande 

barn till 

skyddade 

boendet 

Solforsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan med 

placerande kommun 

kring riskbedömning.  

 

 

Säkerhetssamtal med 

varje individ som 

placeras. 

Följa riktlinje vid 

missförhållande.   

Inskrivningssamtals- 

dokument upprättas vid 

varje placering 

Säkerställa att samtliga 

medarbetare är väl 

förtrogna med rutiner 

kring säkerhet.  
 

Antal placeringar 

som skett utan 

att checklista 

”första kontakt 

socialtjänst 

ifyllts” = 0 

Antal som 

genomgått 

säkerhetssamtal 

= 100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

Antal inkomna 

avvikelser = 0 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Analys: Enheten arbetar aktivt med checklistor och rutiner. Samtlig personal utgår från 

dessa vilket även säkerställer att samtliga dokument har upprättats.  

 

Enhet hemtjänst  
Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda. 
Verksamheten präglas av värdegrundsarbetet ”Individens behov i centrum” (IBIC) så att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna trygghet och välbefinnande. 
Enheten har under perioden haft extra stor belastning på grund av smittskyddsåtgärder 
under pandemin. Hög personalfrånvaro har påverkat bemanningen och en ökad vårdtyngd 
har gjort att vikarier fått introduceras kontinuerligt.  
Förändrade riktlinjer enligt politiska beslut har inneburit flera nya insatser samt ändrade 
innehåll i befintliga insatser. Ett exempel; utöver en veckostädning som nu beviljas var 
tredje vecka istället för var fjärde mot tidigare, kan man även få lätt städning en gång i 
veckan. Hjälp med tillagning av måltid beviljas även vid lunch, vilket tidigare inte beviljades 
utan kunden fick då matlåda.  
Verksamheten har initierat införandet av digital tillsyn nattetid via kamera – något som är 
valfritt. Hittills har tre kunder samtyckt till detta. Systemet kan även införas dagtid. 
Medicintilldelning via robot pågår just nu hos fem kunder. 
Sjukfrånvaro hos enhetschef under perioden februari-maj har påverkat verksamheten. 
 
Budget och utfall 2021-12

 

Hemtjänst Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 3 191     3 276     2 275     1 001                        

Verksamhetens personalkostnad 17 136 -  19 173 -  13 804 -  5 369 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 3 693 -    3 051 -    2 468 -    583 -                          

Avskrivningar 3 -            35 -          3 -            32 -                            

Finansiella kostnader 0 -            -              -              -                                 

Resultat 17 641 -  18 983 -  14 000 -  -                   4 983 -                       
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Analys: Enheten gör ett negativt resultat på ca 4,9 mnkr. Detta beror på ökade kostnader 
för inköp av skyddsutrustning under pågående pandemi samt att personalkostnaderna är 
högre än budgeterat. Orsakerna är både ökad kundtillströmning och ökade behov hos 
befintliga kunder, samt fler kunder som har behov av två personal vid omvårdnad.  
Enheten har fyra kunder med stora omvårdnadsbehov över brytpunkt, det vill säga mer än 
111 timmar/månad när det är dyrare med hemtjänst jämfört med särskilt boende. 
(Beräkning enligt SKR). 
Ökade kostnader för mer- och övertid. Mer/övertid t o m november i år är 58 timmar 
mertid och 419 timmar övertid. 
I projektet ”Heltid som norm” har åtta medarbetare utökat sina tjänster från 80 till 100 %. 
Åtgärden skulle finansieras genom färre timanställda – dock har den ökade vårdtyngden 
och frånvaro i personalgruppen inte gjort detta möjligt. 
I december 2020 lämnade verksamheten lokalerna på Stationsgatan 62. Dock löper 
hyresavtalet för våning tre till slutet av 2022 och kostnaden på 27 000 kronor per månad 
belastar därmed verksamhetens budget. Detta innebär extra kostnad på ca 320 000 kr i år. 

Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Hög 

trygghetskänsla 

Delaktighet för 

kund 

Färre personal hos 

kund genom 

kontaktmanskap. 

Medelvärdet av 

antal olika personer 

som besöker kund 

(>15) 

22 

 

Alla kunder ska ha 

aktuella och 

uppdaterade 

genomförandeplaner 

Genomförandeplan 

upprättad inom 14 

dagar 

70%  

Analys: Målet med kontinuitet har inte kunnat uppnås på grund av ökad frånvaro bland 

personalen.  

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Hög kompetens 

hos personal 

Kompetenskrav 

vid rekrytering 

Andel utbildad 

personal 

97,4 % 

 

Kompetens-

utveckling i 

sårvård, 

inkontinens och 

palliativ vård i 

livets slut.                                                                      

Andel personal som 

genomgått 

kompetensutveckling. 

Ej 

genom-

gått 

pga 

pande

min 

 

Analys: Fortbildning/kompetensutveckling har inte genomförts på grund av restrektioner under 

pandemin. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

100 % nöjda 

kunder 

Klagomål och 

avvikelser följs 

upp på möten.  

Följer upp 

socialstyrelsens 

enkät årligen 

Ingen enkät 

pga pandemin             

Analys: Inkomna klagomål hanteras skyndsamt.  
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Kvalitetssäkra 

vården för 

personer med 

demenssjukdom 

Registrera kunder med 

beteendemässiga 

psykiska symtom vid 

demens, BPSD 

Registrering i 

demensregistret 

Ej 

påbörjat  

Analys: Underlag med demensdagnos fattas. Diagnoser ska registreras i samverkan med 

sjuksköterska, men denna samverkan har varit svårare under pandemin. Arbetet har inte 

kommit igång. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Minimera risker 

för kund 

Registrerade 

riskbedömningar i 

Senior Alert (trycksår, 

fall, undernäring, 

munhälsa och 

blåsdysfunktion). 

Uppföljning av 

antal trycksår, 

fall, 

undernäring, 

munhälsa och 

blåsdysfunktion 

Inga nya 

registrerade 

under 

perioden 

 

Analys: Arbetet med riskbedömningar samt uppföljningar har inte kunnat utföras då fokus lagts 

på utförandet av beställda insatser samt genomförandeplan. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Minskad 

sjukfrånvaro och 

förebygga 

arbetsskador 

Arbeta aktivt med 

tillbudsrapport 

Förflyttningsinstruktörer 

i verksamheten 

Sjukfrånvaro 

(>11%) 

Uppföljning i 

KIA 

      15,7%        

(16% 2020)                

Analys: Nästan lika hög frånvaro i procent som förra året. Större delen av frånvaron är orsakad 

av pågående pandemin eftersom medarbetarna fått stanna hemma under minst 7 dagar vid 

sjukdomssymtom liknande covid. 

 

Enhet hälso-och sjukvård  
Med kommunal hälso- och sjukvård avses hemsjukvård och rehabilitering inom särskilda 
boendeformer, funktionsstöd och ordinärt boende. Legitimerade professioner som ingår i 
den kommunala hälso-och sjukvård är distriktsköterska/sjuksköterska, sjukgymnast, 
arbetsterapeut. Dessutom ingår hjälpmedelstekniker. 

Händelser under perioden 
En sjuksköterska och enhetschefen har avslutat sin anställning. En ny chef är anställd och 
påbörjade sin tjänst 211201. En sköterska har varit deltidssjukskriven. 
Enheten har fått löpande information runt skärpta hygienrutiner och rutiner gällande covid-
19. Evondos, läkemedelsrobot, används i verksamheten. Samtliga fem robotar är, i 
skrivande stund, ute hos patient. Uppföljningsutbildning för sjuksköterskor är genomförd i 
december. Fler robotar är under planering. Representant från hemsjukvården har deltagit i 
regionens arbete med omställning till nära vård. 
En arbetsterapeut har avslutat sin tjänst och en ny har börjat. Arbetet med uppsökande 
fallförebyggande hembesök som var planerat har fått ligga vilande pga pandemin. 
En arbetsterapeut har varit deltidssjukskriven. 
Lyftkörkortsutbildning för personal har genomförts vid fem tillfällen. 
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Ny anhörigkonsulent anställd from september. Arbetar 50 procent fördelat på tisdagar, 
onsdagar och torsdagar. Fem anhörigträffar är genomförda i Hälsans hus. 90 stödsamtal 
och besök är genomförda. Den europeiska anhörigdagen firades i Hälsans hus, där många 
nya kontakter knöts. För att visa oss utåt i samhället har Storfors församlings onsdagscafé 
besökts. Kontakt är nu knuten med ansvarig personal. 

Bemanning 
Ange antal årsarbetare: 11,5 årsarbetare, inklusive ledning.  
Rekryteringsläget: Allmänt svårt att rekrytera legitimerad personal. Detta är ett problem i 
hela riket. En dellösning på problemet kan vara att jobba med HSL undersköterskor. 
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Enheten gör ett underskott mot budget med 1,39 mnkr. Detta beror till största 
delen på högre personalkostnader mot budget. Det var budgeterat för fem sjuksköterskor, 
men verksamheten har 6 anställda och detta får ses som ett minimikrav 
bemanningsmässigt. Verksamheten har dessutom haft en sjunde sköterska anställd, men 
den tjänsten avslutades i mitten av december. Denna sköterska har varit enhetschefen 
behjälplig med utvecklingen av verksamheten och reducering av kostnader. Översyn av 
sjukvårdsmaterial är ett pågående arbete. Kostnader av sjukvårdsmaterial har under 
perioden april till och med augusti minskat med 100 000 kr. Utbildning om förskrivning och 
beställning av inkontinenshjälpmedel för sjuksköterskor och inkontinensombud 
genomfördes och översyn på alla enheter pågår, detta för reducera kostnader. Sköterskan 
har haft huvudansvar gällande utveckling av nära vård och har varit extra resurs vid 
frånvaro i sjuksköterskegruppen.  
Som jämförelse har Munkfors kommun, som är jämförbar i storlek, nio sjuksköterskor 
anställda. 
 

Mål 
Redovisning av enhetens måluppfyllnad under perioden. 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Skapa 

individuella 

vårdplaner inom 

diabetes 

Läkarkontakt Antal 

dokumenterade 

vårdplaner 

0 

 

    

Analys: Enheten har i dagsläget inga nedskrivna vårdplaner för diabetespatienter. Dessa följs 

dock upp via vårdcentral en gång/år, där vi är behjälpliga med provtagning samt hantering/ 

justering av läkemedel. Av de sju patienter som vi känner till är insulinbehandlade diabetiker, 

har enbart en behov av vårdplan. 

 

Kommunal hälso & sjukvård Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 372        812        392        420                           

Verksamhetens personalkostnad 7 907 -    7 996 -    6 421 -    1 575 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 2 156 -    1 884 -    1 682 -    202 -                          

Avskrivningar 39 -          71 -          39 -          32 -                            

Finansiella kostnader 0 -            -              -              -                                 

Resultat 9 731 -    9 139 -    7 750 -    -                   1 389 -                       
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Ökad användning av 

smärtskattningsskala 

vid livets slutskede 

Registrera i 

palliativa registret 

Antal registreringar 

i palliativa registret 

13 

 

    

 

Analys: Fem av dessa är smärtskattade med validerat smärtskattningsinstrument. Målet för 

smärtskattning är 100%. Att enheten inte nått dit beror till viss del på att skattningssystemet 

som används inte finns inlagt i journalsystemet, vilket leder till att det inte alltid dokumenteras i 

journal trots att bedömningen gjorts. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Minska antalet 

fallolyckor i 

ordinärt boende 

Uppsökande 

verksamhet 

Antal 

dokumenterade fall 

i avvikelsesystemet 

201 

 

Analys: Uppsökande verksamhet är inget som görs i dagsläget på grund av pandemin. Antal fall 

är alla registrerade sammanlagt. Det ger inte automatiskt en bild av allvarligheten i fallen. 

 

Individ- och familjeomsorg (IFO)  
Individ- och familjeomsorgens (IFOs) arbete består i huvudsak av att bistå 
kommunmedborgarna när de är i behov av stöd i sin livsföring.  
Verksamhetens målgrupper utgörs av individer och familjer som socialt, ekonomiskt eller av 
andra skäl inte själva klarar av att lösa sin situation och är i behov av stöd. Socialtjänsten är 
den specialistfunktion som träder in som skyddsnät när ingen annan 
myndighet/organisation har ansvaret. Till enhetens målgrupper hör även personer över 65 
år som har behov av insatser och stöd för sin livsföring samt personer med 
funktionsnedsättning som tillhör personkretsen. Kvalitet inom socialtjänst kan beskrivas i 
termer av att verksamheten svarar mot de krav och mål som gäller enligt lagar, 
förordningar och föreskrifter. Som stöd för detta finns ett ledningssystem för kvalitet som 
omfattar verksamhetens alla delar. Ledningen planerar, leder, kontrollerar, följer upp, 
utvärderar och utvecklar verksamheten. 
De lagar som styr verksamheten är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om särskilt stöd (LSS), Lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM), Föräldrabalken (FB) och Barnkonventionen som är lag från 1/1 2020  

Enhet IFO barn och unga  
Enheten riktar sig till barn och unga upp till 18 år, men vid placeringar som längst till 21 år. 
Enheten har fortsatt arbeta med att utveckla kostnadseffektiva insatser på hemmaplan som 
möjliggör en förändring för enskilda, familjer och grupper. Det krävs att det finns 
behandlare med utbildning som kan arbeta i familjerna och ge det stöd och den hjälp som 
familjerna behöver. Då det gäller barn och unga med omfattande behov ställs det höga krav 
på att utveckla effektiva metoder och arbetsformer. Behov finns av att behandlarna får 
ytterligare utbildningar i metoder som Socialstyrelsen rekommenderar i sitt nya 
kunskapsstöd. Handläggande socialsekreterare ska ha möjlighet till täta uppföljningar av de 
beslutade insatserna för att säkerställa att insatsen är ”rätt” och ger resultat. Insatser i 
öppenvård ska förhindra placeringar utanför hemmet och familjehemsvård ska prioriteras 
framför institutionsvård när en placering utanför hemmet är nödvändig. Det är ett 
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långsiktigt arbete att se effekterna av insatserna och uppföljning och utvärdering sker 
kontinuerligt.  
 
Familjerna ska få och vilja ta emot stöd i ett tidigt skede och en del i detta är att erbjuda 
insatser utan beslut från myndighetssidan. Information om socialtjänstens arbete och vad vi 
kan erbjuda för stöd/insatser har genomförts på föräldramöte samt på kommunens 
hemsida. Under hösten har familjebehandlarna från IFO och en personal från förskolan gått 
en ABC-utbildning som är ett evidensbaserat och manualstyrt föräldrastödsprogram för alla 
föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Målet är att utbildarna ska genomföra en till två 
utbildningar per läsår. Det har genomförts en utbildning under hösten. 
En samverkansrutin för socialtjänst och förskola/skola har utarbetats. Socialtjänsten har 
informerat på skolornas och förskolornas arbetsplatsträffar om enhetens arbete för att öka 
förutsättningarna för en god samverkan. I början på 2021 deltog kommunen i en granskning 
kring samverkan med regionen gällande barn och unga med psykisk ohälsa. Målet är att 
samverkan ska öka möjligheterna för att barn och unga får det stöd de behöver i ett tidigt 
skede och kunna undvika ingripande åtgärder som exempelvis placering.  
 
Samverkan med skyddade boendet Solforsen gällande familjebehandlarinsatser avslutades i 
början på sommaren på grund av ett ökat inflöde av familjer till det skyddade boendet. 
Enheten har inga placeringar på stödboendet som ligger i anslutning till det skyddade 
boendet. Tidigare under året har två placeringar gjorts på stödboendet. 
 
Under året har flera familjehemsplaceringar avslutats och några nya har gjorts, där en är ett 
ensamkommande barn. Placeringar har gjorts på stödboende i både Kristinehamn och 
Karlstad. Den ena ungdomen flyttade från ett konsulentstött familjehem och kostnaden på 
stödboendet är lägre. Ej aktuellt att placera på kommunens egna stödboende av olika 
anledningar.  
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: Överskott mot budget, på helår, med 820 tkr. Enheten har fått mera intäkter från 
Migrationsverket än väntat på grund av att vi tagit emot ett ensamkommande barn och 
våra kostnader är lägre än vad vi får i schablonersättning/dygn. Vi har haft lägre kostnader 
för personal då det varit längre deltidssjukskrivningar som endast delvis kunnat ersättas 
med timvikarier. Från maj minskades grundbemanningen från åtta personal till sju.  

IFO barn och unga Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 1 248     2 374     2 031     344                           

Verksamhetens personalkostnad 7 441 -    10 238 -  10 735 -  497                           

Verksamh kostn. exkl. personal 8 025 -    5 316 -    5 295 -    21 -                            

Resultat 14 217 -  13 180 -  14 000 -  -                   820                           
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Mål  

Verksamhets- 

mål 

Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Rättssäkerhet, 

barnperspektiv 

och ett gott 

bemötande i 

möten med 

klienter/ 

brukare 

Kvalitetsarbete samt 

kompetens- och 

informationsinsatser för 

att säkra kvalitén i möten 

med familjer och att vi 

följer gällande lagar och 

föreskrifter. 

 

Egenkontroll, 

ärendegenomgångar, 

ärendetyngdsmätningar, 

uppföljning av ärenden i 

verksamhetssystemet och 

introduktionsutbildning för 

nyanställd personal 

Antal klagomål 

Antal avvikelser 

gällande brister i 

bemötande, 

dokumentation 

eller informations-

överföring  

Hur nöjda är 

familjerna med 

bemötandet 

Resultat i egen-

kontrollen och vid 

uppföljningar i verk-

samhetssystemet. 

2   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Analys: Deltagande i nationell brukarunderundersökning via SKR i oktober för att mäta bla 

nöjdhet. Överlag okej resultat kring nöjdhet, fortsatt arbete utifrån resultatet kommer göras 

under 2022. Egenkontrollens resultat var mycket bra. Få klagomål och ett mindre än förra året. 

Antalet avvikelser har minskat sedan förra året.  Alla nyanställda har fått en 

introduktionsutbildning. 

 

Verksamhets-

mål 

Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Ett gott 

förebyggande 

arbete 

Utveckling av familjecentralen 

och ungdomsmottagningens 

verksamheter  

 

Föräldragrupper-/utbildningar 

i föräldraskapsstöd. 

 

Familjebehandlare deltar i 

Familjecentralens 

hembesöksprogram 

tillsammans med BHV-

sköterska i samband med 8-

månadersbesöket 

 

Information på hemsidan, 

Facebook m.m. om 

möjligheten att söka råd- och 

stödsamtal utan beslut om 

insats 

 

Information på föräldramöten 

om socialtjänstens arbete och 

vad vi kan erbjuda för 

insatser.  

Antal råd- och 

stödsamtal som 

familjebehandlarna 

genomfört 

Antal besök i 

hembesöks-

programmet 

Antal genomförda 

föräldragrupper-

/utbildningar/ 

antal deltagare 

Antal genomförda 

föräldramöten 

Antal kurators-

samtal på 

ungdoms-

mottagningen 

 
54 
 
 

0 

 
 
 

2 

 

23  

 

1 

 

 

 

55 

 

 

 
 
 
       
 
 
  
 
 

 

 

 

          

Analys: Hemsidan är uppdaterad med ny information om råd- och stödsamtal samt reviderad i 

stort. Hembesök tillsammans med BHV har ej kunnat genomföras pga covid-19, Föräldramöten 

har inte heller kunnat genomföras pga covid-19. Föräldrautbildning ABC och Föräldraskapsstöd 

i Sverige har genomförts en omgång vardera. 
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Insatser som ger 

gott resultat 
Insatser för barn 

och unga och deras 

familjer på 

hemmaplan, 

fortsatt samarbete 

med Solforsen och 

andra aktörer för 

att kunna erbjuda 

ytterligare 

hemmaplanslösnin

gar. 

 

Socialsekreterarna 

ska ha täta 

uppföljningar av 

beslutade insatser 

för att kunna 

bedöma om de ger 

resultat och är 

”rätt” insats.  

Minska kostnaden för 

externa placeringar 

mot 2020 och 2019 

Brukare/klienter som 

är nöjda med 

insatsen.  

Positiv förändring 

/utveckling hos 

familjerna.  

Målen i uppdragen är 

uppfyllda. 

Antal utredda 

familjehem, 

kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner 

enligt föreskrifter och 

gällande rutiner. 

 

Kostnader 

har 

minskat 

 
 
 
Ja hos de 

flesta 

 

 

13 

 

 
 

 

 

 

Analys: Täta uppföljningar har kunnat genomföras och vid behov har insatserna ändrats samt 

att klienterna haft möjlighet att påverka insatserna. Flera insatser har kunnat avslutas då 

målen är uppfyllda och behov hos familjerna inte längre föreligger. Både antalet placeringar 

och kostnader har minskat jämfört med 2020 och 2019.  

  

 

 

Enhet IFO vuxna  
 
Enheten riktar sig till vuxna från 18 års ålder. 
De externa öppenvårdsinsatserna för missbrukare har nyttjats i låg grad, då enheten 
använder sig av sina egna medarbetares kompetens. Ytterligare handläggare ska utbildas 
inom återfallsprevention för att intensifiera arbetet med förebyggande åtgärder mot 
återfall i missbruk. Som ett försök att arbeta förebyggande med målgruppen på hemmaplan 
har även en mötesplats för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa ställts i ordning 
i Hälsans hus, men tyvärr har den inte kunnat användas under året p g a pandemin. För att 
nå fler personer med ett riskbruk/missbruk i ett tidigt skede har en e-tjänst lagts ut på 
hemsidan där man kan anmäla sig för råd- och stödsamtal utan myndighetsbeslut. 
 
En översyn av insatsen kontaktperson pågår där man vid uppföljning av insatsen ser över 
målet med insatsen och om insatsen är rätt och ger resultat. Dessutom ser man över om 
ersättningen överensstämmer med omfattningen av insatsen. 
  
Det pågår ett fortsatt samverkansarbete mellan IFO och arbetsmarknadsenheten med syfte 
att minska kostnaderna för försörjningsstöd. IFO ger uppdrag till arbetsmarknadsenheten 
som gör genomförandeplaner och planerar insatser mot arbete eller utbildning, vilket både 
gynnar den enskilde och kommunens ekonomi när personer blir självförsörjande. 
 
Enheten har haft ett samarbete med kommunens eget stödboende på Solforsen, där vi sett 
över hur vi kan fortsätta att samverka kring verksamheten tillsammans för att förhindra 
externa placeringar för vuxna (ej missbruk). Enheten har under året haft tre placeringar där. 
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Budget och utfall 2021-12 

 
Analys: IFO vuxna visar ett överskott på 2 433 tkr gentemot budget. En anledning är att 
kostnaden för försörjningsstöd har minskat jämfört med föregående år med cirka 20 %, dels 
utifrån minskat inflöde och dels utifrån aktivt arbete med individuella planer och bra 
samverkan med AME. En annan anledning är att en handläggare har varit ledig för studier 
under en termin där timvikarie endast täckt upp för viss del av tiden. Sedan har det under 
året varit färre personer än tidigare som behövt insatser för behandling av missbruk. 

Mål   

Verksamhets- 

mål 

Aktiviteter Indikator % / 

Antal 

Måluppfyllnad 

Rättssäkerhet 

och gott 

bemötande i 

möten med 

klienter/ 

brukare 

Kvalitetsarbete samt 

kompetens- och 

informationsinsatser för att 

säkra kvalitén i möten med 

familjer och att vi följer 

gällande lagar och 

föreskrifter.  

Egenkontroll, 

ärendegenomgångar, 

uppföljning av ärenden i 

verksamhetssystemet och 

introduktionsutbildning för 

nyanställd personal.  

Revidering av riktlinjer och 

rutiner 

Antal klagomål 

 

Antal avvikelser 

gällande brister i 

bemötande, doku-

mentation eller 

informations-

överföring. 

Hur nöjda är 

klienterna/brukarn

a med bemötandet 

Resultat i egen-

kontrollen och vid 

uppföljningar i 

verksamhets-

systemet 

2  

 

3 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Analys: Enheten deltog i en brukarundersökning via SKR under sept-okt. Tyvärr fick vi inte 

tillräckligt många svar, så inget resultat kunde utläsas. Egenkontrollens resultat har varit bra. 

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator Antal Måluppfyllnad 

Ett gott 

förebyggande 

arbete 

Utveckla det förebyggande 

arbetet inom området, 

exempelvis genom att 

ordna träffpunkter för 

brukare/klienter.  

Information på hemsidan, 

Facebook mm om 

möjligheten att söka råd- 

och stödsamtal utan 

beslut om insats.  

Antal deltagare  

 

Antal 

genomförda 

stödsamtal 

- 
 
 
27 

 
 
 

 

  
 
 
 
 

Analys: Den träffpunkt som finns har inte kunnat användas p g a covid -19. Antalet stödsamtal 

som har genomförts har ökat och därmed förebygger man framtida eventuell extern 

behandling. 

 

IFO vuxna Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 847        564        50           514                           

Verksamhetens personalkostnad 9 243 -    4 085 -    4 705 -    620                           

Verksamh kostn. exkl. personal 7 310 -    5 046 -    6 346 -    1 300                        

Avskrivningar 0 -            -              -              -                                 

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 15 705 -  8 567 -    11 000 -  -                   2 433                        
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Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator Antal Måluppfyllnad 

Insatser som ger 

gott resultat 

Insatser för vuxna på 

hemmaplan. Samarbete 

med andra aktörer för att 

kunna erbjuda ytterligare 

hemmaplanslösningar.  

Uppföljningar av beslutade 

insatser för att kunna 

bedöma om de ger resultat 

och är "rätt" insats. 

Antal interna och 

externa insatser  

 

Brukare/klienter 

som är nöjda med 

insatsen  

Att vi ser en 

positiv 

förändring/ 

utveckling hos 

brukare/klienter 

10 int 

3 ext 

 
 

- 

 

 

7 int 

3 ext 

 
 

 

 

 

 

Analys: I större utsträckning har interna insatser använts och därmed har kostnader för extern 

behandling kunnat minskas. Behandling på hemmaplan kan i vissa ärenden fungera bättre än 

extern placering och där ser vi ofta en mer hållbar positiv förändring hos klienten. 

Brukarundersökning genomfördes under sept-okt, men tyvärr fick vi inte tillräckligt antal svar 

för att få ett resultat.  

 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Personer med 

försörjnings-stöd 

ska komma ut i 

egen försörjning 

 

 

Intensifierat arbete 

med personer som har 

långvarigt 

försörjningsstöds-

beroende genom 

fortlöpande 

ärendegenomgångar 

och upprättande av 

individuella planer. 

Minska 

kostnader för 

ekonomiskt 

bistånd relaterat 

över tid.  

Antal 

upprättade 

individuella 

planer mot 

självförsörjning. 

Minskat 

20% 

 
 
 
 

55 

 

 
 

 

 

Analys: Arbetet med individuella planer för alla personer med försörjningsstöd har bidragit till 

att personer snabbare blir självförsörjande och kostnaderna för försörjningsstödet minskar. 

 

Enhet särskilt boende  
Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. I 
kommunen finns särskilda boendena Sjögläntan och Humlegården. Det senare är även ett 
korttidsboende. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens 
biståndshandläggare. Verksamheten utför också HSL-insatser (Hälso- och sjukvårdsinsatser) 
på ordination från sjuksköterska och rehabilitering. 
 
Under året har det fortsättningsvis varit mycket jobb med att förebygga covid-19. 
Frånvaron har varit högre än normalt på grund av testning och vaccinationer. Kostnaden 
har ökat kraftigt för skyddsutrustning från våra upphandlade leverantörer. 
Natteamet har fortsatt haft extra personalresurser, dels på grund av hot och våld inom 
SÄBO och på grund av att hemtjänsten haft fler insatser nattetid med långa restider. 
Tidspressen på enheten har under våren varit högre än normalt för enhetschef som under 
flera månader ersatt hemtjänstens enhetschef vid lång sjukfrånvaro. 
Utifrån avtalen med SKR och kommunal har en tillfällig utökning till 100 % 
sysselsättningsgrad erbjudits tillsvidareanställd personal. Vid utökad sysselsättningsgrad får 
personalen även täcka andra verksamheter inom vård- och omsorg. Att införa heltid har 
ökat personalnöjdheten och förbättrat arbetsmiljön. Det skapar också en lugnare och 
tryggare miljö för våra kunder. Försöket har fortsatt under hösten 2021 och ska utvärderas 
även ekonomiskt. 
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Verksamheten fortsätter att jobba i planeringssystemet Intraphone och har nu infört digital 
signering av medicin för att förebygga avvikelser. 
Digital tillsyn av arbetsmiljöverket samt miljö och hälsa har gjorts vid Sjögläntan under 
delåret, med bra resultat för verksamheten. 
Digital introduktion har skapats för nya medarbetare inom vård och omsorg. 
Verksamheten har tagit emot elever från vård och omsorgsprogrammet. 
Ett arbete för att förebygga långtidssjukskrivning pågår i samverkan med 
företagshälsovården – som kontaktar personal vid upprepad korttidsfrånvaro. 
 
Budget och utfall 2021-12 

 
Analys:  
Verksamheten gör ett negativt resultat med 4,707 miljoner kronor.  
Fortsatt arbete med att titta på lösningar för att täcka vakanser med ordinarie personal 
samt att inte ersätta alla timmar på vakanta arbetspass pågår.  
Under året har det varit ökade personalkostnader på grund av ökad vårdtyngd, hot och våld 
samt palliativa ordinationer i form av vak. 
Förslag till åtgärder: 
Samordna schemaläggning med hemtjänst. 
Köpa lunch utifrån, ta bort matlagning från särskilt boende, riskbedömning kommer att 
göras.  
Ta bort matlagning under helger och fördela om arbetade timmar för att täcka de vakanta 
timmarna. Riskbedömning är pågår. 
Delade turer. 
Minska antal timvikarier.  
 

Mål 

Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Behovsanpassat 

Schema 

 

Önskeschema Kundens uppskattade 

behov i tid i 

genomförandeplanen 

kontra utförda 

arbetstimmar. 

Fast anställd 

personal 

uppfyller inte 

bemannings-

kravet fullt 

ut  

 

Analys: Schema läggs efter kundens behov och bemanningskrav. Personalen har inte 

önskeschema men får lägga in önskemål inför varje schemaperiod. Bemanningskravet är inte 

uppfyllt på helger vilket gör att verksamheten får sätta in timvikarier eller ordinarie personal 

som önskar högre sysselsättningsgrad.  

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

100 % 

registreringar i 

BPSD av kunder 

Registrera kunder med 

BPSD (beteendemässiga 

psykiska symtom vid 

demens). 

Antal 

registrerade 

kunder 

26 stycken 

 

Särskilda boende Utfall   

2020

Utfall   

2021

Budget 

2021

Omfördelad 

KS oförutsett

Diff utfall - budget 

2021, inkl. 

omfördelade medel

Verksamhetens intäkter 7 198     8 725     7 589     1 136                        

Verksamhetens personalkostnad 33 339 -  35 186 -  30 349 -  4 837 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 7 508 -    9 992 -    9 040 -    952 -                          

Avskrivningar 1 -            54 -          -              54 -                            

Finansiella kostnader -              -              -              -                                 

Resultat 33 650 -  36 507 -  31 800 -  -                   4 707 -                       
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med demens-

diagnos 

Analys: Alla kunder med demensdiagnos registreras samt följs upp flera gånger per år. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

0 % av trycksår, 

undernäring, 

munhälsa samt 

blåsdysfunktion 

 

Registrera risk-

bedömningar i Senior 

Alert (trycksår, fall, 

undernäring, munhälsa 

och blåsdysfunktion) 

Antal 

registrerade 

kunder  

i Senior alert 

47 stycken 

 

Analys: Alla kunder som samtycker registreras och eventuella risker och åtgärder skrivs in i 

genomförandeplanen. Kunderna följs upp flera gånger årligen. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

100 % upprättade 

genomförande-

planer 

Använda 

metoden IBIC 

(individens 

behov i 

centrum) 

Antal upprättade och 

uppdaterade 

genomförandeplaner 

49 

stycken  

 

Analys: Genomförandeplaner upprättas och uppdateras enligt rutin.  

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

Att personalens 

korttidsfrånvaro 

inte ökar 

Utredningar och 

uppföljnings-

samtal med 

Varnumhälsan.  

Intern 

uppföljning och 

utredningar. 

Statistik 

från 

personal-

avdelning 

                            

1 dag/ 50 tillfällen 

2-14 dagar/167 

tillfällen 

 

Analys: Korttidsfrånvaron har ökat från föregående år. 1-dags frånvaro har ökat med 39 

tillfällen och 2-14 dagar har ökat med 93 tillfällen 

Pandemin har gjort att personalen måste stanna hemma vid minsta förkylningssymtom och 

rekommenderades att testa sig för covid 19. Om inte personal testar sig så ska de vara hemma 

minst sju dagar varav 48 timmar ska vara symtomfria. 

Korttidsfrånvaron vid mer än sex tillfällen/år följs upp av arbetsgivaren vid medarbetarsamtal. 

Hjälp av företagshälsovården vid rehabiliteringsärenden. 

 
Verksamhetsmål Aktiviteter Indikator % / Antal Måluppfyllnad 

100 % Nöjda 

kunder  

Utvärdera 

och följa upp 

brukar-

undersökning 

Statistik från 

Socialstyrelsens 

brukarundersökning 

- 

Undersökning 

ej utförd 

 

Analys: Socialstyrelsen har inte gjort någon brukarundersökning under 2021. 
 
 
 

123



124



TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-26 
Diarienummer 
KS/2022:39 

Handläggare:  
Annette Olsson 
Ekonomichef 
 
Tjut Instruktioner till ombud vid Bolagsstämma 2022 AB 
Storfors Mark- och Industrifastigheter 
Diarienummer: KS/2022:39 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Instruktioner till ombud vid bolagsstämma för AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter 2022 
Tidigare har fattats beslut om instruktioner till ombud vid bolagsstämma för AB SMI 
angående nedsättning av aktiekapital och ändrad bolagsordning, det behövs också 
instruktioner för de ordinarie årliga besluten som tas på bolagsstämma. 
 
Förutom formaliafrågor, behövs det beslutas om  
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 
att resultatet balanseras i ny räkning 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 
att välja de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som kommunfullmäktige tillsatt intill 
tiden för nästa årsstämma 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Att som instruktioner till ombud vid bolagsstämma för AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter 2022 förutom formaliafrågor besluta om 
att fastställa resultaträkningen och balansräkningen 
att resultatet balanseras i ny räkning 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 
att välja de styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som kommunfullmäktige tillsatt intill 
tiden för nästa årsstämma 
 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist 
Annette Olsson 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-24 
Diarienummer 
KS/2021:229 

Handläggare:  
Marina Collstam 
Ewa Sundberg 
Margareta Albért 
 
Tertialrapport 3 - Redovisning avvikelser, 
missförhållanden IFO 
Diarienummer: KS/2021:229 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Rapport avvikelser/missförhållanden IFO tertial 3 2021 
 

Beslutsunderlag 
Tertialrapport 3 2021 avvikelser missförhållanden IFO 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 
Godkänna Tertialrapport 3 2021 avvikelser missförhållanden IFO 
 

Beslutet ska skickas till 
Marina Collstam 
Ewa Sundberg 
Margareta Albert 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-06 
Diarienummer 
KS/2021:496 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Tjut flöde och inlämningsfrekvens för rapporter 
placeringar och ekonomiskt bistånd samt 
kvalitetsberättelse SoL, Patientsäkerhetsberättelse HSL 
Diarienummer: KS/2021:496 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Enligt nuvarande rutin lämnas rapporter placeringar barn/unga, placeringar vuxna samt till 
politiken inför varje kommunstyrelse. 
Förslaget är att rapporteringsfrekvensen fortsätter månadsvis men lämnas som en rapport utan 
tillhörande tjut.  
 
Redovisning patientsäkerhetsberättelse, HSL, lämnas idag tertialvis. 
Förslaget är en ändring till två gånger per år enligt följande: 
 
I samband med delårsuppföljning SoL lämnas även rapport systematisk kvalitetsuppföljning 
hälso- och sjukvård, HSL 
Redovisning patientsäkerhetsberättelse, HSL, sker samtidigt med redovisning 
kvalitetsberättelse vård och omsorg samt individ och familjeomsorgen, Sol, det vill säga i 
samband med delårsredovisning samt i mars månad 

Beslutsunderlag 
Underlag flöde och inlämningsfrekvens rapporter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Rapporter placeringar och ekonomiskt bistånd lämnas månadsvis till Kommunstyrelsen utan 
tillhörande tjänsteutlåtande. 
 
Patientsäkerhetsberättelse HSL, Kvalitetsberättelse SoL, redovisas två gånger per år till 
Kommunstyrelsen med tillhörande tjänsteutlåtande. 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Albért 
Hans-Bertil Hermansson 
Marina Collstam 
Ewa Sundberg 
Pirjo Kilponen 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-11-24 
Dokumentansvarig 
Margareta  

Vård o omsorg   

Inlämning rapporter  
 

Rapport IFO placeringar och försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd 
Enligt nuvarande rutin lämnas dessa rapporter till politiken inför varje kommunstyrelse 
Rapporteringsfrekvensen fortsätter månadsvis men lämnas som en rapport utan tillhörande 
tjut.  
Flöde: ekonomi tar fram rapporter/underlag, skickar underlaget till enhetschefer IFO för 
godkännande, enhetscheferna skickar rapporterna, utan tjut, till kansli, kansli anmäler 
rapporterna till kommande sammanträde  

Rapport systematisk kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård, HSL 
Sker idag tertialvis, förslag till ändring 2 ggr per år enligt följande: 
 
I samband med delårsuppföljning SoL lämnas även rapport systematisk kvalitetsuppföljning 
hälso- och sjukvård, HSL 
 
Redovisning patientsäkerhetsberättelse, HSL, sker samtidigt med redovisning SoL; 
kvalitetsberättelse vård och omsorg samt individ och familjeomsorgen. Dessa två redogörelser 
ska vara klara årligen i mars månad 
 
Syfte 
Inlämnings process/flödet är likartat oavsett rapport 
Mer aktuella siffror i rapporterna, än idag 
Kvalitetsberättelserna har en naturlig koppling till varandra 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-11 
Diarienummer 
KS/2022:23 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut, rutin för praktikplaceringar inom Storfors kommun 
Diarienummer: KS/2022:23 
Beslutsinstans: KS 
 

Beskrivning av ärendet 
Rutin för ansvar och handläggning av praktikförfrågningar/praktikplaceringar i kommunen. 
Rutinen avser säkerställa kvalitativa praktikplaceringar i samverkan med fackliga 
organisationer som uppfyller erforderliga arbetsmiljökrav samt att avtal kopplade till 
praktikplaceringar följs.  
Kommunens verksamhetschefer har det övergripande ansvaret för organisationens praktik- 
verksamhet. Operativ handläggning av samtliga kommunala praktikförfrågningar och 
placeringar utförs av koordinator, placerad på Arbetsmarknads-och etableringsenheten.  
Koordinator säkerställer att berörd praktikhandledare på praktikplaceringen genomgår 
handledarutbildning innan praktikstart.  
 
 

Beslutsunderlag 
Rutin praktikplaceringar Storfors kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Godkänna rutin för praktikplaceringar inom Storfors kommun. 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Albert, verksamhetschef  
Annelie Izindre, verksamhetschef 
Åsa Askekär, enhetschef 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-24 
Diarienummer 
KS/2021:489 

Handläggare:  
Margareta Albért 
Verksamhetschef 
 
Tjut - Svar på återremiss namnändring på enheten 
Arbetsmarknad och integration till enheten 
Arbetsmarknad och Etablering 
Diarienummer: KS/2021:489 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
I och med omorganisationen 2020 fick Arbetsmarknadsenheten även ansvar för 
verksamhetsområdet integration. Namnet på verksamheten efter sammanslagningen blev 
Enheten Arbetsmarknad och Integration.  

Enhetens uppdrag gentemot målgruppen nyanlända består framför allt av anvisning från 
Migrationsverket av kvotflyktingar personer/familjer som kommer till kommunen med 
uppehållstillstånd, och som senare kommer att omfattas av Arbetsförmedlingens 
etableringsprogram https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-a-
o/etableringsprogrammet 
Etablering ger en mer relevant beskrivning av enhetens arbete än vad integration gör, 
eftersom de kommuninvånare som möjligen skulle ha nytta av att få stöd med integration inte 
nås av enhetens arbete.  
Etablering bör ses som etablering på arbetsmarknad men även etablering för företag då AME 
även hjälper dessa att etablera kontakt med målgruppen arbetssökande för att erhålla 
arbetskraft. 
 
Ordet etablering i sig kan anses vara vanligt förekommande även i sammanhang som rör 
nyanlända https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/ 
 
Namnförslaget har presenterats i Loksam där inga avvikande åsikter har framkommit. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Ändra namnet på verksamheten Arbetsmarknad och Integration till Arbetsmarknad och 
Etablering 
Ändringen föreslås gälla från och med 2022-09-01 

Beslutet ska skickas till 
Margareta Albért, verksamhetschef 
Åsa Askerskär, enhetschef 
Annette Olsson, ekonomichef 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-19 
Diarienummer 
KS/2022:29 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Tjut - Omfördelning av investeringsmedel i VA 
verksamheten. 
Diarienummer: KS/2022:29 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Omfördelning av investeringsmedel. 
Styrutrustningen med övervakningssystemet till reningsverk och vattenverk har överstigit sin 
förväntade livslängd och det finns inga reservdelar att tillgå längre. 
I och med det så finns det en överhängande risk att vi kan få långvariga driftstörningar i den 
viktiga VA-verksamheten. 
För att påbörja en modernisering av utrustningen behöver vi omfördela 500 tkr i den beslutade 
investeringsbudgeten för VA. 
 

Finansiering 
Omfördela 500 tkr från projekt 1501 nytt vattenverk till projekt 2558 byte av styrsystem. 
 

Beslutsunderlag 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Besluta om omfördelning inom VA:s Investeringsbudget av 500 tkr från projekt 1501 till 
projekt 2558. 
 

Beslutet ska skickas till 
 
Jukka Mäenpää 
Annette Olsson 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-08 
Diarienummer 
KS/2021:516 

Handläggare:  
Jukka Mäenpää 
Enhetschef Teknisk drift 
 
Tjut - Åtgärder för att klara budgetram teknisk drift 
Diarienummer: KS/2021:516 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 

På grund av att utökningen av budgetram för enhet teknisk drift (150 tkr) inte täcker 
kostnadsökningarna år 2022, behövs åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
Förslagen är framtagna efter kriteriet att de inte ska avse lagstadgade Kommunala 
åtaganden. 
 

1. Indraget driftbidrag till enskilda vägar -220 tkr 
De enskilda vägarnas underhåll åligger den enskilde fastighetsägaren. 
Konsekvensen kan bli mindre underhåll på enskilda vägar. 
Risken ligger hos den enskilde väghållaren. 

2. Mindre inköp av anläggningsmaterial till gator och vägar – 100 tkr. 
Konsekvensen blir håliga grusvägar och mindre halkbekämpning och dyrare kostnader 
på sikt. 
Riskbedömning är att olyckor kan ske. 

3. Underhållskostnader fastigheter – 112 tkr. 
Konsekvensen är att fastigheterna underhålls minimalt och det ger ett mindre 
kapitalvärde på fastigheterna. 
Riskbedömningen är att eventuella skador förvärras och att de blir oreparabla och att 
det istället blir nödvändigt med nyinvesteringar. 

4. Underhåll av lekplatser – 60 tkr. 
Konsekvensen blir att vi får stänga lekplatser när det uppstår brister på utrustningen. 
Risk enligt barnperspektivet att inte barnen har tillgång till allmän lekplats. 

5. Minskat underhåll på fordon och maskiner -100 tkr. 
Konsekvensen blir att vi ställer av maskiner för bruk när dom går sönder och 
värdeminskning på fordonen.  
Risk att snöröjning, sandning mm inte kan utföras när det är stillestånd på obrukbara 
maskiner. 

6. Ta bort gratis frukt till barnen i förskolor och skolor – 125 tkr. 
Konsekvens och risk ur barnperspektivet kan var ojämlikhet bland barnen då inte alla 
barn har möjlighet att ha med sig frukt hemifrån till skolan. 
Ovanstående lista av åtgärder ger totalt minskade kostnader inom teknisk drift med 
717 tkr. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-08 
Diarienummer 
KS/2021:516 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Konsekvens 1 enligt Barnchecklista 
Bilaga – Konsekvens 2 enligt Barnchecklista 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Ge godkännande till neddragningar inom Teknisk Drift vad gäller: 
Minskat driftbidrag till enskilda vägar med 220 tkr 
Minskade inköp av anläggningsmaterial till gator och vägar med 100 tkr 
Minskning av underhållskostnader fastigheter med 112 tkr 
Minskat underhåll lekplatser med 60 tkr 
Minskat underhåll på fordon och maskiner 100 tkr 
Minskning och borttagning av frukt för skol och förskolebarn med 125 tkr 
 

Beslutet ska skickas till 
Jukka Mäenpää, enhetschef Teknisk drift 
Johan Rosqvist, Kommunchef 
Annette Olsson, Ekonomichef 
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RIKTLINJE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-02-03 
Diarienummer 
KS/2021:59 

 Fastställt av 
Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig 
Verksamhetschef stöd och 
service 

Barnchecklista 
Barnchecklistan ska användas vid beredning av ärenden som på ett allmänt och avgörande 
sätt, direkt eller indirekt, rör eller berör barn och unga. Checklistan är ett verktyg för att 
uppfylla Barnkonventionen som blev svensk lag 2020-01-01. 
 
Det är handläggaren som i vid beredning av beslutet (i tjänsteutlåtandet) bedömer huruvida 
checklistan ska användas. Om barn och unga berörs ska detta framgå i tjänsteutlåtandet 
utifrån checklistan nedan. 
 
Exempel på när barnchecklistan ska användas: Boende-lek-skol-trafik och samhällsmiljöer. 
Kollektivtrafik, allmänna lokaler och tillgänglighet. Verksamheter vid förskolor, fritidshem, 
fritidsgårdar och skolor. Ärende som rör Kultur och fritid. 

Checklista 
 

1. Vilka barn och eller unga berörs av beslutet? 
Alla barn i Storfors Kommun. 

 
2. Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet?  

Nej, det gör det inte på grund av att förslaget till beslut endast har ekonomiska orsak. 
 

3. Innebär beslutet att barn och ungas sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
beaktas?  
Nej, då vi inte kan tillgodose öppna allmänna lekplatser. 
 

4. Innebär beslutet att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling beaktas? 
Nej, förslaget till beslut hämmar möjligheten till lek och rörelseaktiviteter. 
 

5. Har ni valt att barn och unga fått uttrycka sin mening? 
Nej. 
 

6. Har särskild hänsyn tagits till barn och unga med behov av särskilt stöd? 
Nej, alla barn drabbas lika av förslaget till beslut.
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RIKTLINJE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-02-03 
Diarienummer 
KS/2021:59 

 Fastställt av 
Kommunfullmäktige 

Dokumentansvarig 
Verksamhetschef stöd och 
service 

Barnchecklista 
Barnchecklistan ska användas vid beredning av ärenden som på ett allmänt och avgörande 
sätt, direkt eller indirekt, rör eller berör barn och unga. Checklistan är ett verktyg för att 
uppfylla Barnkonventionen som blev svensk lag 2020-01-01. 
 
Det är handläggaren som i vid beredning av beslutet (i tjänsteutlåtandet) bedömer huruvida 
checklistan ska användas. Om barn och unga berörs ska detta framgå i tjänsteutlåtandet 
utifrån checklistan nedan. 
 
Exempel på när barnchecklistan ska användas: Boende-lek-skol-trafik och samhällsmiljöer. 
Kollektivtrafik, allmänna lokaler och tillgänglighet. Verksamheter vid förskolor, fritidshem, 
fritidsgårdar och skolor. Ärende som rör Kultur och fritid. 

Checklista 
 

1. Vilka barn och eller unga berörs av beslutet? 
Barnen i förskoleklass och upp till klass 3 på Kroppaskolan och Bjurtjärnsskola. 

 
2. Innebär beslutet att barn och ungas bästa sätts i främsta rummet?  

Nej, det gör det inte då inte alla barn får samma möjligheter att ha frukt i skolan. 
 

3. Innebär beslutet att barn och ungas sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter 
beaktas?  
Nej, alla barn har inte samma ekonomiska möjligheter. 
 

4. Innebär beslutet att barn och ungas rätt till god hälsa och utveckling beaktas? 
Nej, för somliga barn innebär det att man kanske inte får den näring man behöver. 
 

5. Har ni valt att barn och unga fått uttrycka sin mening? 
Nej, förslaget till beslut är grundat av ekonomiska behov. 
 

6. Har särskild hänsyn tagits till barn och unga med behov av särskilt stöd? 
Nej, förslaget till beslut drabbar alla barn lika.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (3) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-28 
Diarienummer 
KS/2021:509 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut, betygsstatistik höstterminen 2021 
Diarienummer: KS/2021:509 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Elever inom grundskolan betygsätts åtta gånger under perioden årskurs 6 – 9. Vid varje 
terminsslut lämnas ett terminsbetyg. Vid utgången av årskurs 9 lämnas ett slutbetyg. 
Eleverna betygsätts i 16 ämnen. Har eleven franska, spanska eller teckenspråk får eleven ett 
17:e betyg. Betygsskalan sträcker sig från F – A. Där A är högsta betyget. E är godkänt betyg. 
Eleven får F i ämnet om kunskapskraven för godkänt betyg inte uppnåtts. Om det på grund av 
stor frånvaro inte finns ett bedömningsunderlag får eleven ”streck” i ämnet. 
Varje betyg är värt en poäng. Betyg E motsvarar 10 poäng, D 12,5 poäng, C 15 poäng, B 17,5 
poäng och A 20 poäng. Betyget F ger inga poäng.  Poängen för alla ämnen adderas och 
summan blir det som benämns ”meritvärdet”. Detta ”meritvärde” konkurrerar sedan eleven 
med vid intagningen till gymnasiet. 
 
Kunskapskraven finns beskrivna i grundskolans läroplan. Skolverket har fastställt kraven för 
betygen E, C och A i respektive ämne. Betygen D och B erhålls om kraven för underliggande 
betyg uppnåtts till fullo och överliggande betyg till övervägande del. Den bedömningen gör 
betygsättande lärare. 
 
Av grundskolans styrdokument framgår att utgångspunkten och huvudprincipen är att alla 
elever ska nå minst betyget E i alla ämnen.  
Eftersom kunskapskraven ska vara uppnådda vid utgången av årskurs 9 utgår tjänsteutlåtandet 
av statistik för just årskurs 9.  
När nuvarande elever i årskurs 9 avlutade årskurs 8 i juni 2021 var betygsfördelningen enligt 
nedan: 
 
Betyg Streck F E D C B A 
Antal  65 25 150 140 145 74 18 

 
 
Betygsfördelning årkurs 9 höstterminen 2021: 
 
Betyg Streck F E D C B A 
Antal 58 32 125 130 147 83 19 

 
 
Antal streck har minskats sedan juni 2021 medan antal F har ökat. Det betyder att det finns 
bedömningsunderlag och att elev når betyget F. Antal B har ökat med 9 medan betyget A har 
ökat med en.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (3) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-28 
Diarienummer 
KS/2021:509 

 
När alla elevernas meritvärde läggs ihop och divideras med antalet elever får vi fram det s k 
”meritmedelvärdet”. Storfors kommun har som målsättning att meritmedelvärdet ska vara 
minst 210. Medelvärdet i riket varierar mellan 210 – 215.  Storfors kommun har sedan 
tidigare haft meritvärden som legat runt 172 och uppåt. Under de senare åren har meritvärdet 
legat mycket högre utifrån kommunens socioekonomiska förutsättningar.  
Meritvärdet för höstterminens betyg i årskurs 9 hamnar på 192. Under vårterminen 2022 
kommer skolans insatser att intensifieras för att meritvärdet ska nå 210. Föregående läsår 
hamnade meritvärdet också på 192 under höstterminen för att under vårterminen uppnås till 
just 210. Det bör poängteras att det föreliggande läsår är ett antal elever som inte har fullföljd 
utbildning. Vilket inte var lika synbart föregående läsår. Att eleverna inte är i skolan eller har 
en alternativ skolgång bidrar till att meritvärdet minskas. Skulle man räkna bort de elever som 
inte har fullföljd utbildningen skulle meritvärdet hamna på 208 höstterminen 2021.  
Skolan arbetar med eleverna som inte har icke fullföljd utbildning såväl åtgärdande som 
förebyggande. Skolan har ett tätt samarbete med kommunens Individ och Familjeomsorg 
(IFO) och med vårdnadshavare och ingår i ett förändringsarbete med Sveriges kommuner och 
regioner vad gäller icke fullföljd utbildning. Dessvärre tenderar elever med icke fullföljd 
utbildning att öka till antalet och krypa längre ned i åldrarna. Vilket skulle kunna kopplas 
samman med att den psykiska ohälsan ökar bland barn och elever.  
 
För att bli gymnasiebehörig krävs betyget E i kärnämnena svenska, engelska och matematik 
samt minst fem andra ämnen beroende på vilket gymnasieprogram som väljs. Under 
höstterminen uppnås sex streck eller F i engelska, 9 stycken i matematik och fem stycken i 
svenska eller svenska som andraspråk.  Det är således fler elever som inte uppnår 
gymnasiebehörighet.  
Under vårterminen kommer dessa elever att erbjudas extra undervisning under sportlov och 
påsklov, eftermiddagsskolan och så kallat träningsläger i kärnämnena.  
 
 
För årkurs 7 och 8 ser betygsstatistiken för höstterminen 2021 ut enligt nedan: 
 
Åk Streck F E D C B A 
7 30 47 222 203 161 66 9 
8 42 57 236 139 62 62 27 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga betygsstatistik årskursvis höstterminen 2021 
Årskursvis betygsstatistik åk 6 Vargbroskolan 2021. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna rapport om betygsstatistik för årkurs 9 höstterminen 2021 enligt tjänsteutlåtande 
och bifogad bilaga.  
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 3 (3) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-28 
Diarienummer 
KS/2021:509 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, skolchef 
Staffan Kennerstad, rektor Vargbroskolan 
Erik Rådberg, rektor Kroppaskolan 
Gunnel Eriksson, rektor Bjurtjärns skola 
Anne-Charlotte Buhre, biträdande rektor Vargbroskolan 
Lena Duvander, biträdande rektor Kroppaskolan 
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Vargbroskolan
Årskurs

7
Termin

HT21
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  6 5 13  12,77 10,64 27,66 47  2  4,26  1  2,13  20  42,55

BL Bild  11 15 7  23,40 31,91 14,89 47  1  2,13  13  27,66

EN Engelska  7 5 17  14,89 10,64 36,17 47  2  4,26  5  10,64  11  23,40

FR Franska  2 4 1  18,18 36,36 9,09 11  2  18,18  2  18,18

FY Fysik  1 4 18 11  2,22 8,89 40,00 24,44 45  1  2,22  2  4,44  8  17,78

GE Geografi  6 6 13  12,77 12,77 27,66 47  2  4,26  5  10,64  15  31,91

HI Historia  1 10 10  2,13 21,28 21,28 47  2  4,26  5  10,64  19  40,43

HKK Hem- och konsumentkunskap  1  50,00 2  1  50,00

IDH Idrott och hälsa  9 18  19,15 38,30 47  3  6,38  3  6,38  14  29,79

KE Kemi  4 9 11  8,51 19,15 23,40 47  2  4,26  3  6,38  18  38,30

M2FR Franska  2 4 1  18,18 36,36 9,09 11  2  18,18  2  18,18

M2SP Spanska  5 6 2  26,32 31,58 10,53 19  2  10,53  4  21,05

MA Matematik  10 7  21,28 14,89 47  1  2,13  8  17,02  21  44,68

MU Musik  2 10 20  4,44 22,22 44,44 45  2  4,44  11  24,44

RE Religionskunskap  3 9 9  6,67 20,00 20,00 45  2  4,44  4  8,89  18  40,00

SH Samhällskunskap  5 12 15  11,11 26,67 33,33 45  2  4,44  1  2,22  10  22,22

SL Slöjd  5 13 16  10,64 27,66 34,04 47  3  6,38  10  21,28

SV Svenska  3 6 14  6,82 13,64 31,82 44  2  4,55  4  9,09  15  34,09

SVA Svenska som andraspråk  1  33,33 3  1  33,33  1  33,33

TK Teknik  2 15 17  4,44 33,33 37,78 45  1  2,22  1  2,22  9  20,00

2021-12-21kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2
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Vargbroskolan
Årskurs

7
Termin

HT21
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 9 66 161 203  1,22 8,94 21,82 27,51 30

-

 4,07

F

 47  6,37

E

 222  30,08

2021-12-21kj1bte_a.rpt Sida 2 / 2

155



Vargbroskolan
Årskurs

6
Termin

HT21
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

BI Biologi  6 6  20,69 20,69 29  2  6,90  2  6,90  13  44,83

BL Bild  4 8 6  13,79 27,59 20,69 29  1  3,45  1  3,45  9  31,03

EN Engelska  3 3 8 5  10,34 10,34 27,59 17,24 29  4  13,79  6  20,69

FR Franska  4  33,33 12  8  66,67

FY Fysik  7 8  24,14 27,59 29  1  3,45  1  3,45  12  41,38

GE Geografi  5 4 5  17,24 13,79 17,24 29  1  3,45  2  6,90  12  41,38

HI Historia  1 3 5 6  3,45 10,34 17,24 20,69 29  2  6,90  12  41,38

IDH Idrott och hälsa  1 2 9 7  3,45 6,90 31,03 24,14 29  1  3,45  5  17,24  4  13,79

KE Kemi  4 8  13,79 27,59 29  2  6,90  15  51,72

M2FR Franska  4  33,33 12  8  66,67

M2SP Spanska  4 6 2  25,00 37,50 12,50 16  2  12,50  2  12,50

MA Matematik  2 1 7 6  6,90 3,45 24,14 20,69 29  4  13,79  9  31,03

MU Musik  4 5  13,79 17,24 29  1  3,45  2  6,90  17  58,62

RE Religionskunskap  3 5 6  10,34 17,24 20,69 29  2  6,90  13  44,83

SH Samhällskunskap  5 4 7  17,24 13,79 24,14 29  1  3,45  1  3,45  11  37,93

SL Slöjd  6 14  20,69 48,28 29  2  6,90  7  24,14

SV Svenska  1 6 8  4,17 25,00 33,33 24  2  8,33  7  29,17

SVA Svenska som andraspråk  5  2  40,00  3  60,00

TK Teknik  7 8  24,14 27,59 29  1  3,45  1  3,45  12  41,38

2021-12-21kj1bte_a.rpt Sida 1 / 2

156



Vargbroskolan
Årskurs

6
Termin

HT21
Betygsstatistik - årskursvis

C ABTotalt

AntalAntal % Antal % %AntalÄmne

DEF

Antal Antal Antal% % %

-

Antal %

ABC

Antal % Antal % Antal % Antal %

Summa antal betyg per betygsgrad

D

Antal Antal Antal% % %

 11 27 104 107  2,32 5,68 21,89 22,53 19

-

 4,00

F

 27  5,68

E

 180  37,89

2021-12-21kj1bte_a.rpt Sida 2 / 2
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2021-12-27 
Diarienummer 
KS/2021:517 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut, Verksamhetsberättelse- och patientberättelse för 
elevhälsans medicinska del verksamhetsåret 2021 
Diarienummer: KS/2021:517 
Beslutsinstans: KS 
 

Beskrivning av ärendet 
Varje år görs en uppföljning och utvärdering av arbetet inom elevhälsans medicinska del. I 
föreliggande dokument redovisas den medicinska elevhälsans medicinska uppdrag, 
ansvarsfördelning och förutsättningar i form av organisation, kompetens, 
kompetensutveckling samt verksamhetens genomförande under 2021.  
Verksamhetsberättelsen upprättas av kommunens skolsköterska med medicinskt 
ledningsansvar 
 
 

Beslutsunderlag 
Verksamhets- och patientsäkerhetsberättelse för Elevhälsans medicinska insatser, Storfors 
kommun, verksamhetsåret 2021.  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna verksamhets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del, 
verksamhetsåret 2021 enligt bilaga. 
 

Beslutet ska skickas till 
Staffan Kennerstad, rektor Vargbroskolan 
Erik Rådberg, rektor Kroppaskolan 
Gunnel Eriksson, rektor Bjurtjärns skola 
Annelie Izindre, skolchef 
Anneli Malmborg, skolsköterska 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-21 
Diarienummer 
KS/2022:30 

Handläggare:  
Pajo Vujic 
 
 
Tjut Interkommunal ersättning 2022 
Diarienummer: KS/2022:30 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska årligen fastställa priser och ersättningar till kommuner och fristående 
verksamheter. 
Underlaget för beräkning av interkommunal ersättning bygger på en gemensam 
beräkningsmodell för samtliga värmlandskommuner. Respektive kommuns budget utgör 
underlag. 
 
Förslag till ersättnings/bidragsbelopp 2022: 
 
Verksamhet    Interkommunal           Enskild/friskola 
 
Förskola och pedagogisk  omsorg: 
Barn 0 – 5 år deltidsplats (15 tim.)        82 404 kr                  87 348 kr 
Barn 0 – 5 år heltidsplats (> 15 tim.)      137 339 kr                145 580 kr 
 
Skolbarnomsorg         33 116 kr                  35 103 kr 
 
Förskoleklass         64 210 kr                  68 062 kr 
 
Grundskola: 
Årskurs 1 - 6          87 505 kr                  92 755 kr 
Årskurs 7 – 9        102 706 kr                 108 868 kr 
 
Grundsärskola: 
Beräknas utifrån varje elev 
 
I bidragsbeloppet till enskild/friskola ingår moms med 6 %. 
Utöver ovanstående ersättningsnivåer kan i vissa fall, i samråd med barnets hemkommun, 
ersättning tas ut för särskilda stödåtgärder i form av ett tilläggsbelopp. Förhandling sker i 
varje enskilt fall. 
 
Avstämningstidpunkt 
Om inget annat har avtalats mellan Storfors kommun och annan kommun eller 
samverkansområde ska avstämningstidpunkt för att fastställa vilka barn/elever som går i 
Storfors kommuns verksamhet vara för: 
 
Förskole- och skolbarnomsorgsverksamheten samt övrig pedagogisk omsorg den 15:e varje 
månad utom juli som debiteras lika som juni och augusti som stäms av den 25:e. Om barnet är 
inskrivet på avstämningsdagen debiteras för hel månad. 
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STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-01-21 
Diarienummer 
KS/2022:30 

 
Förskoleklass samt grundskola den 15:e varje månad utom juni som debiteras lika som 
augusti som stäms av den 25:e. Om eleven är inskriven på avstämningsdagen debiteras för hel 
månad. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Anta ovanstående nivåer för den interkommunala ersättningen för 2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Anneli Izindre 
Gunnel Eriksson 
Lena Duvander 
Erik Rådberg 
Staffan Kennerstad 
Beatrice Tordsdotter Jansson 
Pajo Vujic 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-02 
Diarienummer 
KS/2021:184 

Handläggare:  
Louise Fromholdt 
Projektledare 
 
Kommunala aktivitetsansvaret - Återrapport SCB juli-
december 2021 
Diarienummer: KS/2021:184 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund och sammanfattning 

Kommunala aktivitetsansvaret Storfors kommun 

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att en ung människa ska kunna etablera sig i 
samhället. Genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är kommunerna skyldiga att 
uppmärksamma och erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i 
gymnasieskolan eller genomför någon motsvarande utbildning. 

Hemkommunen ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som 
tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda ungdomarna 
lämpliga individuella åtgärder. I första hand ska åtgärderna syfta till att ungdomarna börjar 
på eller återupptar en utbildning, i andra hand att de får en annan sysselsättning som 
exempelvis arbete. Aktivitetsansvaret gäller året runt och får inte begränsas till 
skolterminerna eller liknande. Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som 
omfattas och insatserna måste dokumenteras på ett lämpligt sätt. 

Källor: 29 kapitlet 9 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas 
aktivitetsansvar sidan 13 och 29–30 
 
Ansvarig för KAA: Enheten arbetsmarknad och integration 
Samverkansparter: Skola, studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedlingen, IFO (barn 

och unga samt försörjningsstöd) och handläggare från enheten 
arbetsmarknad och integration 

Samverkan är ledord för ett gott arbete med KAA. I Storfors har vi byggt upp ett antal forum, 
där planering och uppföljning görs kring varje ungdom för att kunna erbjuda lämplig insats. 
Det primära målet är att ungdomarna ska återgå till studier.    
 
Utmaningar: 

 Begränsat antal praktikplatser: I kommunen finns ett begränsat antal praktikplatser, 
vilket reducerar möjligheterna till praktik för ungdomarna. De flesta saknar körkort, 
vilket också begränsar möjligheten att ta sig till och från praktikplatser utanför 
kommunen. Då de flesta ungdomar saknar inkomst och inte får något studiebidrag, 
saknas möjligheten att åka kollektivt.   
   

 Byte av gymnasieprogram och/eller skola: Ungdomar som hoppar av gymnasiet för 
att de t.ex. inser att de har valt fel program, måste vänta tills nästa terminsstart, innan 
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de kan återuppta studierna. Avbryter de studierna på höstterminen blir det nästan ett 
helt år innan de åter kan studera och risk finns att de under en längre tid står utan 
aktivitet. 

 

Beslutsunderlag 
Rapport kommunala aktivitetsansvaret juli-dec 2021 
Återrapport kommunala aktivitetsansvaret andra halvåret 2021 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Godkänna rapport kommunala aktivitetsansvaret juli-december 2021 

Beslutet ska skickas till 
 
Åsa Askerskär, enhetschef arbetsmarknad och integration 
Louise Fromholdt, ansvarig kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
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 Återrapport för det kommunala aktivitetsansvaret 

 
Återrapporten är en sammanställning av inskickade uppgifter i kombination med andra registeruppgifter hos  
SCB. Återrapporten är inte färdig statistik utan ska användas som ett hjälpmedel för att kontrollera att de  
inskickade uppgifterna verkar stämma. Elever med tillfälliga personnummer ingår inte i jämförelsen med  
antalet folkbokförda och inrapporterade elever. Observera att redovisningen per ålder räknar samtliga i  
respektive ålder under hela kalenderåret, oavsett födelsemånad. 

    Jämförelse av folkbokförda och inrapporterade ungdomar 
 

 
Antal 
folkbokförda 
16-20 år 
per 30 september 
2021 

Antal 
inrapporterade 
 16-20 år 

Andel (%) 
inrapporterade 
16-20 år 

Totalt    

16 år    

17 år    

18 år    

19 år    

20 år    

 

    Antalet inrapporterade med gymnasieexamen 
 

Antal inrapporterade 
ungdomar 

Antal inrapporterade 
ungdomar med gymnasieexamen 
(Våren 2021 eller tidigare) 

Denna insamling   

 

    Antal inrapporterade med minst en kontakt 
 

Antal inrapporterade 
ungdomar 

Antal inrapporterade 
ungdomar med minst en kontakt 

Andel 
(%) 

Denna insamling    

Föregående insamling    

 

    Antal inrapporterade med minst en åtgärd 
 

 
Antal inrapporterade 
ungdomar 

Antal inrapporterade 
ungdomar med minst en åtgärd 

Andel (%) 

Denna insamling    

Föregående insamling    

 

222 30 13.5

55 3 5.5

51 9 17.6

38 3 7.9

48 12 25.0

30 3 10.0

30 0

30 12 40.0

27 17 63.0

30 16 53.3

27 18 66.7
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 ”skolmiljarden” 

 
Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022. 

Skälen för beslutet 
Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket 
ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra 
till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Fördelning av medel 
1 400 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen enligt bilaga 2. 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära 
anslutning till detta beslut. Resterande betalas ut i augusti. Utbetalningarna har 
meddelandetexten ”skolmiljarden.2022.u1.”, respektive ”skolmiljarden.2022.u2.”. 
 

  

 Beslut
 2022-02-02

Dnr 2022:89 
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Skolverket Beslut
Dnr 2022:89

 

2 (2) 

På Skolverkets vägnar 

 

Jonas Krantz 
Avdelningschef 

Johanna Freed 
Enhetschef 
 

Handlingen är beslutad i Skolverkets 
elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  
Johanna Freed (Enhetschef) den 2022-
02-02 
Jonas Krantz (Avdelningschef) den 
2022-02-02. 
 

Detta beslut har fattats av Jonas Krantz, avdelningschef samt Johanna Freed, 
enhetschef. I ärendets slutliga handläggning har även Katarina Bech och Peter 
Jansson deltagit. 

Bilagor  

1. Beräkning 
2. Fördelat belopp per kommun 
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Bilaga 1 
22-02-02  Dnr: 2022:89 

Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022  
 

Bakgrund  

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår 
att Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till 
goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och 
hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn 
och unga i åldern 6–19 år i kommunen. 
 

Hämtning av statistik  

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i 
respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast 
tillgängliga (november 2021). Länk: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef
olkManad/  
 

 
Figur 1Bilden visar vilka parametrar som valdes vid hämtningen av statistiken 

 

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun 

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de 
summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det 
totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1 
(summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen 
multipliceras med anslaget för bidraget (1 400 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger 
varje kommun en del av statsbidraget.  
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Bilaga 1 
22-02-02  Dnr: 2022:89 

 
Eftersom bidraget betalas ut i hela kronor görs en avrundning till närmsta krona med en 
justering. Justeringen innebär att man adderar eller subtraherar ett litet tal till varje kommuns 
tilldelning, detta för att få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle 
innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 1 399 999 994 kronor, alltså 6 kronor under 
anslaget. I det här fallet adderas 0,014 kronor till alla kommuners tilldelning innan avrundning, 
som då leder till att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 1 400 000 000 kronor efter 
avrundning till heltal. 
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  1 (7)  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 

Skolverket har beräknat bidrag per kommun enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ALE KOMMUN 2120001439 4 965 439 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 5 911 198 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 3 037 200 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 928 623 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 758 508 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 288 053 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 701 771 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 3 161 234 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 1 358 662 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 826 669 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 1 099 169 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 874 766 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 282 341 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 2 377 046 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 3 333 413 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 476 167 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 3 417 462 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 1 089 377 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 7 447 750 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 15 768 635 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 14 753 515 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 662 603 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 787 884 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 726 252 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 909 902 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 804 205 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 600 586 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 5 928 334 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 1 148 946 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 280 708 kr

EDA KOMMUN 2120001769 1 025 728 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 5 239 619 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 2 338 693 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 1 214 227 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 6 591 753 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 15 363 892 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 5 142 514 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 762 156 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 875 198 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 6 120 913 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 4 719 003 kr

FALU KOMMUN 2120002221 8 182 162 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 1 285 220 kr
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  2 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 2 807 085 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 2 144 482 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 624 682 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 836 413 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 466 375 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 4 343 637 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 625 498 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 1 375 798 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 1 104 066 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 701 771 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 585 081 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 949 455 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 13 690 250 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 70 709 972 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 778 092 kr

HABO KOMMUN 2120001611 2 278 308 kr

HAGFORS KOMMUN 2120001884 1 214 227 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 2 218 739 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 2 238 324 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 13 956 270 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 2 722 219 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 13 860 796 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 1 217 491 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 825 421 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 953 535 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 20 295 875 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 1 226 468 kr

HJO KOMMUN 2120001728 1 171 795 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 1 154 658 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 18 079 583 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 4 954 831 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 828 685 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 565 113 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 3 527 624 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 828 253 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 1 073 873 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 3 306 485 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 6 748 427 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 6 882 253 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 3 864 637 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 753 180 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 2 032 688 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 2 452 935 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 486 344 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 11 990 495 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 19 373 780 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 778 908 kr

KALMARS KOMMUN 2120000746 9 305 812 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 794 797 kr
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  3 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 4 171 458 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 3 892 382 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 9 121 393 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 11 678 778 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 4 753 276 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 660 586 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 1 277 060 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 800 557 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 2 307 685 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 3 524 360 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 2 115 922 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 11 878 701 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 955 599 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 2 465 991 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 3 351 365 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 13 784 907 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 1 223 203 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 6 751 691 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 5 406 086 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 3 490 087 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 3 390 534 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 6 362 453 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 669 947 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 1 280 324 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 966 591 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 7 433 878 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 1 302 357 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 7 681 130 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 5 317 141 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 902 126 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 3 084 529 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 22 056 015 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 3 685 115 kr

LJUSDALS KOMMUN 2120002320 2 356 645 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 474 104 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 4 543 560 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 3 439 495 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 9 649 353 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 16 844 956 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 595 305 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 650 794 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 44 466 179 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 1 166 899 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 390 054 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 3 072 289 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 1 364 374 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 4 882 206 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 1 181 587 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 3 863 005 kr

 

186



2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  4 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
MORA KOMMUN 2120002213 2 577 785 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 5 860 605 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 1 082 849 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 366 006 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 434 935 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 9 918 638 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 667 931 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 2 106 946 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 17 315 795 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 400 278 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 707 483 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 1 231 364 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 860 894 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 19 923 773 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 7 547 304 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 512 456 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 2 603 897 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 923 343 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 7 912 878 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 3 849 133 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 4 499 496 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 703 403 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 600 201 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 785 004 kr

ORUSTS KOMMUN 2120001314 1 765 036 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 813 997 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 3 565 977 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 436 183 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 499 016 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 678 107 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 6 201 699 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 1 121 202 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 5 392 214 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 629 146 kr

REGION GOTLAND 2120000803 7 445 302 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 878 030 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 4 029 472 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 1 207 699 kr

SALA KOMMUN 2120002098 3 036 384 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 3 012 720 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 5 183 314 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 7 640 329 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 2 012 288 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 2 495 368 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 2 496 184 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 9 453 510 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 516 536 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 2 260 356 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 7 315 556 kr
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  5 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 1 332 549 kr

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 2 284 836 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 12 241 827 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 7 904 718 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 260 308 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 842 125 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 4 427 686 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 4 112 705 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 116 923 235 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 470 839 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 655 258 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 5 553 784 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 734 844 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 1 329 285 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 5 993 615 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 13 265 107 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 583 065 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 1 367 638 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 2 095 521 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 3 892 382 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 409 254 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 902 126 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 418 231 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 711 179 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 3 162 866 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 2 072 673 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 14 287 571 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 2 199 971 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 529 208 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 476 983 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 647 530 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 2 816 061 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 2 358 278 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 502 280 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 2 040 032 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 766 668 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 1 218 307 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 895 166 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 592 041 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 2 548 409 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 6 252 291 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 8 292 324 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 2 030 240 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 7 946 334 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 11 981 518 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 1 144 050 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 7 845 965 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 3 282 004 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 16 638 505 kr
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  6 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 6 863 485 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 4 789 996 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 30 700 040 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 1 259 924 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 811 117 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 2 151 010 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 855 998 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 5 793 692 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 849 470 kr

VARA KOMMUN 2120002924 2 123 266 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 8 843 133 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 990 256 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 5 904 670 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 3 829 549 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 819 277 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 981 280 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 727 068 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 1 223 203 kr

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 738 108 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 5 404 454 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 1 312 965 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 7 263 331 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 4 820 189 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 4 433 398 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 21 264 482 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 13 308 356 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 429 223 kr

YSTADS KOMMUN 2120001181 3 854 845 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 619 786 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 1 072 241 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 612 442 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 1 232 996 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 317 429 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 2 670 810 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 435 367 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 2 702 635 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 879 662 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 1 305 621 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 974 320 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 5 766 764 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 819 709 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 651 994 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 21 393 412 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 416 599 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 7 459 991 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 8 466 135 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 7 486 103 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 2 742 620 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 2 230 979 kr
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2022-02-02  Dnr: 2022:89 Beslutsbilaga 2 
sid.  7 (7)  

Huvudmannens namn Organisationsnummer Statsbidrag
ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 308 453 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 413 719 kr

Totalt 1 400 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Katarina Bech
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-14 
Diarienummer 
KS/2022:69 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut - Användning av Skolmiljarden 2022 
Diarienummer: KS/2022:69 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Skolverket beslutar om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 i form av 
Skolmiljarden.  
Skolverket ska betala ut högst 1 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till 
goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers 
kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas 
proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel 
ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild 
verksamhet i fritidshemmet, förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 
 
Storfors kommun har under pandemin kunnat hålla verksamheterna öppna med undantag av 
tre dagar i slutet av höstterminen 2020 då årskurs 7-9 fick gå på distansundervisning under 
Smittskydds rekommendationer för alla högstadieskolor i Värmland. 
Dessvärre har antalet elever med problematisk skolfrånvaro ökat under pandemin. I skolans 
verksamhetsplan och i elevhälsoplan prioriteras arbetet kring problematisk skolfrånvaro. 
Skolan deltar i Sveriges kommuner och regioners arbete kring icke fullföljd utbildning. 
Skolan har beviljats medel från Region Värmland i en förstudie kring problematisk 
skolfrånvaro. Förstudien krävs för att kunna arbeta vidare mot ett så kallat genomförande 
projekt. I förstudien kommer en projektkoordinator vara behjälplig kring arbetet med 
problematisk skolfrånvaro och ansökningsförfarandet av genomförandeprojekt.  
Utöver dessa medel behöver skolan en del av det generella statsbidraget för att lyckas. 

Finansiering 
Storfors kommun erhåller genom statsbidraget Skolmiljarden 470 839 kr kronor som betalas 
ut vid två tillfällen under 2022, hälften av pengarna i nära anslutning av beslutet och den 
andra hälften betalas ut i juni.  
Skolan äskar 120 000 kr av detta generella statsbidrag som riktas till skolan.  
 

Beslutsunderlag 
Beslut om tillfällig förstärkning statligt stöd 2022 
Bilaga 1. Beräkning 
Bilaga 2. Fördelat belopp per kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
 
Bevilja 120 000 kr av Skolmiljarden till skolans arbete kring elever med icke fullföljd 
utbildning. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-14 
Diarienummer 
KS/2022:69 

Beslutet ska skickas till 
Annelie Izindre, skolchef 
Gunnel Eriksson, rektor 
Erik Rådberg, rektor 
Staffan Kennerstad, rektor 
Anne-Charlotte Buhre, Bitr. rektor 
Lena Duvander, Bitr. rektor 
Anette Olsson, ekonomichef 
Pajo Vujivic, ekonom 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-14 
Diarienummer 
KS/2022:68 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut - Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och 
exploatering 
Diarienummer: KS/2022:68 
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har under det gångna året endera initierat eller mottagit förfrågan gällande flera 
olika typer av exploateringar. Dessa frågor har under en längre tid före dess varit relativt 
sällsynta varför den organisatoriska kunskapen och aktualiteten inom området behöver 
stärkas. Som ett led i detta behöver nya riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och 
exploateringsavtal tas fram. Dels för att tydliggöra arbetsuppgifter, roller och ansvar men 
också för att säkerställa en arbetsgång enligt gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Anta riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, kommunchef 
Jukka Mäenpää, enhetschef teknisk drift 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-03 
Diarienummer 
KS/2022:54 

Handläggare:  
Annelie Izindre 
Skolchef 
 
Tjut, kommundelegationen 
Diarienummer: KS/2022:54 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Storfors kommun tillhör de 25 kommuner och 13 regioner som får söka statsbidrag via 
Kammarkollegiet för att få en ekonomi i balans. 
Kammarkollegiet fördelar 750 miljoner kronor under 2022-2024  till de organisationer som 
har negativa soliditet 2020. 
 
Stöd ge till omstrukturerings- och effektivitetsåtgärder som syftar till att anpassa kommunens 
verksamheter.  
Åtgärder ska vidtas i kommunen som bedöms påverka möjligheterna att skapa god ekonomisk 
hushållning och skapa en ekonomi i balans.  
Kommunens ledningsgrupp har analyserat vilka åtgärder som kan tänkas omfattas av stödet. 
Åtgärderna innefattar personella resurser, samlokalisering av kommunens lokaler och 
eventuella investeringar dithän.  
 
Kommunernas ansökan ska politiskt förankras för de effektiviserings åtgärder som 
statsbidraget omfattar. 

Beslutsunderlag 
Utkast ansökan kommundelegationen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
Godkänna kommunens ansökan till kommundelegationen 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, kommunchef 
Margareta Albert, verksamhetschef Vård och Omsorg 
Annelie Izindre, verksamhetschef skola 
Annette Olsson, ekonomichef 
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Utkast ansökan Kommundelegationen 

Åtgärder för ekonomi i balans  

Denna åtgärdsplan innehåller ett antal utvecklingsfrämjande åtgärder i syfte att en långsiktig 
ekonomi i balans upprätthålls. I första hand omfattar planen åtgärder på kort sikt som ger 
direkt effekt på ekonomin och kan verkställas omedelbart av verksamheterna. Åtgärderna 
bidrar därmed till att komma närmare ekonomisk balans innevarande år och till viss del 
anpassa oss mot tillgängliga resurser 2023. Avsikten är att dessa ska ge snabb effekt under 
innevarande år. Åtgärderna omfattar Friköp av kostsamma lokalhyror och samlokalisering 
och Kostnadsreducering och effektivisering inom kommunens fastighetsbestånd. I den 
förstnämnda märks åtgärder som exempelvis samlokalisering av förskolans lokaler. I den 
senare är målsättningen att energieffektivisering ska genomsyra all energianvändning i 
samtliga kommunala verksamheter. Vilket ligger i linje med miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Vi förhåller oss i vårt förändringsarbete till Agenda 
2030 för ett hållbart och delaktigt samhälle. Dess mål ger oss ett ramverk för verktyg hur vi 
ska arbeta och samverka sektorsövergripande för att få en ekonomi i balans. ( Exempel, byte 
till energieffektiva belysningar, byte av styrutrustning till värme och ventilation sporthallen)  

 
Åtgärder behöver också vidtas för att åstadkomma effekter på längre sikt. Storfors kommun 
har en tydlig strävan till genomgripande förändringar av system och arbetssätt, och vi behöver 
utveckla ordinarie verksamheter. I vårt förändringsarbete ska vi metodutveckla och 
systemsätta verksamhetsarbete anpassat efter verkligheten som den ser ut idag. Detta kommer 
kräva verksamhetssövergripande förankringsarbete och en fokuserad kapacitetsuppbyggnad 
av resurser och kompetens.  Åtgärderna benämns Organisatorisk beredskap för 
kostnadsreduceringar och Kompetensbreddning och kompetensförsörjning.  
I åtgärden organisatorisk beredskap för kostnadsreduceringar ska insatser ha påbörjats för att   
möta de ackumulerade behoven. Strukturella förändringar behövs för att ha en organisatorisk 
beredskap att möta de fortlöpande behoven. Ett antal nya insatser/yrkesroller behövs som stöd 
i arbetet. Till exempel en processledare, som ska stötta verksamheterna i budget och 
verksamhetsanpassningar. En ekonom som ska hantera den nya prislappsmodellen som 
kommunen ska använda i budgetprocessen samt kalkylera på effektiviseringseffekter av 
åtgärder som övriga verksamheter tar fram förslag på. Andra insatser är stöd av Sveriges 
kommuner och regioner som följer arbetet i några enheter och digitala uppföljningsverktyg 
som underlättar analys och uppföljningsarbetet. 
 
I kompetensbreddning och kompetensförsörjning märks bland annat åtgärder som 
kompetensutveckling och stöd för kommunens chefer och IT stöd i digitaliseringsarbetet. 
 
Storfors kommun ska politiskt och organisatoriskt förankra och besluta om och genomföra de 
strukturella förändringar och kraftfulla åtgärder som är nödvändiga för att långsiktigt skapa 
förutsättningar för en ekonomi i balans. Fokus läggs på att kostnadsutvecklingen bromsas och 
att en kostnadseffektiv verksamhet uppnås. 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (1) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-03-03 
Diarienummer 
KS/2022:87 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut- Organisationsjustering avseende kommunens 
folkhälsoarbete 
Diarienummer: KS/2022:87 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsen 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens folkhälsoarbete är idag fördelat under ett flertal enheter. Det ger en styrka i form 
av en bred förankring i arbetet men det medför även en viss otydlighet gällande roller och 
ansvar. Något som i sin tur försvårar ett strukturerat och strategiskt arbetssätt.  
 
Som ett första led i att tydliggöra ansvar och roller inom kommunens folkhälsoarbete föreslås 
att det budgetansvar som idag finns hos personalchef flyttas över till skolchef och att det i 
samband med det tydliggörs att det i budgetansvaret även ligger ett verksamhetsansvar för 
folkhälsoarbetet. Det vill säga den budgetansvariga är tillika strategiskt ansvarig och ansvarig 
för initiering av planer, processer, projekt mm inom området. Ansvarsflytten från 
personalchef till skolchef grundar sig i att den rollen har en större träffyta mot vissa 
prioriterade målgrupper. 
 
I tjänsten som folkhälsosamordnare tydliggörs därmed även ansvaret för att upprätta planerna, 
driva processer och leda projekt. Självklart med bred förankring i övriga kommunala 
verksamheter, föreningar och berörda kommuninvånare. I folkhälsosamordnarens roll ingår 
även att, tillsammans med övriga aktörer, utföra aktiviteter som gynnar folkhälsan och ligger i 
linje med de övergripande planerna.  

Finansiering 
Åtgärden får ingen ekonomisk påverkan utan inryms i ordinarie tjänst 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut: 
Verksamhetsansvaret för kommunens folkhälsoarbete placeras under skolchef från och med 1 
april 2022 
 

Beslutet ska skickas till 
Anneli Izindre 
Daniel Bekking 
Kicki Karlsson 
Pia Aspvik 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 1 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-14 
Diarienummer 
KS/2021:95 

Handläggare:  
Johan Rosqvist 
Kommunchef 
 
Tjut - Uppföljning av tillfällig omorganisation 
Diarienummer: KS/2021:95 
Beslutsinstans:  
 

Beskrivning av ärendet 
2021-03-15 beslöt kommunstyrelsen att ledningsstrukturen i kommunen skulle omorganiseras 
under en prövoperiod fram till 2021-05-01. Huvudsakliga förändringen innebar att en 
minskning med en verksamhetschef skulle genomföras. Denna omorganisation skedde relativt 
snart efter det att en mer omfattande omorganisation genomförts under våren 2020. En 
omorganisation som då bland annat inrymde förändringen att gå från 1 till 3 
verksamhetschefer.  

Den senaste omorganisationen ska enligt beslut i kommunstyrelsen utvärderas senast under 
april månad 2022. Utvärdering har gjorts relativt avskalat då det är relativt få som är direkt 
berörda, dock har även den första omorganisationen till viss del vävts in i utvärderingen då 
det förlöpt så kort tid emellan dem. 

Utvärderingen baseras på ledningsstrukturen och funktioner som påverkats, dvs 
verksamhetschefer och enhetschefer, då det var där den huvudsakliga förändringen vid den 
senaste omorganisationen skedde. Urvalet har utgjorts av de verksamhetschefer som fått 
större områden och de enhetschefer som fått förändrat/minskat stöd i och med att en 
verksamhetschef tagits bort och/eller att enheter lagts över på andra verksamhetschefer.  

Utifrån inkomna svar så bedöms nuvarande organisation fungera relativt bra sett till de 
tidigare. Så med den vetskapen och förutsättningen att det i nuläget inte finns ekonomiska 
förutsättningar för att utöka organisationen med ytterligare en verksamhetschef så är förslaget 
att permanenta nuvarande organisation. En återgång till tidigare organisation skulle sannolikt 
ge en utökad kostnad på drygt 1 mkr 

Detta eliminerar inte behov av kommande organisationsjusteringar. Exempelvis pågår 
diskussion kring dagens organisation av folkhälsoområdet som kan mynna ut i en 
organisationsjustering. 

Finansiering 
Permanentas nuvarande tillfälliga organisation så påverkas inte finansieringen. 

Beslutsunderlag 
Utvärdering tillfällig omorganisation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen: 
- Godkänna utvärderingen 
- Permanenta nuvarande organisation 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE Sida 2 (2) 

 
 

STORFORS 
KOMMUN Datum 

2022-02-14 
Diarienummer 
KS/2021:95 

 

Beslutet ska skickas till 
Johan Rosqvist, kommunchef 
Margareta Albért, verksmanhetschef vård och omsorg 
Annette Olsson, ekonomichef 
Daniel Bekking, personalchef 
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