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Kommunstyrelsens kommentar 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Kommunen har under 2012 fortsatt arbetet för att vara en bra och attraktiv serviceorganisation 
som är till för våra medlemmar så som företag, invånare och föreningar. 

På grund av ändrade förutsättningar som tex. försämrade skatteprognoser och 20 II års 
resultat gj orde kommunen en ombudgetering under våren. Fullmäktige beslutade att 
kommunen skulle minska sina utgifter med 8,5 miljoner kronor. 
Första halvåret var det en befolkningsökning på 21 personer. Andra halvåret minskade 
befolkningen. Totalt under 2012 minskade vi med 68 personer. 

Den 1/11 2012 var vi 4193 invånare i Storfors kommun. För framtiden är det viktigt att 
kommunen fortsätter att arbeta för att öka attraktiviteten och på så sätt bromsa kommunens 
befolkningsminskning. Översiktsplanen är uppdaterad och klar för att antas av fullmäktige 
under våren 2013. Näringslivsfrågor, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och fritidsfrågor 
kommer fortsatt att vara prioriterade områden för Kommunstyrelsen. 

Kommunens totala sjukfrånvaro har fortfarande ett lågt medelvärde vilket är mycket 
glädjande men är tyvärr något högre än under 2011. Vi fortsätter vårt aktiva arbete och jobbar 
mot en fortsatt låg sjukfrånvaro. 

Vårt arbete med kulturen har nu bland annat inneburit att kommunen har invigt vår "ny"
gamla biograf med en digital bioprojektor och nya biostolar. Flera åtgärder har påbörjats för 
att göra Folkets hus till ett attraktivt hus för alla medborgare, föreningar och organisationer. 
Sommarutställningen genomfördes i en något förändrad form på Folkets Hus. UKM (Ung 
Kultur Möts) genomfördes under året med ett framgångsrikt resultat. 

Den av kommunfullmäktige beslutade nya gemensanuna nämnden där bland annat 
Lönekontor för östra Värmland skall ingå startade sitt arbete under 2012. Region Värmlands 
nya kollektivtrafikmyndighet har bÖljat sitt arbete och tagit fram kollektivtrafikplan för 2012-
2014. Arbetet fortsätter med en kollektivtrafikplan för 2014-2018. 

När budget för 2012 antogs beslöt kommunfullmäktige att sänkaresultatmålet till o. Under 
våren fattade kommunfullmäktige beslut om att reducera budgeten med 8,5 miljoner. 
Kommunstyrelsen har under året noga följt kvartalsrapporter och halvårsrapporten. 
Kommunfullmäktige har sedan halvårsrappolten varit medvetna om att det ekonomiska läget 
sett oroväckande ut. Några omständigheter som kan nämnas är kostnadsökningar för 
äldreomsorgen samt LSS-verksamheten. Budgetåret 2011 gjorde kommunen ett stort 
underskott (minus 6,8 mnkr ) som delvis är drivet av den kraftiga befolkningsminskningen. 
Budgetåret 2012 har också resulterat i ett underskott (minus 3,7 mnkr). 
Neddragning av verksamhet har gjorts och under 2012 reducerades organisationen med 22 
befattningar vid halvårsskiftet och i december tillsattes en omställningsgrupp för att utarbeta 
ytterligare reduceringsförslag. Det långsiktiga ekonomiska målet är att uppnå en resultatnivå 
på minst 2 procent av summan av skatteintäkterna och statsbidragen. 

För Kommunstyrelsen 
Hans Jildesten 
Ordförande 
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Organisation 
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Verksamhetsorganisation 
Verksamheterna har organiserats enligt nedanstående schema. 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Kommunstyrelsens verksamhet består av Kommunledning samt Service och Administration. 
Vatten och avlopp särredovisas. Välfårdsnämnden består av verksamheterna Skola & Välfård 
samt Vård & Omsorg. 
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Utveckling Storfors kommun 

Fem år i sammandrag Stortors kommun 
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ARSREDOVISNING 2012 
Befolkningsutveckling 
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Kommunens befolkning har minskat med 68 personer under kalenderåret 2012. Första 
halvåret var det en ökning på 21 personer. Trenden med befolkningsminskning under andra 
halvåret håller i sig. Imikes flyttnetto är -173 personer. Under året har kommunen fått 350 nya 
invånare, 308 nyinflyttade och 42 nyfödda. 
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Storfors kommun har mellan åren 2006-2011 minskat med drygt 80 elever i skolåldern. 

Näringsliv 
Den största och för framtiden viktigaste företagsetableringen under året var att Storfors 
återigen fick ett bankkontor då Bergslagens Sparbank öppnade ett nytt kontor i Storfors. 
Antalet aktiva företag i kommunen är 228. Nyföretagandet var 3,4 nya företag/IOOO inv. 
vilket är något sämre än förra året och inte i den nivå som kommunen önskar. Den relativt 
svaga konjunkturen i Europa och Sverige avspeglar sig hos kommunens och regionens 
industriföretag med relativt svag efterfrågan. Undantag från det är den mycket positiva 
utveckling som Outokumpu Stainless Tubular Products, OSTP har haft under året. Svenskt 
Näringslivs enkät om företagsklimatet, som genomfördes under hösten 2012 visar på en 
positivare bild av företagsklimatet i Storfors. Kommunen har gjort en överenskommelse med 
Nyföretagarcentrum om att de får nyttja lokaler i centrumhusets kontorshotell. 
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Turism 
ÅRSREDOVISNING 2012 

Under 2012 fick vi se en svag återhämtning av turismen. Den regniga sommaren gjorde dock 
att campingplatser i kommunen hade en svag beläggning. 
Kommunerna i Östra Värmland samverkar med Bergslagskanalen ekonomisk förening som 
under året bytt inriktning och nanm till Värmlands Bergslag Turism. 
Kommunen har under året köpt turistbyråtjänster av Rotel Storfors. 

Folkhälsa 
Ä ven om folkhälsoplanen inte är fastställd pågår aktiviteter som bidrar till att uppfylla mål i 
folkhälsoplanen. 
Aktiviteter som kan lyftas fram är: 
Fritidsaktiviteter för ungdomar i samverkan med kyrkan och IOGT-NTO. 
Drogförebyggande aktiviteter inom ramen för BUS. 
Aktiviteter för äldre inom ramen för Sociala träffpunkter. 

Friskvården i Värmland fortsätter att ta emot FaR (fysiks aktivitet på recept) förskrivningar 
och erbjuder bl.a. hälsosamtal, konditionstest, individuell viktkontroll, kost- och 
motionsrådgivning. För andra året i rad uppmärksammade Storfors kommun, föreningar, 
organisationer samt landstinget regerings uppdrag "Ett friskare Sverige" med en rad olika 
aktiviteter. 
Under året faons det ett stort utbud av motionsaktiviteter och träningsgrupper för vuxna och 
äldre samt ett rikt föreningsliv som bidrar till att aktivera barn och unga. En hel del fokus har 
lagts på att få äldre ut i aktivitet. 

Översiktlig planering 
Förslaget till ny Översiktsplan som slutfördes under 2011 har ställts ut på samråd under 2012. 
Fastställandet av den nya Översiktsplanen beräknas ske under våren 2013. 

Kollektivtrafik 
Kommunen har deltagit i arbetet kring en uppdaterad trafikförsörjningsplan. Fortsatta 
aktiviteter för att återuppta persontågtrafik på sträckan Borlänge - Karlstad har genomförts. I 
samverkan med Värmlandstrafik har en kollektivtrafikdag genomförts. 

Utvecklingsverksamhet 
Kommunen har under året deltagit i följande utvecklingsprojekt: 
Attraktiva Värmland 
Syftet är att öka kunskapen om Värmland och dess kommuner samt att vara ett stöd i bland 
annat inflyttarfrågor. 
Det företagsamma Värmland 
Syfte att stimulera entreprenörskap och nyföretagande. 
Tillväxt Värmland 
Öka ungdomars, 18-35 år, entreprenörskap 
Turismutveckling Bergslagskanalen 
Syfte att öka attraktionskraften kring Bergslagskanalen och öka antalet gästnätter. 
Leader Värmlands Bergslag. 
Kommunen deltar i det pågående landsbygdsprojektet i Östra värmland. 
Företagsamhet i hela skolanlVärmland (UF) 
projekt som ska öka unga människors (-18 år) syn på företagande och entreprenörskap. 
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Vision 2015 

Storfors 2015 - gränsöverskridande samverkan -
Storfors näringsliv kännetecknas av småföretagande med stark lokal och regional knytning, 
där gränsöverskridande samverkan står i centrum. Entreprenörskap, kompetensförsörjning 
och företagsamhet är centrala drivkrafter för tillväxt. 
Storfors utmärks av positiva attifyller till förnyelse och utveckling. 
Den goda livsmiljön är avgörande för individens, företagens och hela kommunens 
möjligheter all leva, utvecklas och växa. 
Kommunen har valt att arbeta med styrkortsmetoden för att skapa en tydligare koppling 
mellan övergripande strategier och enskilda aktiviteter. Modellen ger även en balans mellan 
de olika strategiska målen. 

Perspektiv Framgångsfaktorer 
Strategiskt mål - vi kännetecknas av 

Kund l.Attraktivt boende, trivsel och 
Attraktiv kommun trygghet 
med positiva attityder och god livsmiljö 2.Delaktighet med kunderna 

3.God service, information och 
tillgänglighet anpassad utifrån 
kundernas behov 

Tillväxt och lärande 
Gränsöverskridande samverkan för 4.Samverkan med och mellan 
entreprenörskap, kompetensförsörjning och företagen i Storfors och regionen 
företagsamhet S.Företagsamhet och initiativkraft 

hos företagare och medborgare. 
6.Goda möjligheter till arbete och 
utbildning i Storfors och regionen 

Verksamhet 7.Samarbete med andra komm-
Effektiv verksamhet i samverkan där uner och organisationer för bibe-
personalens kompetens och utveckling är i hållen och utökad produktion och 
fokus kompetens. 

8.Effektivitet och professionalism 
9.Kompetent, nöjd och delaktig 

. personal 
Elwnomi l O.Effektiv förvaltning av 
Hållbar ekonomi som möjliggör tillgångar 
utveckling, långsiktighet och minskad Il. Ekonomi i balans 
sårbarhet 

Effektmål- politiska mål 

l.Fler boendealternativ och ökad trivsel och trygghet 
Förslaget till ny Översiktsplan har ställts ut på samråd under 2012 
Kommunen har deltagit i projekt attraktiva Värmland. 

2.Fler möten med kunderna 
KSAU har genomfört nio företags besök. 

Effektmål 
Politiska mål 
Fler boendealternativ och ökad 
trivsel och trygghet 
Fler möten med kunderna 
Förbättrad service och 
tillgänglighe! 

Förbättrat företagsklimat 

Fler företag utvecklas och växer 

Fler i arbete och utbildning 

Utveckla infrastrukturen för 
tillväxt och regionförstoring 

Öka och utveckla samverkan i 
Östra Välmland och med andra 
kommuner och organisationer. 
Ständiga förbättringar av 
verksamheten 
Öka personalens delaktighet i 
utvecklingsprocesser 
Soliditeten ökas 
Nettokostnaden < 98 % av 
skatter, gen. statsbidrag och 
u\jämningssystemet 

Dialogmöten med näringslivet har genomförts angående start av visionsarbete 2025. 
Kommunalrådet har haft dialogmöten med medborgarna första måndagen i varje månad "fika 
med kommunalrådet". 
Två samrådsmöten är genomförda i sarnband med beredning av översiktsplanen. 
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3.Förbättrad service och tillgänglighet 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Arbete med att förbättra kommunens tillgänglighet och service grad (telefon och e-post) har 
genomförts. 
Deltagit i arbete för att utveckla E-tjänster (gemensamt projekt med samtliga kommuner i 
Värmland) 

4.Förbättrat företagsklimat 
Storfors har sjunkit - 66 platser, till plats 262, på Svenskt Näringslivs ranking av lokalt 
företagsklimat som presenterades våren 2012. 
Ett dialogmöte med företagen om kommunens upphandling har genomförts. 
Samrådsmöten före upphandlingar har genomförts inför två upphandlingar. 

S.Fler företag utvecklas och växer 
Något sämre nyföretagarår 2012 mot tidigare år. Det startade 3,4 nya företag/1000 inv. (basår 
2003 med 5,21 nya företag/lOOO inv). Källa Nyföretagarbarometern. 
Kommunen har blivit medlem i Visit Värmland 
Samverkan mellan kommunerna i Östra Värmland har utvecklats 
Värmlands Bergslag Turism har startats upp. 
En näringslivssida i Freske Lufta har tagits fram. 

6.Fler i arbete och utbildning 
Antalet öppet arbetslösa minskade fr'ån 111 till 99 under året 2012. (2012, v.52) Antalet 
sökande personer i program med aktivitetsstöd ökade under samma period från 151 till 168. 

7. Utveckla infrastrukturen för tillväxt och regionförstoring 
Elektrifieringen av Inlandsbanan mellan Kristinehamn och Nykroppa är genomförd. 
Påbörjat arbete med att bygga bredbandsnät i kommunen, där ett samarbetsavtal med Telia är 
tecknat. 

8.Öka och utveckla samverkan i Östra Värmland och med andra kommuner och 
organisationer. 
Start för ett gemensamt lönekontor i Östra Värmland. 

9.Ständiga förbättringar av verksamheten 
Genomfört start av Lean för hela kommunen med seminarie för samtliga chefer 

lO.Ölm personalens delaktighet i utvecklingsprocesser 
Lean Production ökar möjligheterna till delaktighet i utvecklingsprocesser. Genomfört SWOT 
analyser på kommunens arbetsplatsträffar. 

l1.Soliditeten ökas 
Soliditeten för verksamhetsår 2012 är på 27 % och är därmed försämrats med 3 % jämfört 
med verksamhetsår 20 Il. 

12.Nettokostnaden < 98 % av skatter, gen. statsbidrag och utjämningssystemet 
Resultatet för 2012 efter jämförelsestörande poster blev -7,8 mnkr vilket ger en nettokostnad 
på 102 % av de intäkter som kommer från skatter, generella statsbidrag och 
ut jämnings systemet. 
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Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys 
Kinnwalls Hörna Dm SKL 12/3586 12 oklober 2012/Makronytt 312012 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Världsekonomin har befunnits sig i olika skeden av ekonomisk kris ända sedan sommaren 
2007, då skadeverkningarna på det finansiella systemet av USA:s spruckna bolånebubbla 
bÖljade bli allt tydligare. 
Initialt koncentrerades krisen till banker och andra finansiella institutioner, både i USA och på 
andra håll, som varit direkt involverade i överdriven kreditgivning till USA:s bostadsmarknad 
under orimliga villkor: de s.k. sub-primelånen. Gradvis har dock krisen flyttats över från 
banksystemet till de offentliga finanserna. 

Ljusningen i konjunkturen inom eurozonen dröjer och förväntningarna om framtiden har 
under hösten förskjutits i negativ riktning. Detta trots att risken för en akut finanskris minskat 
tack vare åtagenden från den europeiska centralbanken och EU, vilket märks i lägre räntor för 
de mest skuldtyngda länderna. Det som franilörallt tynger konjunkturen är skuldsaneringen i 
Sydeuropa. Flera sydeuropeiska länder har haft betydande fall i BNP under 2012 och 
avmättningen har spridit sig norrut till ekonomiskt starka länder som Tyskland. 
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Miljarder kronor i 2011 års priser resp. procentuell förändering från föregående kvartal 
årstakt. 

Samhällsekonomin 
Kal la: Makronytt 31201 2 

Den svenska ekonomin har utvecklats relativt starkt under årets första tre kvartal. I 
säsongrensade termer har tillväxten legat runt 2 procent i årstakt. Det mesta tyder dock på en 
betydlig svarare utveckling under det fjärde kvartalet. Månadsstatistiken för såväl industri 
som privat tjänstesektor har under senare tid pekat ner. Liknande negativa signaler kommer 
från olika enkätundersökningar som t ex Konjunkturbarometern och inköpschefsindex. 
Försvagningen av den svenska ekonomin under slutskedet av i år förklaras i huvudsak aven 
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försvagad export vilket i sin förlängning är ett resultat av den mycket dystra utvecklingen i 
stora delar av Europa. 
De svaga tillväxtutsikterna gör att SKL räknar med en försvagad sysselsättning. Olika 
indikatorer- antalet varsel om uppsägning, bedömningar av sysselsättningsläget i 
Konjunkturbarometern och antalet visstidsanställda- har emellertid under hösten tydligt pekat 
på en förestående försämring. Det innebär att arbetslösheten växer markant den närmaste 
tiden och spås nå 8,3 procent en bit in på nästa år. 
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Skatteunderlagstillväxten 
Kommunernas resultat väntas bli rekordhögt 2012 till följd av återbetalning av försäkringspremier 
från AFA Försäkring. Därefter faller resultaten kraftigt. 
Till följd av lägre taxeringsutfall 2011 och något lägre skatteunderlagsutveckling försämras 
kommunernas resultat med drygt l miljard kronor både 2012 och 2013 jämfört med tidigare 
bedömning. 

För att uppnå god ekonomisk hushållning brukar ett resultat på 2 procent av skatter och 
statsbidraget anges en rimlig nivå för kommunerna sammantaget. Att kommunernas 
sammantagna resultat motsvarar l procent kan knappast ses som god ekononomisk 
hushållning. Resultatet i SKL:s kalkyler innebär också att många kommuner kommer att ha 
underskott år 2016. Senast kommunernas resultat motsvarade l procent av skatter och bidrag 
var år 2004. Då redovisade 99 kommuner underskott. 
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Kommunernas ekonomi 
Kommunernas kostnader ökar först och fl'ämst till följd av löne- och prisökningar. Utöver dessa 
innebär också demografiska förändringar, det vill säga en ökad befolkning och förskjutningar 
mellan olika åldrar, att kommunernas kostnader kontinuerligt växer. Totalt sett har demografiska 
krav för kommunerna ökat årligen med cirka 0,5 procent. Utöver löneökningar samt demografiskt 
betingade kostnadsökningar har kostnaderna i genomsnitt ökat med ytterligare 0,7 procent per år 
under 2000 talet. 

Förutom förändrad befolkningssammansättning och riktade satsningar som kan öka eller minska 
kostnaderna inom olika verksamheter finns det annat som kan påverka kommunernas 
kostnadsutveckling. När lagstiftning med ökad ambitionsnivå införs, med kraftigt ökade kostnader 
(t ex rättighetslagstiftningen inom LSS), får det inledningsv is konsekvenser för den nämnd som är 
ansvarig för verksamheten, men sedermera också för hela den kommunala ekonomin. Varje 
kommun har krav på sig att uppfylla balans mellan intäkter och kostnader och att upprätthålla en 
god ekonomisk hushållning. Vid kraftiga kostnadsökningar inom en verksamhet, som omsorg för 
funktionshindrade, vilka också är svåra att påverka, innebär det på kort sikt behov av anpassning 
inom de övriga verksamheterna i den ansvariga nämnden och på lite längre sikt anpassning av 
hela kommunens budget eller höjd skatt. 
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Kostnaderna för funktionshindrade har ökat dramatiskt under 2000- talet. Organisatoriskt 
sorteras ofta omsorg om funktionshindrade i samma nämnd som individ- och familjeomsorg 
samt även äldreomsorg. De kraftigt ökade kostnaderna för funktionshindrade och individ- och 
familjomsorg har sannolikt påverkat kostnadsutvecklingen för äldreomsorgen. 
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lJlJ:I STORFORS 
Cl[!IJ KOMMUN 

Ekonomiskt resultat och analys 

Arets resultat Stortors kommun 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Bokslutet för verksamhetsår 2012 visar f6re justeringar ett negativt resultat på 4,4 rnnkr samt 
ett negativt resultat efter justeringar på 7,8 rnnkr. 

"uaget AVVIKelse 
Reviderad Bokslut mot 

KOMMUNTOTAL 2012 Budget budget Bokslut 
tk 2012 2012 2012 2012 2011 

Verksamhet inkl avskrlexkl PO 

Politisk verksamhet - 2375 · 2375 · 2248 127 · 2246 

Vatten och avlopp 1249 1249 34 · 1 215 · 958 
Kommunstyrelsen - 48573 · 45573 - 47161 - 1 588 - 50216 

Varav jm' st post K S - 432 759 
Skola och välfärd - 88552 - 83052 - 83934 - 882 - 85360 

Varav jmf st post Skola och välfärd - 200 

Vård om omsorg - 33970 - 33970 - 39127 - 5157 - 34442 
Varav jmf st post Vård o omsorg - 82 

Miljö och byggnadsnämnden - 616 - 616 - 621 - 5 - 493 

Summa netto - 172837 - 164337 - 173058 · 8721 · 173715 

Arb giv avg lag stadg - 36673 - 36673 - 30956 5717 - 33873 
Försäkringar - 933 - 933 - 211 722 - 1294 

Pensioner - 7674 - 7674 - 10270 - 2596 - 8893 

Pensioner, löneskatt - · 2480 - 2480 - 2204 

Summa arb giv avg mm - 45280 · 45280 · 43918 1362 · 46263 

VHT nello inkl av,kr/inkl pol· 218117 I LI·_--=2::.09:.6:.1::.7_ .1I·_--=2::.1::.6::.97:.:6'--..lI_· _.:.7..:3::.59=--..l�L • ....::.21::9..:9::.7::.8----i 

L-____________ ~A~n~~=I~ln~v~å~n.~m~IL-______ --'1 LI ________ --' ____ ~4~19:.:3L-.l-______ -L __ ~4..:2=23=--..l 

Allmän kommunalskatt 165030 165030 158859 - 6 171 156505 
SI utav räkning 3878 3878 1935 - 1 943 3769 

Inkomstutiämn.bidraq 36327 36327 39206 2879 38228 
Struklurbidrag 1656 1656 1639 - 17 1676 

Realerina 2147 2147 2078 - 69 4421 

Kostnadsutjämn.bidrag 8354 8354 8146 - 208 5883 

FastiohelsaV\lifl 7478 7478 7457 - 21 6975 
Avaift lill LSS Uliämn. - 5349. - 5349 - 5041 308 - 4949 

Summa skatteintäkter 219521 219521 214279 · 5242 212506 

Finansiella intäkter 295 295 936 641 1296 
Finansiella kostnader - 1699 - 1699 - 2652 - 953 - 3282 

Värav jm' st post - 968 

Summa finansnetto - 1404 · 1404 · 1715 · 311 · 1986 

~ ________________ T~O~t~A~LT~I ________ ~1 ~1 ____ ~8~50~0 __ ~1· ____ ~4~41~3~~1·~1~2~9~13~~1· __ ~9~4~57~ 
-

Arets I'9sulta · 4413 · 9457 
varav jämf.st.post återbetaln fr AMF · 4125 

varav jämt.st .poste 714 1727 
varav särredovisning VA - 34 958 

Arets resultat efter jämf.stör. Poster · 7858 · 6773 
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~ STORFORS 
C[!1J KOMMUN 

Viktigare ekonomiska avvikelser 

Verksamheterna 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Den försämrade skattekraftutvecklingen medförde att kommunfullmäktige beslutade om en 
reviderad budget där verksamheterna fick i uppdrag att reducera budgeten med sammanlagt 
8,5 mnkr. En!. KF § 25 fördelades reduceringen till 3 mnkr för Kommunstyrelsen och 
resterande 5,5 mnkr till Välfdrdsnämnden. 

Den anpassning av verksamheten som Storfors kommun har genomfört innebär en minskning 
av personalstyrkan med totalt 22 tjänster. Minskningen fördelas på 19 reducerade 
tillsvidartjänster och 3 tjänster som vakanshålls. Genom omplaceringsmöjligheter samt genom 
att inte återbesätta pensionsavgångar och vakanser i verksamheterna så har antalet 
tillsvidareanställda som sagts upp på grund av arbetsbrist kunnat begränsas till 6 medarbetare. 
Av dessa har 2 medarbetare kunnat kvarstå i tjänst på en lägre tjänstgöringsgrad. För de 
medarbetare som inte kunnat erbjudas omplaceringsmöjligheter så är uppsägningstiderna 3-12 
månader beroende på anställningstid och avtalsonuåde. 

Idelårsbokslutet prognostiserades Kommunstyrelsen att kunna uppnå 2,7 mnkr av sitt 
reduceringskrav på 3 mnkr. Vid bokslutet uppnåddes slutligen en reducering av kostnaderna 
på 1,4 mnkr jämfört mot ursprungsbudgeten. Dessutom är ytterligare 0,5 mnkr att betrakta 
som jämförelsestörandepost. 

Välfårdsnämnden, där verksamheten Skola och Välfård fick ett reduceringskrav på 5,5 mnkr, 
prognostiserade i delårsbokslutet att kunna uppnå 4,8 mnkr varav det slutliga resultatet är 4,6 
mnkr. Inom Välfdrdsnämnden har verksamheten Vård och Omsorg dessvärre ökat sina 
kostnader med 5, l mnkr bland annat på grund av att antalet biståndsbedömda timmar ökat 
kraftigt vilket leder till ökad verksamhet inom framför allt hemtjänsten. 

Den politiska verksamheten och Miljö och Byggnadsnämnden har inte fått några 
reduceringskrav och ligger i rimlig balans med fastställd budget. 

Finans 

Skatteutfallet Storfors kommun 
Skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgick till 214,2 mnkr för 2012. Utfallet är 5,2 
mnkr sämre än budgeterat. Det slutgiltiga skatteunderlaget bygger på en befolkningssiffra 
som den 1111 2011 var 4223 invånare i Storfors Kommun. Storfors får mer pengar per 
invånare än genomsnittskommunerna inom ut jämnings systemet. 

Utjämning och generella statsbidrag, kr/ lnv 
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IIEI STORFORS 
C![!IJ KOMMUN 

ÄRSREDOVISNING 2012 
Kostnaderna för arbetsgivareavgifter är totalt sett 5,7 nrnkr lägre än budgeterat men det beror 
till största delen på den återbetalning av AFA avgifter från 2007-2008 på 4,1 mnkr som 
kommunen fick återbetald under 2012, 

Pensioner 
Pensionskostnaderna för år 2012 är 5,1 mnkr inkllöneskatt högre än budgeterat 
Redovisningen av pensionskostnaderna sker enligt blandmodellen och innebär att årets 
resultat belastas med både nyintjänande pensioner som är del av PO-kostnaden för årets 
utbetalda lönekostnader och pensionsutbetalningar för de pensioner som är intjänade före 
1998. Kommunens ansvarsförbindelse inklusive löneskatt uppgår till 118,9 nrnkr per 
20121231 och pensionsskuld uppbokat i balansräkningen uppgår 11 ,8 nrnkr inklusive 
löneskatt. 

Finansnetto 
Kommunens finansnetto är 1,4 mnkr sämre än budget. Storfors finansnetto är sämre än 
genomsnittskommunerna men följer samma trender som övriga men alla förändringar ger ett 
kraftigare utfall hos oss än övriga kommuner. 

Finansnetto kommunen, kr/inv 
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Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommuner överstiga kostnaderna. Om 
kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet regleras 
och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de nästkommande 
tre åren. Beslut om sådan reglering ska fattas i budgeten senast tredje året efter det år då det 
negativa resultatet uppkom. Kommunens resultat efter justeringar uppgick verksamhetsår 
2011 till minus 6,8 mnkr och 2012 till minus 3,7 mnkr så det sammanlagda resultatet att 
återställa enligt balanskravet uppgår till minus 10,5 nrnkr. De jämförelsestörande posterna om 
680 tkr är personalavvecklingskostnader som uppstått tillföljd av det omställningsarbetet som 
genomförts under 2012. 
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QW STORFORS 
I)!J[J KOMMUN 

Sammandrag per nämnd/styrelse 

Politisk verksamhet 

Verksamhet 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Verksamheten består av den politiska organisationen med fullmäktige, nämnder, styrelse och 
revision samt Överf6rmyndarnämnden och dess verksamhet. 

Totalsammanställning Budget Bokslut Avvikelse 
Politisk verksamhet 2012 2012 mot budget 

Drtftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 53 107 54 

Summa Intäkter 53 107 54 
Personalkostnader ~ 1 551 - 1 582 - 31 

Verksamhetskostnader - 877 - 773 104 

Avskrivningar - O O 
Summa kostnader - 2428 - 2355 73 

Netto kostnad - 2375 - 2248 127 

Arets utfall visar på ett överskott på 127 tkr. 

Sammanställning av sammanträden under 2012 

Nämn/styrelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Välfårdsnämndens arbetsutskott 
Välfårdsnämnden 
Stiftelsen Björkåsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Överf6rmyndarnämnden 
Drift- och servicesnämnden 
Hjälpmedelsnämnden i Värmland 

Kommunstyrelsen 

Antal möten 
13 
12 
9 
12 
11 
10 
13 
11 
4 
5 

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområden återfinns många servicefunktioner både riktade 
direkt mot kommunens invånare och som stödverksamheter till övriga kommunala 
verksamheter. 

Den nya biografen i Folkets Hus har invigts med nya stolar och nytt golv. Den "nya" 
biosalongen har mottagits positivt av kommunens invånare. 

Kommunens informationstidning "I Freske Lufta" har utkommit med 7 nummer under 2012 
varav ett sommarnummer. 
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D!:&I S T OR FORS 
CUl KOMMUN 

ÄRSREDOVISNING 2012 
Kommunen utför skötsel av gator & vägar som innebär snöröjning och sandning under 
vinterhalvåret. Asfalteringsarbeten har utförts på flera vägar i kommunen under året bland 
annat på Baggetorpsvägen och Ekmansgatan. 

Under sommarhalvåret ansvarar kommunen för skötseln av allmänna parker, grönytor och 
lekplatserna samt Stiftelsen Björkåsens grönytor vilket innebär gräsklippning, ansning av 
buskar och rabatter samt under hösten uppsamling av alla löv. På vintern så sköter personalen 
spolning av skridsko is vid skolan och vid planen mellan rv 26 och Fallvägen. 

Ett välkomstmaterial för nyinflyttade kommuninvånare har tagits fram. 

En ny avfallsplan har antagits av Kommunfullmäktige att börja gälla from 2013-01-0 l. 

Servicefunktioner 
Kostverksamheten har under året levererat måltider till verksamheterna från köket i Hälsans 
Hus. Måltider levereras till våra barn och unga inom förskola/skola , till våra äldre, både som 
helpension till personer som bor på särskilda boenden men också mat för hemleverans till 
personer som bor hemma och fått det biståndsbedömt. Det har även gått att köpa lunch i 
matsalen på Hälsans Hus både som pensionär och anställd i kommunen. 

Kommunen utför städtjänster till de egna verksamheterna. 

Under 2012 har arbetet fortsatt med att införa skanning av inkommande fakturor vilket 
innebär att vid årets slut ca 90 % av alla fakturor hanteras elektroniskt. 

Under hösten har det gemensamma lönekontoret med Karlskoga, Filipstad och Kristinehamn 
startat sin verksamhet. 

Kommunservice & Admin Budget Bokslut Avvikelse 
Totalsammanställning 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 16735 17 057 322 

Summa intäkter 16735 17057 322 

Personalkostnader ~ 21 239 - 20152 1 087 

Verksamhetskostnader - 38381 - 38027 354 
Avskrivningar - 5688 - 6040 - 352 

Summa kostnader - 65308 - 64219 1 089 

Netto kostnad - 48573 - 47161 1412 

Verksamheterna under kommunstyrelsen minskade kostnaderna med 1,4 mnkr av 
reduceringskravet på 3 mnkr. 

Miljö och Byggnadsnämnden 
Antalet inkomna anmälningar, ansökningar om bygglov, dispenser och förhandsbesked 
nppgick till 74 stycken under januari - december 2012. 
Under hösten 2012 sade Filipstads Kommun upp avtalet angående köp av tjänst inom 
miljötillsyn och förhandlingar fördes med Karlskoga Kommnn om köp av tjänsten därifrån 
from 20130101. 
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KOMMUN 

Totalsammanställn ing 
Miljö och Byggnadsnämnd 51x 

Driftredovisning 

Ex1erna intäkter 

Summa intäkter 
Personalkostnader -

Verksamhets kostnader -

Avskrivningar 
Summa kostnader -

Netto kostn ad -

Välfärdsnämnden 

Budget 
2012 

tkr 
285 

285 

21 

880 

-
901 

616 

ÄRSREDOVISNING 2012 
Bokslut Avvikelse 

2012 mot budget 
tkr tkr 

272 - 13 

272 - 13 

- 9 12 

- 884 - 4 

- -

- 893 8 

- 621 - 5 

Nämndens verksamhet är uppdelad i 2 verksamheter, Skola och välIård samt Vård och 
omsorg. Dessa är sedan i sin tur uppdelade i ett antal enheter. 

Totalsammanställning Budget Bokslut Avvikelse 
Välfärdsnämnd 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 
Externa intäkter 27253 33026 5773 

Summa intäkter 27253 33026 5773 

Personalkostnader - 93620 - 100549 - 6929 

Verksamhetskostnader - 55791 - 55165 626 
Avskrivningar - 364 - 373 - 9 

Summa kostnader - 149775 - 156087 - 6312 
Netto kostnad - 122522 - 123061 - 539 

Totalt blev kostnaderna för Välfårdsnämnden ca 500 tkr mer än ursprungs budgeten, och mot 
den reducerade budgeten som innebar att nämnden skulle ha gjort en reducering på 5,5 mnkr 
så blev skillnaden ett negativt resultat på 6 mnkr. 

Skola och Välfärd (Välfärdsnämnden) 
Inom Skola och välfård återfinns följande verksamheter: Förskola, fritidshem, öppen förskola, 
grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad, 
individ- och familjeomsorg (IFO) och Verksamheten inom LSS (Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade). 

Verksamheten leds aven verksamhetschef samt 8 enhetschefer som alla har ansvar för 
ekonomi och personal. Skollagen och Social~änst1agarna är de lagar som styr. 

Färskolan 
I kommunen finns det 6 förskolor, 4 st i Storfors tätort och 2 st i Bjurtärnsonuådet. 
I genomsnitt var det 160 barn inskrivna inom barnomsorgen under 2012. 
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STORFORS 
KOMMUN 

ÄRSREDOVISNING 2012 
Barn per årsarbetare I förskolan, antal 
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Den satsning som Storfors lagt på barn och unga visar sig bland annat genom att vi ligger på 
en högre personaltäthet inom förskolan jämfört med övriga kommuner. Kommunen har också 
en väsentligt högre andel av alla barn inskrivna i förskolan. 

Kostnad förskola, krlinskrlvet barn 
125 000 --- -- ----- -- ---- ---------- - - -

120000 ,- ---- - --------- - - -- - ---- - - -- ---- -- - -

115000 - - -- - - - ----

105 OOOL __ "",=?,r -

100000 - - - - ---- -- - - - --- - - --- ---

' 006 ' 007 2008 >O" 2010 2011 

...... Storlors 

...... Pendllnaskommuner (ovälll medel) 

..... Vå rmlands län (ovägt mede l) 

-+- Alla kommuner (ovägt medel ) 

Den höga personaltätheten bidrar till att kostnaden per inskrivet barn ligger högre i Storfors 
än hos övriga kommuner. 

Grundskolan 
I kommuen finns 201 2 3 st grundskolor. Bjurtjärnsskola i Tåbäcken med förskoleklass -
årskurs 6 där det under 2012 gick ca 65 elever på skolan. Kroppaskolan har årskurserna 
förskoleklass - årskurs 3 och har ca 130 elever. Vargbroskolan är uppdela i två delar, årskurs 
4-6 och årskurs 7-9 och hade under 2012 ca 260 elever. Dessutom har kommunen en 
särskolaIträningsskola med mellan lO-I S elever. 

Kommunens satsning på att vara regionens bästa skola visar sig i statistiken, då andelen elever 
som går ur nionde klass med uppnådda mål i samtliga ämnen är klart bättre än för Sveriges 
Kommuner i genomsnitt. Dock så slår enstaka elever och händelser igenom starkt i statistiken 
då vi har ett så lågt elevunderlag. 
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STOR F ORS 
KOMMUN 

ÄRSREDOVISNING 201 2 
Elever i åk. 9 som uppnått målen j alla ämnen, totalt, andel (%) 
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Inom IFO området bedrivs en stor mängd insatser för att hjälpa och stötta invånarna i 
Storfors, här handläggs ärenden som gäller ekonomiskt biståndIförsörjningsstöd, utredning 
och behandling av barn/ungdom, vård .för vuxna med drogmissbmk samt familjerättsärenden 
ex samarbetssamtal och faderskap. Till IFO vänder du dig även när du har för avsikt att 
adoptera barn. 
Kostnaden för ekonomiskt bistånd är fortsatt högre i Storfors per invånare än i riket i 
genomsnitt men de åtgärder och nya arbetssätt som IFO, Integration och arbetsmarknad 
arbetar på sedan våren 2012 kommer förmodligen att leda till en minskning av kostnaderna på 
sikt. 
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LSS gäller för personer med en funktionsnedsättning som ryms inom följande personkretsar: 
• Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 
• Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 

ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 
• Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service 
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ÄRSREDOVISNING 2012 

Det finns 10 olika insatser inom LSS verksamheten. 

Storfors kommun har en förhållandevis låg andel personer med insatser enligt LSS vilket bia 
visar sig genom att vi fick betala 5 mnkr till kommunala utjämningssystemet för LSS under 
2012. 

Invånare 0-64 år med Insatser en!. LSS, andel (%) 
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Dock närmar vi oss riksgenomsnittet både när det gäller andelen personer och kostnader per 
invånare vilket på sikt innebär en lägre kostnad till uijämningssystemet. Under 2012 har 
verksamheten vuxit kraftigt framf'ör allt när det gäller åtgärden personlig assistans där antalet 
anställda personliga assistenter ökat med ca 25% under året. 

Kostnad insatser för personer med funkUonsnedsättning, kr / inv 0-64 år 
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Storfors kommun har ingen egen gymnasieskola utan vi köper alla gymnasieplatser för våra 
unga. 

Vuxenutbildning 
Komvux, SFI (Svenska för invandrare) samt introduktionsprogram för gymnasiet har sm 
verksamhet i Folkets Hus lokaler. 

Integration & Arbetsmarknad! Jobbcentrum 
Storfors har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ca 40 personer per år. 
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Jobbcentrum har haft olika överenskommelser med Arbetsförmedlingen: Arbetspraktik, 
förstärkt arbetsträning, fas 3 och projekt "Min väg till arbetsmarknaden". Under året har ca 
117 deltagare varit inskrivna på jobbcentrum, varav en stor del kommer från TFO och 
Integration men får genom beslut från arbetsförmedlingen nu aktivitetsstöd. Alla våra 
deltagare får individuell handledning och utformar handlingsplanen utifrån det behov 
personen har. Inskrivningarna kan variera från några veckor till ett år. 
Deltagande i sidoaktiviteter är inte medräknade, då de inte skrivs in. 

Ekonomiskt utfall för Skola och Välfärd 2012 
Totals ammanstälin ing Budget Bokslut Avvikelse 

Skola och Välfärd 30xxx 2012 2012 mot budget 
Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 23571 28176 4605 

Summa intäkter 23571 28176 4605 
Personalkostnader - 61 923 · 63679 . 1756 

Verksamhetskostnader - 49902 · 48128 1774 

Avskrivningar - 298 · 304 . 6 
Summa kostnader· 112123 " 112111 12 

Netto kostnad - 88552 " 83934 4618 
.. .. .. Totalt for samthga verksamheter syns en stor okning av de externa llltakterna, där 3,5 mnkr är 

ersättning för LSS åtgärden personlig assistans från Försäkringskassan. 

Vård och omsorg (Välfärdsnämnd) 
Verksamheten syftar till att bistå människor enligt Socialtjänstlagen, beslut om insats fattas av 
biståndsbedömare. Verksamheten regleras även av Hälso- och sjukvårdslagen. Verksamheten 
leds aven verksamhetschef och består av följande enheter: 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska som också ansvarar för chefskapet för 
anhörigverksamheten. MAS:en är även tillsynsansvarig och ansvarig för kvalitets- och 
ledningssystem. 

• Rehabenheten leds av tillförordnad verksamhetschef och består av sjukgYlllllast, 
hjälpmedelstekniker och arbetsterapeut. 

• Resursgruppen leds av arbetsledare tillika personalsamordnare. 
• Hemtjänsten verkställer beslutet om stöd och ltiälp i ordinärt boende. Hemtjänsten leds 

aven enhetschef. 
• Särskilda boenden utgörs av Kroppavägen 5, Hammargården samt Smeden som även 

disponerar ett antal korttidsplatser. Särskilda boenden leds aven enhetschef. 
• Hemsjukvård riktas till personer över 7 år som inte har möjlighet att ta sig till 

vårdcentralen. Sjuksköterskorna leds aven arbetsledare om 25 %. 
• Projektet Sociala träffpunkten samordnas av projektledare. 

Projektet Sociala träffpunkten vars ändamål var att främja friskvård och social aktivitet 
avslutades 2012. Under året utformades iden om Seniorernas hus. 
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Invånare 0·64 år med hemtjänst eller särskHt boende (%) 
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Vi kan se en kraftig behovsökning inom vården både när det gäller hemtjänst och särskilda 
boenden. 

Så gott som samtliga kunder både inom hemtjänsten och särskilda boenden har fått en 
genomförandeplan och en kontaktperson tilldelat sig. 

Särskilda boenden 
Inom våra 3 boenden finns det 46 särskilda boendeplatser och 7 plaster för korttidsvård. 
Måltidensdag genomfördes under hösten vid samtliga enheter, en aktivitet som var mycket 
uppskattad av så väl boende och personal. 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/lnv 65+ 
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Under 2012 har mellan 130-135 kommuninvånare fått hjälp i olika stor omfattning i sitt hem 
av personal fr·ån hemtjänsten, hjälpen består i allt från enbart trygghetslarm till hjälp från 
personalen 60 timmar/vecka. Störst delen av insatserna sker dels på morgon/förmiddagen 
mellan 7:30-11 dels på kvällen mellan 16-21. Från och med första maj påbörjade hemtjänsten 
att transportera lunch till kunden, en tjänst som tidigare köpts från Sarnhall. 
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Hemtjänsttimmar 
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Månad 

Totalsammanställning Budget Bokslut 
Vård och Omsorg 40xxx 2012 2012 

Driftredovisning tkr tkr 

Externa intakter 3682 4850 

Summa intäkter 3682 4850 

Personalkostnader - 31 697 - 36870 

Verksamhetskostnader - 5889 - 7037 

Avskrivningar - 66 - 69 
Summa kostnader - 37652 - 43976 

Netto kostnad - 33970 - 39127 
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God ekonomisk hushållning 
ÄRSREDOVISNING 2012 

Sedan 1992 kräver kormmmallagen att kommuner och landsting ska ha god ekonomisk 
hushållning, vilket betyder att det ekonomiska resultatet bör vara postitivt över en längre 
period. Alla kommuner och landsting ska bestämma de finansiella mål som krävs för att 
kunna ha en god ekonomisk hushållning för den egna verksamheten. 

En exakt definition av vad god ekonomisk hushållning är finns inte. Det anses dock inte vara 
god ekonomisk hushållning att fmansiera löpande driftskostnader med sparade medel eller 
lån. Många kommuner och landsting har som mål att resultatet ska vara minst 2 procent av 
summan av skatteintäkterna och statsbidragen. Men det varierar mellan olika kommuner och 
landsting vilket också är tanken. 

Storfors Kommun ska långsiktigt och uthålligt leverera välfårdstjänster med bra kvalitet till 
kommunens medborgare. Kommunen har sedan mitten av 50-talet haft en minskande 
befolkning och under ett halvt sekel haft en genomsnittlig befolkningsminskning på ca 40 
personer per år. Mellan 1990 och 2010 har den genomsnittliga minskningen varit ca 50 
personer per år. Kommunen har i sin planering och budgetering kalkylerat med en 
befolkningsminskning på 50 personer. 
Under den senaste 5-årsperioden har befolkningsminskningen accelererat och i snitt legat på 
70 personer. Differensen mellan kommunens kalkylerade minskning och utfallet har påverkat 
den kommunala ekonomin. De ekonomiska konsekvenserna av detta är svåra att beräkna men 
en försiktig kalkyl ger att det ackumulerat under 5-årsperioden överstiger 10 mnkr i minskade 
intäkter. 

Den globala finanskrisen blommade ut halvårsskiftet 2008 och späddes på av den så kallade 
Greklandskrisen. Den global konjunkturnedgång som följt har medfört att flera av ortens 
industrier tvingats säga upp personal vilket bidragit till den kraftiga befolkningsminskningen. 

Skatteintäkter och statsbidrag följer befolkningsutvecklingen och årliga neddragningar av 
verksanrheten har gjorts med ambitionen att anpassa kostnaderna till skatteintäkterna. 
Svängningen av ekonomin har varit snabb och kraftig. Budgetåret 2011 gjorde kommunen ett 
stort underskott som delvis är drivet av den kraftiga befolkningsminskningen. Kommunen 
hade även kostnadsökningar för framför allt äldreomsorgen samt LSS-verksamheten, 
Budgetåret 2012 har också resulterat i ett underskott. Kommunen har haft som ambition att 
återställa underskottet från 2011. Neddragning av verksamhet har gjorts under den senaste 5-
årsperioden och fortsatta anpassningar av verksanrheten är nödvändiga. Under 2012 
reducerades organisationen med 22 befattningar vid halvårsskiftet och i december tillsattes en 
partssammansatt omställnings grupp för att utarbeta ytterligare reduceringsförslag. Långsiktiga 
lösningar där främst samverkan med andra kommuner prioriteras till förmån för kortsiktiga 
lösningar, som tillfålligt minskar kostnader rnen också medför stora konsekvenser för 
tjänsteutbudet och dess kvalitet. Den senare typens reduceringar bedöms bidra till en 
accelererande befolkningsminskning och bör om möjligt undvikas. Det långsiktiga 
ekonomiska målet är att uppnå en resultatnivå på minst 2 procent av summan av 
skatteintäkterna och statsbidragen 
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För att kunna bibehålla en kvalitativ service för konnnunens medborgare bör ett långsiktigt 
mål vara att befolkningen i konnnunen ökar. På kort och medellång sikt är ett mer realistiskt 
mål att bromsa befolkningsminskningen. Denna ambition anser konnnunen vara god 
ekonomisk hushållning. Att säkra framtida skatteintäkter och därmed kunna finansiera 
framtidens välfård är långsiktigt viktigare än att göra kortsiktiga kraftiga neddragningar av 
verksamhet för att återställa eget kapital. 

Konnnunen åberopar synnerliga skäl enligt Konnnunallagen 8:5b och väljer att inte återställa 
det egna kapitalet. Som synnerliga skäl anges den kraftiga befolkningsminskningen under den 
senaste 5-årsperioden. 

Soliditet 
En tumregel som konnnunen arbetar efter är att hålla en oförändrad soliditet, det vill säga att 
den finansiella balansen och den långsiktiga betalningsförmågan hålls i balans. Generellt 
gäller att ju högre soliditet en konnnun har, desto bättre resultat krävs för att hålla en 
oförändrad soliditet. 
Konnnunens negativa resultat samt ökningen av de långfristiga skulderna har bidragit till en 
för Storfors fortsatt sämre likviditet från 30% 2011 till 27% 2012. 
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Soliditeten har under en femårsperiod sjunkit från 35 % 27 % för Storfors Konnnun 

Ränterisk och låneskuld 
Med ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån. Genomsnittsränta på vår låneskuld 
uppgick till 2,8 % vid årsskiftet och innebär en sänkning med 0,25 procentenheter i 
förhållande till samma tidpunkt föregående år. För närvarande har kommunen lika många lån 
med kort som med lång bindningstid. 
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Konnnunens fördelning av lånebelopp per långivare per 20121231. 
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De totala investeringarna för 2012 understiger investeringsbudgeten med ca 1,7 nmkr, Det har 
genomförts investeringar för nästan 800 tkr som inte finns med i investeringsbudgeten, för 
flera av dessa projekt har kommlmen fått bidrag från annat håll som delvis täcker 
investeringskostnaden som utan bidragen skulle ha varit mycket högre än 800 tkr, 
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Kommunkoncernen 

Stiftelsen Björkåsen 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Stiftelsen Björkåsen har ingen egen personal utan köper både driftsskötsel och 
administrationen av Storfors Kommun. Ett arbete med att ta fram aktuella skötselplaner och 
en specificering av vad uppdraget innebär har påbörjats under året. Stiftelsen Björkåsen har 
som sitt stora underhållsprojekt under året genomfårt byten av radiatorer samt en optimering 
av styrning av värmesystemet i kvmieret Viken. I böljan av året så fårdigställdes det sedan 
tidigare påbörjade takbytet i Björkåsen. I kvarteret Gamla Smedby revs den gamla skorstenen 
under december. 

Resultatet för Stiftelsen Björkåsen blev -528 tkr får år 2012 men bolagets ekonomiska 
ställning är fortfarande starkt med ett fritt eget kapital på 4,8 mnkr. 

Storfors Mark- och Industrifastigheter AB 
Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under 2012. 

Vatten och avlopp 

Verksamhet 
Att fårse kommuninnevånarna med vatten av god kvalite samt att avloppsvatten tas om hand 
och renas innan det återgår till naturen. 

Väsentliga händelser under året 
Två stora investeringar har genomförts i kommunens saneringsplan där man bytt ut och lagt 
nya ledningar i Harnrnargatan och del av Parkgatan, samt delar av Lillforshagen. Arbetet med 
nya vattenskyddsområden har påbörjats. Nytt borrhål har utfårts vid vattentäkten i Herrnäset 
får att minska risken för störningar. Ny vattenledning mellan vattenverk och samhället har 
anlagts vid vargbron får att ersätta trasig ledning. 

Arets resultat 
Vatten och avlopp 91x Budget Bokslut Avvikelse 
Totalsammanställning 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 7726 7921 195 

Summa Intäkter 7726 7921 195 

Personalkostnader - 1 693 · 2016 - 125 

Verksamhetskostnader - 3407 · 3903 - 496 

Avskrivningar - 1 177 · 1 966 - 769 
Summa kostnader ~ 6477 · 7887 . 1410 

Netto kostnad 1249 34 - 1215 

Kommentar årets utfall 
I budgeten får år 2012 finns inte kostnaderna får PO-påslag, internränta samt ersättning för 
den gemensamma administrationen medräknad, men i bokslutet får 2012 är alla kostnaderna 
medräknade vilket gör att vi stora avvikelser mellan budget och redovisningen. 
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Personal & Hälsobokslut 
Händelser under året 

Löneöversyn 2012 
Aret 2012 var ett avtalsår på nationell nivå för flertalet av de fackliga organisationer som 
Storfors kommun har kollektivavtal med. Löneöversynen genomfördes mot bakgrund av det 
under senare delen av året och utan någon prioriterad grupp. 

Upphandlingar 
Upphandlingar gällande pensionsadministration och företagshälsovård har slutförts under året. 

Friskvård och arbetsmiljö 
Under året har arbetsgivaren erbjudit prova-på-tillfällen och personliga träningsprogram för 
kommunens anställda. Som komplement har även avspänningsövningar i grupp erbjudits. En 
grupp för långtidssjuka har startats under året med syfte at! korta sjukskrivningstidema. 

Samtliga chefer och skyddsombud har inbjudits till föreläsning gällande psykisk ohälsa i 
arbetslivet. 

Samtliga chefer har inbjudits till en utbildningsdag om hot och våld i arbetslivet i samverkan 
med Filipstads kommun. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron för år 2011 var i medelvärde 4,1 % jämfört med 5,7 % år 2012. För at! minska 
sjukfrånvaron har en rehabiliteringsgrupp för långtidssjuka startats under hösten 2012. En 
översyn av hygienrutiner inom vård- och omsorg kommer at! genomföras för at! minska 
frånvaro p.g.a. förkylningar och magsjuka. 

Stortors kommun, sjukfrånvaro per månad, kommuntolai år 2011-2012 
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Arbetade timmar kommuntotal 
Antalet arbetade timmar för kommuntotal uppvisar en minskning från halvårsskiftet 2012 mot 
bakgrund av genomfört omställningsarbete, - 9220 timmar totalt för månad 7-12. 
Minskningen har slagit igenom på kommuntotal trots en kraftig ökning inom LSS
verksamheten under hösten 2012. Arbetad tid för respektive verksamhetsområde redovisas 
vidare under respektive verksamhets bokslutskommentar. 

Storfors kommun - arbetade timmar per månad år 2011-2012 
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Månad 

IT/ system 
Utdatasystemet Qlickview har lanserats under våren. För personalornrådet innebär detta att 
faktiskt arbetad tid kan redovisas för samtliga enheter. Införandet av faktiskt arbetad tid som 
mått möjliggör för verksamheterna att följa sin "produktionstid" över tid, men skapar också 
ökade möjligheter att skapa egna nyckeltal som innefattar arbetad tid kopplat till genomförd 
verksamhet (produktion). 

Måluppfyllelse 

Storfors kommuns styrkort - Perspektiv Verksamhet 
Mål om utökad samverkan Östra Värmland. Storfors kommun har, tillsammans med Filipstad, 
Kristinehamn och Karlskoga kommun, startat ett gemensamt lönekontor med etablering i 
Kristinahamn. En medarbetare har genom verksamhetsövergången följt med över till det nya 
lönekontoret. 

Övriga mål som är uppfyllda år 2012: 

• Utarbeta en personalhandbok som finns åtkomligt för alla medarbetare och chefer på 
kommunens intranät 

• Höja andelen medarbetare som lägger in lönepåverkande händelse i självservice 
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• Fortsatt satsningen på friskvårdsaktiviteter för alla medarbetare 

Med anledning av det omställningsarbete som utförts under året har följande mål ej slutförts: 

• Omarbetning av kommunens alkohol- och drogpolicy för medarbetarna i Storfors 
kommun 

• Någon rökavvänjningskurs har inte genomfölis under året. 
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Barnbokslut 2012 

ÄRSREDOVISNING 2012 

I vår verksamhet arbetar vi utifrån konventionen om barns rättigheter. 
Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 
Detta kan man se i arbetet i förskolan, skolan, i BUS samt i individ och familjeomsorgens 
arbete. 
Artikel 12 - Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade. 
Innan beslut fattas som rör barnet, lyssnar beslutsfattaren på vad barnet har att säga. 

I familjecentralen arbetar personal från förskolan, IFO och landstinget tillsammans för att 
hjälpa barn och föräldrar, som behöver extra stöd, med tidiga insatser. Föräldrakurser och 
annat föräldrastöd erbjuds också inom ramen för familjecentralens arbete. 

Eleverna på skolan har elevråd, klassråd och matråd varj e vecka, där de har ett fOlmellt 
inflytande över frågor som rör deras vardag i skolan. 
Eleverna i grundskolan arbetar med ett demokratiprojekt som avslutas med en resa till Polen i 
åk. 9 för att öka förståelsen för demokratins betydelse. 

Alla beslut som rör barn och unga tas upp i de så kallade BUS (Barn och unga i Storfors) 
råden som har till uppgift att ge barn och ungdomar inflytande över sin fritid. 

BUS- råd 1 Gäller de yngsta barnen, 1-6 år. 
BUS- råd 2 För åk.I-3 
BUS- råd 3 För åk. 4-6 
BUS- råd 4 För åk 7-9 och Gymnasiet 

BUS- råden leds av BUS ledare som arbetar med barn och lmgdomarna både dagar, helger 
och kvällar. Pengar finns öronmärkta för detta ändamål. 

PAX är fritidsaktiviteter som drivs av Svenska kyrkan, IOGT-NTO och kommunen i 
samverkan. Barn och unga deltar i aktiviteter som ger en meningsfull sysselsättning, där de 
har ett stort inflytande på vilka aktiviteter som ska bedrivas, utan alkohol och droger. 
Bredsjögruppen, som är en samarbetsorganisation mellan, kommunens IFO, arbetsmarknad 
och integration, landstinget, polisen, IOGT -NTO och kyrkan träffas regelbundet för att stödja 
varandra i arbetet med att skapa en kommun för unga utan alkohol och droger. Gruppen 
träffas också för att besluta om vilka konkreta åtgärder som ska vitas inför storhelger, 
skolavslutningar mm. 
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Miljöbokslut 2012 

Viktiga händelser under 2012 

ÄRSREDOVISNING 2012 

På Rönningens IP har den gamla oljepannan tagits ur bruk till förmån för en 
luftlvattenvärmepump som ska förse klubb stugan med värme och varmvatten. Genom denna 
åtgärd minskar kommunens behov av olja med ca 2,5 kubikmeter. 
Kommunhuset samt Folkets hus har utrustats med varsin solcellsanläggning. Installerad effekt 
på kommunhuset är 7 kWp och beräknas på årsbasis producera 6 600 kWh. På Folkets hus är 
23 kWp installerad och beräknas ge 22 000 kWh per år. Den totala ytan för de båda 
anläggningarna är 240 kvadratmeter och besparingen av fossil koldioxid beräknas till 18 
ton/år. 
Genom införande av ett digitalt fastighetsdatasystem för uppföljning av energiförbrukningen 
kan driftstatistik på kommunens byggnader bättre åskådliggöras och fel snabbare avhjälpas. 
Genom bättre möjligheter till uppföljning är det lättare att mäta effekterna av genomförda 
åtgärder. 
Injusteringsåtgärder har genomförts på Folkets hus med bäring på bättre fördelning av värmen 
och minskat energibehov. 

8000 ,---------------------

7000 -I-_---I'"""""i~p.'I_----__._--....._--

6000 +-- --1 • Bensin 

5000 +----1 • Diesel 

• Bioolja 
4000 +-- ---1 

• Pellets 
3000 +--- • Fjärrvärme 

2000 +--- . EI 

1000 +--- • Olja 

0 +---

2011 2012 

Figur 1 Stortors kommuns energianvändning IMWh) 

Kommunorganisationens energianvändning har minskat från 7303 MWh 2011 till 7059 
MWh. Minskningen beror delvis på tidigare nämnda åtgärder samt ett något varmare år 2012. 
Den fossila oljan är borta, men har ersatts av RME (rapsmetylester). Dieselanvändningen har 
ökat något, samtidigt som bensinanvändningen har minskat. Detta som ett resultat av att 
kommunens andel dieseldrivna fordon ökat. Den totala minskningen i energianvändningen 
uppgår till 3,3% 
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Figur 2 Kommunens utsläpp av växthusgaser, ton/år 

ÄRSREDOVISNING 2012 

• Bensin 

• Diesel 

• Bioolja 

• Pellets 

• Fjärrvärme 

. Olja 

Utsläppen av fossil koldioxid har minskat mer än energianvändningen. Anledningen är att den 
fossila oljan, som ger stora utsläpp i förhållande till avgiven energi, är borta som värmekälla i 
kommuoens byggnader. Utsläppen har minskat från 742 ton 2011, till 693 ton 2012, en 
minskning med 6,6 %. Kommuoens största utsläppskälla är från elanvändningen, följt av 
dieselanvändning. 
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ÄRSREDOVISNING 2012 

Koncernräkenskaper Stortors kommun 

Resultaträkning 
Resultaträkningen på koncernnivån är Storfors Kommun, Stiftelsen Björkåsen och AB 
Storfors Mark-och industrifastigheters resultat efter eliminering av interna förehavanden. 

KONCERN RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
Storfors kommun koncern kommun koncern kommun 

(tkr) Not 2012 2012 2011 2011 

Verksamhetens intäkter 1 77 738 63 469 74 790 6070 0 

Verksamhetens kostnader 2 - 280789 271 580 - 282636 - 27 3 183 

Varav jSmfiJrelsestiJrande poster - 714 - 714 - 1 727 - 172 7 

Av/ned skrivningar 3 - 10 514 7716 - 2174 - 7495 

Summa verksamhetens nettokostnader 213565 - 215827 - 210020 - 219978 

Skatteintäkter/Gen. StatSbidrag och 
utjämning mm 4 214279 214279 212506 212506 

Finansiella intäkter 5 271 936 1478 1296 

Finansiella kostnader 6 - 5 925 3 801 - 6 386 - 328 2 

Summa finansnetto 5654 - 2864 4908 1986 

Extraordinära poster - - -

Arets resultat 4940 - 4413 2421 9458 

Stiftelsen Björkåsen 2012 2011 
Resultaträkning tkr tkr 

Nettoomsättning 26101 26661 
Driftkostnader - 19851 - 21 065 

Av/nedskrivningar - 2798 5321 
Brut toresultat 3452 10917 

Administration - 1 190 - 959 
Rörelseresultat 2262 9958 

Finansnetto - 2790 - 2922 

Arets resultat - 528 7036 
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Noter resultaträkning 
STORFORS KOMMUN 

Noter till resultaträkningen 
Not1 2012 2011 

Intakter verksamhet tkr tkr 

S:a 

Försäljningsmedel 

Taxor och avgifte 

Hyror och arrenden 

Bidrag 

Övriga försaljningsposte 
I Not 2 

Verksam hetskostnader 

S:a 

Material, tjänster, bidrag 

Löner arbetad tid 

Löner ej arbetad tid 

Kostnadsersattnin 9a 
Sac av enlla9 och avtal 

Pensionskostnade 

Personalsociala kostnade 

Hyror och fastig hetsservice 

Hyra och leasing anläggningstillgånga 

Bränsle, energi och vatten 

F örbrukningsinventari er/m ateria I 

Kontorsmaterial och trycksake 

Rep underhåll maskinerIinventa rie 

Div frä mm ande ljänste 

Tele-IT-Post 

Annonser, reklam 

Försäkringar, skydd, mm 
Övriga kostnade 

Not3 
Avsknvmngar 

S:a 

Avskrivningar fastighete 

Nedskrivning avanräggningstillgånga 

Avskrivninga r maskiner, inventa rie 

63469 

1684 

19790 

2952 

30592 

8451 

271580 

67304 

106661 

13830 

2156 

39302 

9810 

1086 

8085 

1799 

7371 

6291 

352 

794 

2326 

1304 

492 

1251 
1367 

7716 

6400 

-
1316 

60700 

2282 ... 

20225 

2941 

28240 

7012 

271611 

75937 

101785 

12929 

2275 

34874 

8301 

1656 

7908 

1437 

8042 

6079 

371 

721 

2559 

1195 

348 

853 
4341 

7495 

6154 

1342 
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Not4 2012 2011 

Skattemtakter tkr tkr 

Prel. 

S:. 

Kommunalskatt 

slutavräkning 2011(2012 

Uljämning 

Utjämning LSS 

Regleringsavgift 

Fastighetsavgifl 
Not5 

FinansIella intakte r 

S:a 

Räntor på likvida medel 

Dröjsmålsränloroch räntor pålån 
Not6 

FInansiella kostnader 

S:a 

Ränta 

Övriga rantekostnade 

214279 

158859 

1935 

48991 

5041 

2078 

7457 

936 

79 

857 

3801 

2663 

1137 

212506 

156505 

3769 

45786 

4949 

4421 

6975 

1296 

74 

1222 

3282 

2241 

1 041 
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Balansräkning: 

ÅRSREDOVISNING 2012 

Balansräkningen på koncernnivån är Storfors Kommun, Stiftelsen Björkåsen och AB Storfors 
Mark- och industrifastigheters sammanlagda balansräkning med eliminering av interna 
förehavanden. 

",OnSlUt ",OKSlUt "'OnSlUt "'OnSlUt 

KONCERN BALANSRÄKNING koncern kommun koncern kommun 
Slortors kommun (Ikr) Nol 2012 2012 2011 2011 

TILLGANGAR 

ANLÄGGNINGSTlllGANGAR 

Fastigheter om anläggningar 7 254303 156781 253962 153989 

Inventarier, maskiner 8 5 101 5 101 5776 5776 

långfristiga fordringar 40 - O 

Vtirdepapper, andelar 9 1 517 8009 1 517 8009 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 260960 169890 261 255 167774 

OMSÄTTNINGSTlLLGANGAR 

Kortfristiga fordringar 10 26257 26880 26443 27233 

Likvida medel 11 19803 8491 18879 6432 

SUMMA OMSÄTTNINGSTlLLGANGAR 46 059 35371 45 322 33665 

SUMMA TILLGANGAR 307019 205261 306577 201438 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 12 61264 56067 66204 60479 

Dtirav resultat - 4940 - 4413 - 2422 - 9458 

AVSÄ TTNI NGAR 

Avsättning till pensioner 11806 11806 11 520 11 520 

SKULDER 

Långfristiga skulder 13 186807 93614 184 619 88746 

Kortfrist1ga sIwider 14 47143 43773 44234 40693 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 307020 205261 306577 I 201438 

,U'" 'Ull LU'U 

Ansvarsförbindelser (Stortors komm un) Ikr Ikr Ikr 

Borgensåtagande 

Stiftelsen Björkåsen 85130 87630 99830 

Föreningen Alkvetterns fritidsgård 203 506 288 

Egna hem 195 195 120 

Summa borgensåtagande 85527 88331 100237 

Pensionsförpl i ktelser inkl. löneskatt 118 922 117 300 109253 
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Stiftelsen Björkåsen 
Balansräkning 

An läg g ning stillgå nga r 
Om sättning stillgå nga r 

Summa tillgångar 

Summa eget kapital 
Varav årets resultat -

Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Noter balansräkning 

2012 2011 
tkr tkr 

97562 99973 
11 884 14238 

109446 114211 

10945 11474 
528 7036 

93843 96522 
4658 6215 

109446 114211 

Noter till balansräkningen 

Not7 
Fastigheter och anJaggningar 

S:a 

Imaterialla tillgångar 

Allmän markreserv 

F örval tningsfas tig heter 

Skolfastigheter 

Äldreboende 

Sjukhem 

Anläggningar VA-verksamhet 

Pu blika fastigheter 

Anläggningar för industri 

Övriga anläggningar 

Exploateringsmark 
NotS 

Inventarier, maskiner 

S:a 

Maskiner 

Inventarier 

IT 
Bygginventarier 

Transportmedel 
Övriga maskin erAnventarier 

Not9 
Vårdepapper, andelar 

S:a 

Grundfondskapital Stiftelsen Björkåsen 

Andelar Bergslagens Räddningstjänst 

Förlagslån Kommuninvest 

Övrigt 

2012 2011 
tkr tkr 

156 781 153989 

150 

5978 6099 

28958 28695 

72 956 75450 

52 57 

269 299 

25484 20833 

21 087 20895 

150 160 
1 650 1 437 

48 63 

5101 5574 

757 912 

3688 3912 

249 471 

239 

57 150 
109 128 

8009 8009 

5792 5792 

265 265 

700 700 
1 251 1 251 
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Not 10 
KortfnstIga fordringar 

S:a 

Stad sb idragfordringar 

Fakturafordringar 

UtgiftsförskoU 

Inkomstrester 

AMF 

Ludvika moms 6 % 

Skatteinterimsfordringar 

Övrigt 
Not 11 

Likvida medel 

S:. 

OK 

Postgiro 

Bank 
Not 12 

Eget kapital 

S:a 

An läggni ngskap ila I 

Rörelsekapital -
Not 13 

Langfristiga skulder 

S:a 

Anläggningslån 

Övriga bidrag 

Lån Startors Mark och Industri AB 

Aterställning av EK BRT 
Not 14 

Kortfristiga skulder 

S:. 

Personalskatt 

Semesterskuld 

Skuld arbetsavgifter 

Uppl. Pens.kostnader 

InkomstförskoU 

Leverantörskulder 

Utgiftrester 

ÖVriga avräkningar 

Amortering 

Upplupna räntekostnader 

Interimskuld 

Förutbetalda skatteintäkter 

Färskott flyttningsverksamhel 

2012 2011 

tk r tkr 

26880 

5884 

3824 

430 

151 

2299 

5075 

9217 

8491 

79 

8412 

56067 

64470 

8402 

93614 

89102 

1 147 

650 

2715 

43773 

2555 

9854 

2926 

6362 

421 

14877 

1 732 

1 274 

-
179 

2461 

-
1 132 

40 

27233 

7541 

6339 

2074 

852 

423 

2508 

5760 

1 737 

6432 

77 

6355 

60479 

67507 

7028 

88746 

85102 

388 

650 

2606 

40693 

2488 

9184 

2926 

6175 

724 

12326 

3482 

1083 

632 
-

-
-

1672 
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Kassaflödesanalys 
ÄRSREDOVISNING 2012 

Kassaflödesanalysen på koncernnivån är Storfors Kommun, Stiftelsen Björkåsen och AB 
Storfors Mark- och industrifastigheters sammanlagda kassaflöden utan eliminering av interna 
förehavanden. 

Koncern Kommun Koncern Kommun 

KASSAFLÖOESANALYS (tkr) 2012·12-31 2012-12-31 2011-12-31 2011-12-31 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poste - 4940 - 4413 2422 - 9458 

Justering av och nedskrivning 10514 7716 10064 7495 
Juste ri ng för övrig a po ste 

som inte ingår i kassaflödesanals 286 286 700 700 
meoe ran verKsam ew't 

före förändring av rörelsekapital 5860 3590 8342 1262 

Okning (-) minskning (+) kortfristiga fordringa 1 578 351 4249 - 549 

Okning (+) minskning {-l kortfrisiga skulde 2173 3740 - 32411 - 20 175 
",aSS8noae Tra 

den löpande vorksamhete" 9 611 7 680 - 19819 - 21 986 

I nvesteringsverksamhete n 

Förvärv av immateriel l anläggningstillgånga 75 75 - 20 20 

Förvärv av materiella anläggningstillgånga 10 144 9757 - 24081 - 24081 

Nedskrivning av materiella anläggn ingstil lgånga - - - 7890 

Försäljning av materiella anl. Tillgånga - 21 714 

Avyttring/m inskning av finansiella tillgånga 4124 
r\assallUU Ha 

investeringsverksamheten - 10219 - 9832 6153 24101 

Finans ieringsve rksamheten 

Ökn ing skuld BRT 109 109 257 257 

Upptagna lån 4000 4000 22771 22771 

Amortering av långfristiga sku lde - 3312 - 632 - 13246 500 

Okning (-) minskning (+) långfristiga fordringa 388 388 

Okning (+) minskning {-l långfristiga sku lde 734 734 159 8782 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 532 4211 10329 31698 

ARETS KASSAFLÖOE 924 2059 15645 - 14313 

Likvida medel vid årets början 18879 6432 34447 20745 

Likvida medel vid årets slut 19803 8491 18802 6432 

FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (likvida medel) 924 2059 - 15645 - 14313 
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BRT Bergslagens Räddningstjänst 
Ordförande: Göran Ståhlberg 
Förbundschef: Anders Nilsson 

Förbundet i korthet 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Ansvaret för kommunens räddningstjänst ligger hos kommunalförbundet Bergslagens 
Räddnings~änst. Förbundet bildades 1997. I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna 
Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Förbundet ansvarar för 
ett område som inbegriper 86 000 människor. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 
70 km. Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och 
kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg 
går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande DalafjäUen. 

Räddningstjänstförbundets främsta målsättning är att medverka till att olyckor och bränder 
inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. 

Den samlade resursen för förbundet består av 179 tjänster som till sitt förfogande har ca 30 
brand/räddnings-fordon och ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet har 
utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal 
täckning över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen. 

Ekonomi 

(Tkr) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

2010 2011 2012 2012 

Omsättning 1207 1 12827 15743 12926 2817 

Resultat efter finansiella poster 1681 2625 3309 O 3309 

Balansomsluttning 93686 157416 165570 82930 82640 

Soliditet (%) 32 21 22 ej angivet 

Investeringsplan 

(tkr) Bokslut Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

2010 2011 2012 2012 

Per bolag/objekt 1065 3091 5263 10544 5281 

Sammanfattning av verksamheten 2012 
Förändringar har gjorts 1 enlighet med handlingsprogrammet, vilket inneburit att 
utryckningsstyrkan i Filipstad förstärkts med 1 deltidsbrandman dygnet runt samtidigt som 
heltidsstyrkan (dagtid vardagar) utgått. 

BRT har under året ingått avtal gällande medverkan vid IVPA-larm vid hjärtstopp i Hällefors, 
Atorp och Filipstads kommun. 

Fortsatt utvecklingsarbete i samverkan med polisen i västra Örebro län med inriktning på 
utbildning gällande rutiner i samband med operativa insatser. 
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ÄRSREDOVISNING 2012 
BRT och medlemskommunernas Risk- och säkerhetssamordnare arbetar vidare tillsammans 
med andra berörda parter för att genom samverkan bidra till en ökad säkerhet i östra 
Värmland. 

Stickprovskontroller har gjorts på säkerheten vid kommunala badplatser 1 förbundet. 
Resultaten har vidarebefordrats till respektive kommun. 

Information om eftergymnasial utbildning till brandmän (SMO) har hållits för gymnasieelever 
från Möckelngymnasiet i Karlskoga. 

Under brandskyddsveckan utfördes bostadstillsyn i flera av våra medlemskommuner. 

I samverkan med skorstensfejama i förbundet har information lämnats till fastighetsägare om 
brandsäkerhet i bostad. 

Lmmcentralen har tecknat nya treårsavtal med fem av våra medlemskommuner gällande 
trygghetslarm. 

Ett nytt höjdfordon har införskaffats med placering Kristinehamn. Tillsammans med SOS-s 
och övriga räddningstjänster i Värmland har gemensam upphandling gällande RAKEL
enheter slutförts vilket innebär att planeringen av fullskalig införande av RAKEL fortgår in i 
2013. 

Framtid 
Förberedelser för nya/renoverade räddningsstationer i Karlskoga kommun och Degerfors 
kommun pågår i respektive kommun vilket innebär att förbundet kommer att få 
verksanthetsanpassade lokaler för stor del av sin verksamhet. Förbundet planerar årligen att 
investera i ett tungt och två lätta fordon för att uppnå en kontinuerlig föryngring av förbundets 
fordonspark. 

Årets resultat 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat på 3,3 miljoner kronor. Den främsta orsaken till 
resultatet är återbetalning från Fora om 1,5Milj, 830 Tkr i vitesersättning för försenad 
fordonsleverans, ökade ränteintäkter och ökade intäkter gällande brandskyddsutbildning samt 
lägre arbetsgivaravgifter för arbetskraft födda 1986 och senare. 

Totalt har förbundet genomfört investeringar på 5,3 miljoner kronor under året. 
Investeringama avser i första hand tunga fordon. 
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Resultaträkning BRT 
(Belopp i tkr) 

2012-01-01 Budget 2011-01-01 

Not -2012-12-31 2012 -2011-12-31 

Verksamhetens intäkter 15743 12926 12827 
15743 12926 12827 

Verksamhetens kostnader 

Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 2 -68499 -70013 -68126 

Revision -216 -160 -177 
Övriga verksamhetskostnader 3 -16864 -16506 -17199 
Avskrivningar enl plan 4 -3309 -3116 -2737 
Verksamhetens nettokostnad -73144 -76869 -75413 

Erhltllna bidrag 

Bidrag från medlemskommuner 5 75683 76387 77116 
Statsbidrag 6 408 195 496 
Resultat före finansiella poster 2947 -287 2199 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 367 307 426 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -4 -20 -1 
Arets resultat 3309 O 2625 
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Balansräkning BRT 
(Belopp i tkr) 

Nol 2012-12-31 2011-12-31 

TILLGANGAR 
r -~ 
i--:: 

Anläggningstillgångar :- :.: 

(: 

Materiella anläggningstillgångar 
.- ' 

Inventarier 9 21204 19231 

Finansiella anläggningstillgångar 

Långfristig fordran 10 39251 36874 
Summa anläggningstillgångar 60455 56105 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar 11 78301 57867 
Kortfristig fordran medlemskomm uner 12 11109 11310 
Övriga fordringar 13 1170 1177 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 2788 2575 

93367 72 928 

Kassa och bank 15 11748 28382 
Summa omsättningstillgångar 105116 101310 
SUMMA TILLGANGAR 165570 157416 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst 16 32672 30046 
Arets resultat 3309 2625 

35981 32672 

Avsättningar 

Avsättningar för pensioner och 

liknande förpliktelser 17 39251 36874 

Kortfristiga skulder 

Leverantörssku Ider 1918 2755 
Övriga skulder 18 2489 2240 
Upplupna kostnader och förulbetalda intäkter 19 85931 82875 

90339 87870 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 165570 157416 
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Kassaflödesanalys BRT 
(Belopp i tkr) 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 

Ökning(-)/Minskning( +) av rörelsefordringar 

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 

Avyttring av materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

Finansieringsverksamhet 

Ökning(-)/Minskning(+) av långfristig fordran 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 

Arets kassaflöde 

Likvida medel vid årets början 

Likvida medel vid årets slut 
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2012-01-01 

-2012-12-31 

3309 
5246 

2011-01-01 

-2011-12-31 

2625 
7617 

__ ..;;;8..;;;5..;;;55;.. 10 242 

8555 

-20439 
2469 

-9415 

-5281 

440 
-4842 

-2377 
-2377 

-16634 

28382 

11748 

10 242 

-49371 
55432 

16303 

-3091 

816 
-2275 

-5672 
-5672 

8356 
20026 

28382 

l 



Q!:EI STORFORS 
CUl KOMMUN 

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i tkr om inget annal anges 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2012-01-01 2011-01-01 

-2012-12-31 -2011-12-31 

Netloomsätlning per väsentligt intäktsslag 

Taxor och avgifter 11426 10964 

Hyror 697 654 
Försäljning verksamhet och externa tjänster 1210 1153 
Övrigt 35 
Vite 837 
Fora 1539 56 
Summa 15743 12827 

Not 2 Personalkostnader och arvode till styrelse 2012-01-01 2011-01-01 

-2012-12-31 -2011-12-31 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Styrelse 138 181 
Övriga anställda, lön och ersättningar 42052 40092 
Semesterlänekuld 383 214 
Totala arbetsgivaravgifter och pensionskostnader 24 527 ,622 26422 

fördelat på lagstadgade och avtf!fsenliga delar 12843 11846 

fördelat på pensionskostnader 11 684,342 14576 

vara v avglflsbestamd Ap 2147 2596 

vara v /(j pande premier 109 11 1 

vamv pens onsufbefa ln ing 5213 4825 

varav pens/onsslwldslJkning Inkl /(jneskall 2377 2812 

V8tav grundllndrlng pensionsskuld inkJ 16neskall O 2860 

vata v 6vriga pension sa vgifler 27 15 6 

vatav /(jneskall 1812 1 216 

Andra personalrelaterade kostnader 1399 1216 
Summa 68 499 68126 

Not 3 Övriga rörelsekostnader 2012-01 -01 2011-01-01 

-2012-12-31 -2011-12-31 

Hyra 5332 5208 
Räddningstjänst, drift och utrustning 4144 4232 
Kommunikationskostnader 3295 3999 
Försäkring och fordonskatt 543 465 
Övrigt 3549 3296 
Summa 16864 17199 

Not 4 Avskrivning 2012-01-01 2011-01 -01 

-2012-12-31 -2011-12-31 

Avskrivning enl. plan 3309 2737 
Summa 3309 2737 

Not 5 Driftsbidrag 2012-01-01 2011-01-01 

-2012-12-31 -2011-12-31 
Kristinehamn 21 156 21 554 
Karlskoga 26363 26752 
Filipstad 9385 9558 
Hällefors 6415 6596 
Degerfors 8566 8733 
Storfors 3798 3924 
Summa 75683 77116 
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ÄRSREDOVISNING 2012 

Redovisningsprinciper & begreppsförklaringar 

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 innehåller såväl externa som interna poster. Interna 
poster är transaktioner mellan kommunens förvaltningar/enheter. 

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

Externa inkomster: Summa externa driftintäkter och investeringsinkomster. 

Externa utgifter: Summa externa driftkostnader och investerings utgifter. 

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. 

Kassatlödesanalys: 
Visar kassaflödet från den löpande verksamheten, från 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 till exempel statsskuldväxlar, bankcertifikat. 

Likviditet: Betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryckas i olika mått, exempelvis 
rörelsekapital och ställas i relation till externa utgifter. 
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ÄRSREDOVISNING 2012 
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 
ktmdfordringar och fön·ådsartiklar. 

Pensionsskuld: Pensionsförmåner intjänade före 1998. 

Resultaträkning: Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period till 
exempel verksamhetsåret. 

Rörelsekapital: Den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det 
vill säga skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 

Sammauställd 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 20 l O har periodiserats, liksom tidigare år, 
utifrån en egen prognos som baseras på Ekonomistyrningsverkets och Sveriges Kommuner 
och Landstings prognoser. 

Skattekraft: Antal skattekronor per invånare. 
Skatteunderlag: Totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill 
säga skattetmderlaget delat med l 00. 

Skulder: Skulder där syftet med krediten är längre än ett år redovisas som 
långfristig skuld. Kommande års amorteringar redovisas således som 
kortfristig skuld. 

S mboler ror målu f lIeIse: 

Målet har uppnåtts 

Målet har inte uppnåtts 

Ingen tydlig 
utvecklingsinriktning 
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Politisk verksamhet 
Verksamhet 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Verksamheten består av den politiska organisationen med fullmäktige, nämnder, styrelse och 
revision samt Överf6rmyndamämnden och dess verksamhet. 

Arets resultat 
Totalsammanställning Budget Bokslut Avvikelse 

Politisk verksamhet 2012 2012 mot budget 
Driftredovisning !kr !kr !kr 

Externa intäkter 53 107 54 

Summa intäkter 53 107 54 

Personalkostnader - 1 551 - 1582 - 31 

Verksamhetskostnader - 877 - 773 104 

Avskrivningar - O O 
Summa kostnader - 2428 - 2355 73 

Netto kostnad - 2375 - 2248 127 

Kommentar årets utfall 
Arets utfall visar på ett överskott på 127 tkr. 

Sammanställning av sammanträden under 2012 

Nämn/styrelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Välfårdsnämndens arbetsutskott 
Välfårdsnämnden 
Stiftelsen Björkåsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Överf6rmyndamämnden 
Drift- och servicesnämnden 
Hjälpmedelsnämnden i Värmland 
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Kommunstyrelsen 
Verksamhet 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens angelägenheter, och har uppsikt över hela 
kommunkoncernen. Kommunstyrelsen är organisatoriskt indelad i Kommunledning, och 
Kommunservice och administration. Kommunservice och administration är i sin tur indelad i 
Administration, Teknisk drift och Kultur och fritid. 

Arets resultat 

Kommunservice & Admin Budget Bokslut Avvikelse 
Totalsammanställning 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 16735 17 057 322 

Summa intäkter 16735 17057 322 

Personalkostnader ~ 21 239 - 20152 1 087 

Verksamhetskostnader - 38381 - 38027 354 

Avskrivningar - 5688 - 6040 - 352 

Summa kostnader - 65308 - 64219 1 089 

Netto kostnad - 48573 · 47161 1412 

Verksamheterna under kommunstyrelsen minskade kostnaderna med 1,4 mnkr av 
reduceringskravet på 3 mnkr. 

Kommunledning 
Väsentliga händelser under året 
Den nya Översiktsplanen för Storfors Kommun är utställd under året och kommer att antas 
under första halvåret 2013. 
Tillsammans med VärmlandstrafIk har en kollektivtrafIkdag genomförts. 
Ledningsgruppen har genomfört ett företagsbesök. 
Ett dialogmöte med företagen om kommunens upphandling har genomförts. 
En näringslivssida i Freske Lufta är utarbetad. 
Nyföretagarrådgivning har genomförts en gång per vecka med hjälp av nyföretagarcentrum. 
Personalkostnaderna understiger budget på grund av långtidssjukskrivning samt 
senareläggning av anställning av folkhälsohandläggare. 

Arets resultat 
Kommunledning 11xxx Budget Bokslut Avvikelse 
Totalsammanställning 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 684 613 - 71 

Summa Intäkter 684 613 . 71 

Personalkostnader - 1 758 · 1 532 226 

Verksamhetskostnader - 10925 - 9904 1021 

Avskrivningar - 8 - 27 - 19 

Summa kostnader - 12691 · 11462 1229 

Netto kostnad - 12007 · 10849 1158 

4 



Q!:&l STORFORS 
CUl KOMMUN 

Kommentar årets utfall 
ÄRSREDOVISNING 2012 

Verksamhetskostnaderna underskrider budget då följande verksamheter inte belastats enligt 
plan: KS oförutsett ca 120 tkr, utvecklingsarbete ca 640 tkr, kollektivtrafik ca 100 tkr och 
fardtjänst ca 80 tkr. 

Mål och måluppfyllelse 

• Kommunens ledningsgrupp genomför 4 st. företagsbesök årligen 

• Servicegruppen besöker företag Igång/år 

• Genomföra en intern utbildning i upphandling 

• Dialogmöte med företagen om kommunens upphandling 

• Annordna Näringslivets dag 

• Nyföretagarrådgivning 

• Starta eget kurser 

• Samverkan med Communicare för åldersgruppen 25-35 

• Branschvisa dialogmöten med famansföretag. 

Temamöten med famansföretag 

Turismföretagsmöten i sam verkan med Bergslagskanalen. 4 ggr/år 

Utvecklingsplan för B jurbäcken 

Etablera ett . återkommande 

Enheten Administration 
Väsentliga händelser under året 

som turismen. 

Det gemensamma lönekontoret tillsammans med Karlskoga, Filipstad och Kristinehamn 
startade under hösten. 
Under våren bytte kommun bank från Nordea till Swedbank vilket innebar att kommunen 
numera primärt använder sig av bankgirosystemet för sina in och utbetalningar. Detta innebar 
en hel del arbete med att ställa om alla uppgifterna i datasystemen. 

Utveckling för att optimera användning av Qlikview samt utbildningsinsatser har genomförts 

Omorganisation inom enheten Administration där en ekonomtjänst har blivit omvandlad till 
en redovisningsansvariga 

Ett välkomstmaterial till nyinflyttade kommuninvånare är framtaget. 
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Arets resultat 
Administration 21xxx Budget Bokslut Avvikelse 

Totalsammanställning 2012 2012 mot budget 
Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 1754 2052 298 

Summa intäkter 1754 2052 298 
Personalkostnader - 6486 - 6378 108 

Verksamhetskostnader - 3229 - 3609 - 380 

Avskrivningar - 122 - 209 - 87 
Summa kostnader - 9837 - 10195 - 358 

Netto kostnad - 8083 - 8143 - 60 

Kommentar årets utfall 
Resultat fOr 2012 är negativt på 60 tkr före j ärnförelsestörande poster samt efter 
jämförelsestörande poster med 88 tkr. 

IT 
• Kostnaderna för leasing av datorer har ökat med 125 tkr mot budget. Kartläggning av 

kostnader bör ses så att de redovisas på rätt verksamhet. 
• Restriktion för inköp har begränsat underskottet för IT med sammanlagt 60 tkr 

Administration 
• Kostnaderna för pensionsupphandling med Kristinehamn fanns inte med i budget på 

sammanlagt 36 tkr. 
• Organisationsförändring har bidragit till en omställningskostnad på 148 tkr + PO 
• Debitering för administrativa tjänster för V A -verksamheten på 335 tkr var ej 

budgeterat och bidrar till intäktsöverskottet. 
• Kringkostnaderna för säkerställandet av kopplingar mellan bankens och kommunens 

ekonomisystem vid bytet av bank har bidragit till en engångskostnad om cirka 110 tkr. 
• Restriktioner för utbildning och inköp har genomförts vilket har gett resultat med cirka 

200 tkr. 

Företagshälsovård 
• Ökade kostnader för rehabilitering har bidragit till ett negativt resultat jmf budget med 

70 tkr 

FackligverI{samhet 
• Arbetet kring reduceringskravet på 8,5 mnkr har medfört ökade kostnader för 

fackligverksamhet med cirka 150 tkr 

LÖV gemensam nämnd 
• From 1 september ingår Storfors kommun i en gemensam nämnd tillsammans med 

Karlskoga, Filipstad och Kristinehamn. Uppstartskostnader samt Storfors andel av 
LÖVs totala kostnader för 2012 blev 245 tkr varav 100 tkr inte fanns med i budget. 
Just nu finns det 1,5 tjänster på lönekontoret som hanterar löneutbetalningar för 
Storfors kommun. Ambitionen finns att effektivisera lönekontoret i Kristinehamn 
vilket kommer att generera ytterligare reduceringar av kostnaderna. 
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Informationsverksamhet 
ÄRSREDOVISNING 2012 

• Restriktion på inköp har bidragit till ett positivt resultat jmf med budget på ca 85 tkr. 

Mål och måluppfyllelse 

Alla fakturor ska vara inskannade rör verksamhetsåret 2012 

• Implemetering av Qlikview fOr alla verksanmetschefer/enhetschefer 

• 

Vidare arbete inom Lean Administration där tyngdpunkten rör verksamhetsår 2012 kommer att 
inriktas på användning av vårt nya intranät 

• EtableIing av ett gemensamt lönekontor i Kristinehamn som lyder under en gemensam nämnd 

• Utarbeta en personalhandbok som finns åtkomlig föl' alla medarbetare och chefer på kommunens 

• Höja andelen medarbetare som lägger in lönepåverkande händelser i självservice 

• Fortsätta satsningen på friskvårdsaktiviteter och rökavvänjningskurser för alla medarbetare 

• av kommunens alkohol- och föl' medarbetarna i Storfors kommun 

Atgärdsplan för mål och budgetavvikelser 

• Skannade fakturor för Skola & Välfärd är under planering och färdigställs kvartal l 
2013 . 

• Arbetet med Lean är en kontinuerlig process och ständig utveckling pågår 
• Försatta utbildningsinsatser kring hantering av självservice 
• Översyn av infrastmktur inom IT för att kunna driva verksamheten kostnadseffektivt 
• Fortsätta satsningen på omarbetning av kommunens alkohol- och drogpolicy för 

medarbetarna i Storfors kommun. 
• Implementering av E-fakturor 2013 
• Översyn av fördelning av interna kostnader (internbudget) 

Teknisk Drift 

Väsentliga händelser under året 
Asfalteringsarbeten har utförts på delar av det kommunala vägnätet bland annat 
Baggetorpsvägen samt Ekmansgatan samt diverse "potthålslagningar" på övriga gator och 
vägar. På fordonssidan har tre fordon bytts ut enligt den upprättade fordonsplanen. 
En ny lövsugningsvagn har införskaffats för att verksamheten skall kunna utföra sina 
arbetsuppgifter på ett effektivare sätt. En omlastningsanordning för hushållsavfall har byggts 
för att effektivisera vidare transporter. Nytt avtal har under året skrivits med alliansen, och det 
medför att alliansen återfått städuppdraget i sporthallen. Vårt uppdrag mot Stiftelsen 
Björkåsen har under året inneburit att vi utfört ca 1125 arbetsordrar samt att vi administrerat 
diverse uppdrag som t.ex takbyten, elementbyten, skorstensrivning m.m. 
En ny avfallsplan har arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige. 
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Arets resultat 
Teknisk drift 22xxx 

Totalsammanställning 
Driftredovisning 

Externa intäkter 

Summa Intakter 
Personalkostnader -

Verksamhetskostnader -

Avskrivningar -
Summa kostnader -

Netto kostnad -

Kommentar årets utfall 

Intäkter: 

Budget 
2012 

tkr 

13986 

13986 
11 111 

21398 

5528 
38037 

24051 

. -' , 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Bokslut Avvikelse 
2012 mot budget 

tkr tkr 

14083 97 

14083 97 

- 10436 675 
- 21 747 - 349 

- 5790 - 262 

- 37973 64 

- 23890 161 

En ökning på ca 100 tkr beror till största delen av större taxeintäkter på hushållsavfall, 
återvinning samt momsersättning, taxor och försäljning på verksamhetslokaler. Intäkter 
saknas från särskilda boenden där intäkten för kost redovisas på hemvårdens konto. 

Personalkostnader: 
En minskning med ca 675 tkr beror främst på personalnerdragningar samt po påslag för 
energirådgivning som inte finns med i redovisningen men finns med i budget. 

Verksamhetskostnader: 
En nettoökning på ca 350 tkr beror främst på höga kostnader inom verksamheten kost som 
dels beror på ett periodiseringsfel 2011,dels beroende på högre livsmedels- och 
tillredningskostnader med anledning av det särskilda boendet på Kroppavägen 5. 

Avskrivningar: 
En ökning med ca 262 tkr beror främst på avskrivningar på nyinvesteringar som är gjorda på 
gator och vägar, parker lekplatser, hushållsavfall och verksamhetslokaler. 

Mål och måluppf lIelse 

• 
Förse medborgarna med god service vad gäller skötsel av gator och vägar utilTån de resurser som 
kommunen har tillgängliga. 

Laga god och näringsriktig mat till våra brukare enlig livsmedelsverkets normer 

• Skötsel av lokaler genom god lokalvård enligt de framtagna städrutiner som finns . 

• 
Optimerad drift som påverkar energifårbrukningen på ett positiv1 sätt där man se att fårbrukningen 
över hela kommunen sjunkit med ca 9% mot normalår 

Atgärdsplan för mål och budgetavvikelser 

Fortsätta att se över verksamheterna och hitta kostnadseffektivare lösningar på driften. 
Nya upphandlingar som förhoppningsvis ger lägre kostnader. 
Hitta nya samverkansområden med närliggande kommuner för att bli effektivare. 
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l:l!Il STORFORS 
[](!!J KOMMUN 

Kultur och fritid 

Väsentliga händelser under året 

• Biografen invigd med nya stolar och nytt golv 
• Larm installerat i Kulturhuset. 
• Musikrummen i Kulan är färdiga. 
• UKM (Ung Kultur Möts)-festival 
• Konstutställning 

ÄRSREDOVISNING 2012 

• EM-fotboll (Sveriges tre matcher) visade i biografen 
• Packmopedsturne i Bjurbäcken 
• Filmvecka med film i Värmland, en ny Storforsfilm gjordes med hjälp av de 

kommuninvånare som ville delta. 
• Musikal, Kulturskolan 
• Lucia, Kulturskolan 
• Skolavslutning, Kulturskolan 
• Vår- och höstavslutnings uppträdande med Dans och Musik 
• Julkonsert med 0550 Big Band 
• BUS- Lovprogram 
• Dialogmöten med Idrottsföreningarna 
• Folkhälsohandläggare har anställts och arbetet med Folkhälsoplanen pågår. 

Arets resultat 
Kultur och Fritid 23xxx Budget Bokslut Avvikelse 
Totalsammanställning 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 311 310 - 1 

Summa intäkter 311 310 - 1 

Personalkostnader - 1884 - 1806 78 

Verksamhetskostnader - 2829 - 2768 61 

Avskrivningar - 30 - 15 15 

Summa kostnader - 4743 - 4589 154 

Netto kostnad - 4432 - 4280 152 

Kommentar årets utfall 
Att årets resultat är positivt med 152 tkr beror till delvis på det inköpsstopp som infördes 
under 2012. Detta har fått konsekvenserna att: 

• Biblioteket inte har haft möjlighet att införskaffa böcker och media som behövs för att 
hålla bok-och mediabeståndet uppdaterat. 

• Kulturskolan har inte haft möjlighet att hålla sin instrumentpark i brukligt skick. 
• Allmän kulturverksamhet har inte haft möjlighet att genomföra vissa aktiviteter som 

var planerade. 
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W!J STORFORS 
CUl KOMMUN 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Mål och måluppfyllelse 

• • • • • • 

Iordningställande av lokaler Kulturhuset 

l samarbete med bl a studieförbund skapa attraktiv verksamhet i Kulturhuset 
Kontakter och stöttning till framför allt föreningar med ungdomsverksamhet (genomfördes 4 
dialogträffar under året) 

Ge våra elever möjlighet att delta i Kulturskolans olika utbud 

Tillgodose kommuninvånarnas behov av Biblioteksverksamhet 

Ge aUa tillgång till ett kulturliv oavsett ålder, kön, nationalitet eller inkomst 
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II&I STORFORS 
Cl[IIJ KOMMUN 

Vatten och avlopp 
Verksamhet 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Att förse kommuninnevånarna med vatten av god kvalite samt att avloppsvatten tas om hand 
och renas innan det återgår till naturen. 

Väsentliga händelser under året 
Två stora investeringar har genomförts i kommunens saneringsplan där man bytt ut och lagt 
nya ledningar i Hammargatan och del av Parkgatan, samt delar av Lillforshagen. Arbetet med 
nya vattenskyddsonnåden har påbörjats. Nytt borrhål har utförts vid vattentäkten i Hennäset 
för att minska risken för störningar. Ny vattenledning mellan vattenverk och samhället har 
anlagts vid vargbron för att ersätta trasig ledning. 
Avstängningsventiler har bytts ut på strategiska punkter för att säkerställa att ledningar skall 
kunna göras trycklösa vi t.ex vattenläckor. En utredning av vattenkvalitet samt utfällning av 
järn och mangan har utförts .. En rensning av avloppsledningar i Lungsund och Lundsberg har 
utförts för att säkerställa att inte ledningarna slammas igen och medför stopp. 

Arets resultat 
Vatten och avlopp 91x Budget Bokslut Avvikelse 
Totalsammanställning 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 7726 7921 195 

Summa intäkter 7726 7921 195 
Personalkostnader - 1 893 - 2018 - 125 

Verksamhetskostnader - 3407 - 3903 - 496 

Avskrivningar - 1 177 - 1 966 - 789 
Summa kostnader - 6477 - 7887 - 1410 

Netto kostnad 1 249 34 - 1215 

Kommentar årets utfall 
I budgeten för år 2012 finns inte kostnaderna för PO-påslag, intennänta samt ersättning för 
den gemensamma administrationen medräknad, men i bokslutet för 2012 är alla kostnaderna 
medräknade vilket medför de stora avvikelserna mellan budget och redovisningen. 

Intäkter: 
En ökning på 195 tkr beror på en ökning av taxor och avgifter. 

Personallmstnader: 
En minskning av personalkostnaderna med ca 443 tkr beror på att personal har belastat 
investeringsbudget samt ett avslut av anställning under året. PO-påslaget som debiterats VA 
verksamheten uppgår till 568 tkr. 

Verksamhetskostnader: 
Ett överskridande av verksamhetskostnader med 153 tkr beror på en regresskostnad mot 
försäkringsbolaget Trygg Hansa på 377 tkr gällande en översvämningsskada som drabbat 
förskolan i viken på grund av raserad och igensatt intag i dagvattenledning och kraftigt regn. I 
verksambetskostnaderna ligger den administrativa ersättning till kommunen på 335 tkr som 
inte fanns med i budgeten. 
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II&I STORFORS 
[J[!IJ KOMMUN 

Avskrivningar: 
ÄRSREDOVISNING 2012 

En ökning med ca130 tkr beror främst på avskrivningar på nyinvesteringar som är gjorda. I 
kostnaderna för avskrivningar finns även en kostnad för internränta på 665 tkr. 

Mål och måluppfyllelse 

Förse kommuninnevånarna med gott vatten samt ta hand om avloppsvattnet på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

• Att serva och optimera våra anläggningar så att inga eller få driftstörningar uppstår 

Atgärdsplan för mål och budgetavvikelser 
Fortsätta at! optimera driften på anläggningarna så att inte driftstörningar uppstår och därmed 
minska kostnader. 
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Q!]J STORFORS 
I)[!!J KOMMUN 

Resultaträkning 

Kesultaträknmg Vatten och AVlOPP 
STORFORS KOMMUN 

(tkr) 
Intäkter, externt 
Intäkter, internt 

Sum ma intäkter 

Personal 
Övriga personalkostnader 

Verksam hetskostnader 
Av och nedskrivning inkl ränta 

Interna kostnader 
Summa kostnader 

Nettokostnad extem + internt 

Täckningsgraden 

Balansräkning 
tsalansraKmng vatten ocn AVlOpP 

STORFORS KOMMUN 
(tkr) 

TILLGANGAR 

Anlägg ningsti IIgångar 
Omsättningsti IIgångar 

Likvida medel 
Summa tillgångar 

SKULDER OCH EGET KAPITAL 

Eget kapital 
Arets resultat 

Summa Eget kapital 

Summa Avsättningar 

Långfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 

Uppluppna kostnader , förutbetalda intäkter 

Summa skulder 

<SUMMA "<>,, I ""I"II AL, AV;)A" NioR 

OCH SKULDE 

13 

Not 

1 

2 

4 -

-
-

5 -

6 

-

Not 

1 

2 

3 

-

-

4 

5 
6 

7 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Bokslut Bokslut 

31 dec 31 dec 
2012 2011 

7921 8140 
- -

7921 8140 

2014 - 2582 
5 - 23 

3903 - 4364 
1966 - 2129 

- -

7887 - 9098 
34 - 958 

100,4% 89,5% 

Bokslut Bokslut 
2012-12-31 2011-12-31 

I 
25825 21 116 

1300 1155 
100 97 

27226 22367 

936 22 
34 - 958 

902 - 936 

141 175 

25825 21116 
1984 1866 

178 145 
27987 23128 

27226 22 367 



STORFORS 
KOM MUN 

Noter VA 

Not 

1 Ackumulerad investering 

Ackumulerad avskrivning 

Ackumulerad investering 

Ackumulerad avskrivning 

Ackumulerad investering 

Ackumulerad avskrivning 

Ackumulerad investering 

Ackumulerad avskrivning 

Ackumulerad investering 

Ackumulerad avskrivning 

Ackumulerad investering 

Ackumulerad avskrivning 

2 AMF 

Kundfordringar 

Fordran löneskatt 

PG B ET 4966104-4 

ATER BET PG 4966104-4 

BET VAlRENH BG & AlJTOGIRO 

Fordran KPA 

AndelarOK 

3 Nordea 
Swedbank 

Swedbank 

Swedbank 

4 Pensavsföränd exkl ök-sap 

Pensavsföränd ök-sap 

Premie IPR 
Löneskatt exkl ök-sap 
Löneskatt ök-sap 

5 Kommunlån, investeringar 

6 Justeringspost, resultat/eget kapital 
Amortering, anläggningslån 

Leverantörsres kontra 
Moms 

Personalens källskatt 

Skuld arbetsgivaravgift 

7 Semesterltid-Iöneskuld 

Löneskatt individuell del 

Pensio nsskuld individuell del 

Avsättning pensionsförsäkring 

Omställningsfond AFA 

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-
-

-
-

<U1<-1<-" 

tkr 

25825 

35 

-
50407 

24924 -

310 

97 -
100 

7 -
-
- -

-
-

1 300 

-
1 297 

2 

O 

-
O -

O 

1 

100 

26 

1 

47 

26 

141 -
104 -

10 -
- -
25 -

2 -

25825 

25825 

1 984 -
1 414 -

-
424 -

81 -

30 -
35 -

178 -
149 -

O 

30 -
- -

1 

14 

<U11-1<-" 

tkr 

21 116 

35 

-
44490 

23657 

263 

70 

58 

4 

15 

15 

-
-

1155 

6 

1 140 

8 

-

-
1 

O 

1 

97 

90 

6 

-

175 

122 

19 

1 

29 

5 

21 116 

21 116 

1866 

782 
-
852 

150 

38 

45 

145 

8 

-
73 

65 

-
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STOR FORS 
KOMMUN 

Miljö och byggnadsnämnd 
Verksamhet 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Nämndens verksamhet består huvudsakligen av myndighetsutövning, samhällsplanering och 
rådgivning inom ormådena plan, bygg och miljö och hälsoskydd. 
Fysisk planering är nämndens instrument för att styra över hur kommunen bebyggs enligt plan 
och bygglagen. Detta sker genom upprättande av översiktsplaner, detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 
Bygglovhantering innefattar granskning och beredning av bygglovansökningar. 

Utöver granskning och beredning av bygglovansökningar omfattar verksamheten även tillsyn 
och eventuellt föreläggande av ovårdade byggnader och tomter samt registerhållning enligt 
lagen om obligatorisk ventilationskontroll. 

AjourhåIlning av adress- och byggnadsregistret utförs av miljö- och byggnadsnämnden. 

Det ansvar som åvilar nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet är uppgifter som enligt 
lag skall fullgöras inom t ex miljöbalken och livsmedelslagen. 
Tillståndsgivning och tillsyn inom områdena livsmedel och hälsa/säkerhet. 

Väsentliga händelser under året 
Nyckeltal 

Antalet inkomna anmälningar, ansökningar om bygglov, dispenser och förhandsbesked 
uppgick till 74 stycken under januari - december 2012. 

1 ~~09 1 ~~IO 
1

2011 
116 1 ~~12 

Lovhantering 2012 

Bostäder 7 
Industrier 2 
Anläggningar O 
Fritidsbebyggelse 11 
Garage/carport 11 
Eldstäder 13 
Marklov O 
Övriga mindre ärenden 20 
Strandskyddsdispenser ID 
Förhandsbesked O 

Antal klagomål: gällande inomhusmiljö, vedeldning, nedskräpning = 10. Avfall, deponi = l. 
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IJ!JJ STORFORS 
Cl[!lJ KOMMUN 

ÅRSREDOVISNING 2012 
I september 2012 sade Filipstads kommun upp avtalet med Storfors kommun angående köp av 
tjänst inom miljötillsyn. 
Diskussioner med Karlskoga kommun om att köpa tjänsten därifrån påbörjades i slutet av 
2012. Från och med 1/1 2013 finns avtal med Karlskoga kommun om köp av miljötillsyn. 

Arets resultat 

Miljö och Byggnadsnämnd 51x Budget Bokslut Avvikelse 
Totalsammanställning 2012 2012 mot budget 

DrIftredovisning Ikr Ikr Ikr 
Externa intäkter 285 272 . 13 

Summa intäkter 285 272 - 13 
Personalkostnader - 21 - 9 12 

Verksamhetskostnader - 880 - 884 - 4 
Avskrivningar - - -

Summa kostnader - 901 - 893 8 
Netto kost" ad - 616 - 621 - 5 

Mål och måluppfyllelse 

• • 
Vårt mål är att medel avsätts i investeringsbudgeten så att Metria får fortsät!aat! uppdatera 
primärkartan 20 13 

Et! annat mål är at! efter årsskiftet 2012 få ta in offelter på digitalt kartprogram efter Autoka-Vy, 
vilket upphör efter 2013-12-31. 

till av1al om 
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STORFORS 
KOMMUN 

Välfärdsnämnden 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Nämndens verksamhet är uppdelad i 2 förvaltningar, Skola och välfärd samt Vård och 
omsorg. Dessa är sedan i sin tur uppdelade i ett antal enheter. 

Totalsammanställning 
Välfärdsnämnd 

Driftredovisning 

Externa intäkter 

Summa intäkter 

Personalkostnader -

Verksamhetskostnader -
Avskrivningar -

Summa kostnader -

Netto kostnad -

Skola och välfärd 
Verksamhet 

Budget 
2012 

tkr 

27253 

27253 

93620 

55791 

364 

149775 

122522 

Bokslut Avvikelse 
2012 mot budget 

tkr tkr 

33026 5773 

33026 5773 

- 100549 - 6929 

- 55165 626 
- 373 - 9 

- 156087 - 6312 

- 123061 - 539 

Förskola, Skolbamomsorg, öppen förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, 
vuxenutbildning, integration, arbetsmarknad, individ- och familjeomsorg och LSS 

Verksamheten leds aven verksamhetschef samt 8 enhetschefer som alla har ansvar för 
ekonomi och personal. 

Skollagen och Socialtjänstlagarna är de lagar som styr verksamheterna. 

Väsentliga händelser under året 
Kommentarerna gäller den beslutade budgeten 2012 innan reduceringskravet på 5,5 mkr som 
beslutades i början av 2012. 

Övergripande 
Tre tjänster togs bort från skola/förskola redan inför 2012. 
Läraravtalet gav 1,5% högre utfall än vad som budgeterats. 

Försko1a/skolbarnomsorg 
Samtliga tjänster i förskoleklass och fritidshem omförhandlades till 
förskollärare/fritidspedagoger med semesteranställning. Den nya organisationen började gälla 
från den 1 augusti. 

Grundskola 
Skoldatateket som var projekt under 2011 permanentades. 
Andelen elever som gick ur åk. 9 med uppnådda mål i samtliga ämnen är bättre än för 
Sveriges kommuner i genomsnitt. 

Gymnasieskola/grundsärskola/komvux 
Antalet elever i grundsärskolan har minskat, vilket ledde till personalreduceringar. 
SFI - bonus ökade och flera personer än tidigare ville läsa vidare på komvux. Antalet 
utskrivna elever med betyg från SFI ökade från 6 personer 2011 till 18 personer 2012. 
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ll&I STOR FORS 
Cl[!D KOMMUN 

Individ och familjeomsorg 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Individ- och familjeomsorg, Arbetsmarknad och Integration arbetar tillsammans med 
försörjningsstöd vilket har minskat kostnaderna. Individer har också fått snabbare hjälp till att 
komma ut i egen Iörsörjning. 
Individ- och familjeomsorgens samarbete med skolan gällande barn/ungdomar har fortsatt i 
positiv riktning under året. Arbetet har utformats med fokus på gemensam planering, tidiga 
insatser såväl i familjen som i skolan. Vidare har kostnaderna för placering av barn och unga 
minskat. 

LSS 
LSS verksamheten har utökats från ca 30 anställda vid årets början till ca 40 anställda vid 
årets slut. Ett boende för två personer är beviljat och startar januari 2013. 

Integration 
Majoriteten av de nyanlända kom till Storfors under första kvartalet. 

Arbetsmarknad 
Utveckling av projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen har lett till att två nya projekt 
startar januari 2013. Få personer fråiJ. FINSAM har varit aktuella för Jobbcentrum . . 

Arets resultat 
Totalsammanställning Budget Bokslut Avvikelse 
Skola och Välfärd 30x 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 23571 28193 4622 

Summa intäkter 23571 28193 4622 

Personalkostnader - 61923 - 63679 - 1756 

Ve rksamhetskostn ade r - 49902 - 48128 1 774 

AvskrivninQar - 298 - 304 - 6 

Summa kostnader . 112123 . 112111 12 

Netto kostnad . 88552 . 83918 4634 

Verksamheterna lyckades inte uppnå hela reduceringskravet på 5,5 mnkr utan resultat blev en 
reducering av kostnaderna med sammanlagt ca 4,6 mnkr. 

Kommentarer årets utfall 

Övergripande ledning 
Kostnaderna för den övergripande ledning är ca 320 tkr bättre än ursprungsbudgeten för 2012. 

Ledning Budget Bokslut Avvikelse 
30xxx 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 1 030 1202 172 

Summa Intäkter 1030 1202 172 
Personalkostnader - 1 258 - 1209 49 

Verksamhetskostnader - 458 - 360 98 
Avskrivn ingar - - -

Summa kostnader - 1716 . 1568 148 
Netto kostnad - 686 . 367 319 
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FörskolaISkolbarnsomsorg 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Förskolan/ Skolbarnsomsorgen gör ett plusresultat eftersom verksamheterna har varit mycket 
restriktiva med fortbildning, resor, vikarier samt materialinköp. Två förskollärartjänster 
tillsattes inte under året. Något högre intäkter än beräknat för barnomsorgsavgifter samt 
ersättning för anställningsstöd och barn som söker asyl. 

FörskolaISkolbarnomsorg Budget Bokslut Avvikelse 
31xxx 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 
Externa intäkter 3142 3381 239 

Summa intäkter 3142 3381 239 

Personalkostnader - 13092 - 12448 644 

Verksamhetskostnader - 3374 - 3154 220 
Avskrivningar - 19 - 21 - 2 

Summa kostnader· 16485 - 15623 862 

Netto kostnad - 13343 - 12242 1 101 

Grundskola 
Personalminskningar gav inte full effekt under året eftersom några av de uppsagda har 
uppsägningstid med 3-12 månader. Samt att ferielön måste utbetalas efter avslutat arbete, 
gäller grundskollärare och gymnasielärare. 
Grundskolans ökade kostnader för personal beror till viss del på samarbetet mellan IFO och 
skola, istället för att placera barn utanför kommunen har förstärkning gjorts med personal runt 
elever i skolan. De högre personalkostnaderna kompenseras till viss del med intäkter. 

Grundskola Budget Bokslut Avvikelse 
32xxx 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 
Externa intäkter 2309 2842 533 

Summa intäkter 2309 2842 533 

Personalkostnader - 17 919 - 19152 - 1233 

Verksamhetskostnader - 7013 - 7866 - 853 
Avskrivningar - 272 - 276 - 4 

S umma kostnader - 25204 - 27294 - 2090 

Netto kosmad - 22895 · 24452 · 1 557 

Gymnasieskolal GrundsärskolaI Komvux 
Beräknade intäkter till vuxenutbildningen var betydligt högre än vad det blev, vilket är 
anledningen till underskottet för gymnasieskolan/komvux. 

Särsk, gymn/komvux Budget Bokslut Avvikelse 
33xxx 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 
Externa intäkter 2123 1237 - 886 

S umma intäkter 2123 1237 · 886 

Personalkostnader - 4047 - 3844 203 

Verksamhetskostnader - 21 356 - 21667 - 311 
Avskrivningar - 7 - 6 1 

Summa kostnader - 25410 · 25517 · 107 

Netto kostnad - 23287 · 24281 · 994 
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Individ och familjeomsorg 
ÅRSREDOVISNING 2012 

Individ och familjeomsorgens överskott beror på att försörjningsstödet minskade, kostnader 
för institutionsplaceringar minskade både för missbruksvård och för barnplaceringar. 

IFO Budget Bokslut Avvikelse 
34xxx 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 301 1037 736 

Summa Intäkter 301 1037 736 

Personalkostnader - 7288 - 7085 203 

Verksamhetskostnader - 11 930 - 9321 2609 

Avskrivningar - - -
Summa kostnader - 19218 · 16406 2812 

Netto kostnad - 18917 · 15369 3548 

LSS 
Kostnadsökningen för personal i LSS verksamheten, kompenseras med ökade intäkter. 
Dessutom blev en brukare beviljad ett högre timbelopp för sin personliga assistans från 
februari 2012 som inte var budgeterat. Verksamhetskostnaderna ökade bland annat på grund 
av ett förlängt beslut om särskilt boende. 

LSS Budget Bokslut Avvikelse 
35xxx 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 8301 11772 3471 

S umma intäkter 8301 11772 3471 

Personalkostnader - 14233 - 16 112 - 1 879 

Verksamhetskostnader - 3200 - 3960 - 760 

Avskrivn ing ar - - -
Summa kostnader - 17433 · 20072 . 2639 

Netto kostnad - 9132 · 8300 832 

Integration 
Intäkter från Migrationsverket är högre än beräknat, beroende på ökat mottagande av 
nyanlända under första kvartalet. Flera individer än tidigare har kompletterande inkomster och 
flera har lämnat introduktionsprogrammet eftersom de uppnått målet om egen försörjning. 

Integrationsverksamhet Budget Bokslut Avvikelse 
361xx 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 
Externa intäkter 2239 2974 735 

Summa intäkter 2239 2974 735 

Personalkostnader - 553 - 576 - 23 

Verksamhetskostnader - 2031 · 1289 742 

Avskrivn ing ar - - -
Summa kostnader - 2584 · 1865 719 

Netto kosblad - 345 1109 1454 

20 

I 

I 
I , , ., 

j 
-j 

I 
-I 
l 



D!:&I STORFORS 
[)[1IJ KOMMUN 

Arbetsmarknad 
ARSREDOVISNING 2012 

Underskottet på Jobbcentrum beror på mindre intäkter från Arbetsförmedlingen och FINSAM 
än beräknat. 

Arbetsmarknad Budget Bokslut Avvikelse 
362xx 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 4126 3732 - 394 

Summa intäkter 4126 3732 - 394 

Personalkostnader - 3533 - 3254 279 

Verksamhetskostnader - 540 - 511 29 

Avskrivningar - - -
Summa kostnader - 4073 - 3766 307 

Netto kostnad 53 - 33 - 86 
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Vård och omsorg 
Verksamhet 

ÄRSREDOVISNING 2012 

Verksamheten syftar till att bistå människor enligt Socialtjänstlagen, beslut om insats fattas av 
biståndsbedömare. Verksamheten regleras även av Hälso- och sjukvårdslagen. Verksamheten 
leds aven verksamhetschef och består av följande enheter: 

• Medicinskt ansvarig sjuksköterska som också ansvarar för chefskapet för 
anhörigverksamheten. MAS:en är även tillsynsansvarig och ansvarig för kvalitets- och 
ledningssystem. 

• Rehabenheten leds av tillförordnad verksamhetschef och består av sjukgymnast, 
hjälpmedelstekniker och arbetsterapeut. 

• Resursgruppen leds av arbetsledare tillika personalsamordnare. 
• Hemtjänsten verkställer beslutet om stöd och hjälp i ordinärt boende. Hemtjänsten leds 

aven enhetschef. 
• Särskilda boenden utgörs av Kroppavägen 5, som består av 20 platser, ett par lever 

tillsammans därav att boendet inhyser 21 kunder som mest. 
Hanunargården består av 17 platser, varav en plats disponeras till korttidsvård. 
Smeden som består av 10 särskilda · boendeplatser, enheten nyttjas även för 
korttidsvård, upp till 6 platser. 

• Hemsjukvård riktas till personer över 7 år som inte har möjlighet att ta sig till 
vårdcentralen. Sj uksköterskorna leds aven arbetsledare om 25 %. 

• Projektet Sociala träffpunkten samordnas av projektledare. 

Väsentliga händelser under året 

Ledning administration 
Arbetet med kvalitet och ledningssystem påbörjades under året, rutiner har bland annat tagits 
fram. 

Tillförordnad verksamhetschefpåbörjade sin tjänst i september. 

Under det passerade året har ett betydande arbete gjorts av personal i hemtjänst och särskilt 
boende, med Senior Alert, nutrition, registrering i palliativa registret samt att registrering i 
BPSD har påbörjats. 

Verksamheten beviljades stimulansmedel från Socialstyrelsen med ca 100 tkr syfte att 
bedriva ett värdegrundsarbete. 

Projektet Sociala träffpunkten vars ändamål var att främja friskvård och social aktivitet 
avslutades 2012. Under året utformades iden om Seniorernas hus. 

Verksamheten har löpande effektuerat besparingar, detta genom att på daglig basis se över 
bemanningen. 
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Hemsjukvård 
ÄRSREDOVISNING 2012 

En ny verksamhetsledare för HSL anställdes med 25 %. En omfördelning av sjuksköterskorna 
har skett under året, en distriktssköterska har flyttats från särskilt boende till hemsjukvården, 
ytterligare en distriktssköterska har flyttats till hemsjukvården efter att ha avslutat sin tjänst 
som enhetschef. 

Hemtjänst 
I första kvartalet vårdades flertalet personer med omfattande vårdbehov i ordinärt boende. 

I april slutade dåvarande enhetschef och initierade sitt arbete med Projekt, ny enhetschef 
tillträdde i april för hemtjänsten. 

Från och med första maj påbörjade hemtjänsten att transportera lunch till kunden, ett arbete 
som tidigare ålagt Samhall. Detta genererade i en reducering av kostnaderna om 50 tkr i 
månaden. 

I andra kvartalet ökade antalet hemtjänsttimmar, i juni var siffran som högst, ca 5 500 timmar. 

Under fjärde kvartalet stabiliserade sig antalet hemtjänsttimmar till ca 4 400 timmar, 
bemanningen ökade något. Under sista kvartalet ökade även parallellbemanningen till tre 
turer. 

Så gott som samtliga kunder har fått en genomförandeplan och en kontaktperson tilldelat sig. 

Särskilt boende 
Det finns 46 särskilda boendeplatser samt sj u platser som är ämnade för korttidsvård. 

I januari 2012 uppgick de arbetade timmarna till 7259 och i december var siffran 6797 
arbetade timmar . Differensen blev såldes 462 timmar. Verksamheten har aktivt arbetat med 
att minska lönekostnaderna vid samtliga enheter. 

Under 2011 betalade vård och omsorg 1 015 tkr i betalningsansvar till landstiget för 
vårdtagare som ej kunnat beredas vård i Storfors kommun. 2012 var siffran 106 tkr. 

Verksamhetens dåvarande enhetschef slutade sin tjänst i maj, ny enhetschef tillträdde ijuni. 

I september övertog dåtida enhetschef vid boendena även ansvaret för verksamhetsområdet, 
Vård och omsorg. I november månad tillsattes en vikarierande enhetschef för särskilda 
boenden. 

I början av fjärde kvartalet tog en undersköterska/samordnare på sig en utbildande roll i 
MaxiMilia. Vid senaste mätningen hade så gott som samtliga kunder en genomförandeplan 
och kontaktperson. Även dokumentationen har en positiv utvecklingsinriktning. 

Måltidensdag genomfördes under hösten vid samtliga enheter, en aktivitet som var mycket 
uppskattad av så väl boende och personal. 

Kroppavägen 5 
Kroppavägen 5 består av 20 platser, ett par bor tillsammans därav att boendet inhyser 21 
kunder som mest. 
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ÄRSREDOVISNING 2012 

Ett aktivt arbeta har utövats sedan september månad fOr att reducera personalkostnader. I 
november månad var det 119, 5 timmar som det ej tillsattes vikariat för. 

Kroppavägen 5, hade under det gånga året en personaltäthet om 0,77. 

Under 2012 har verksamheten arbetat med genomförandeplaner och nått framgång i detta. 
Enheten har även tagit emot ett par praktikanter samt feriearbetare som har erhållit en god 
inblick i Vård - och omsorgsarbetet. 

Vid andra kvartalet fanns ett antal tomma lägenheter, som mest fyra stycken vid samma 
tidpunkt. För att i största utsträckning undvika hyreskostnader och betalningsansvar nyttjades 
lägenheterna till korttidsplatser. Inför sista kvartalet hade efterfrågan ökat och samtliga 
lägenheter var uthyrda. 

Smeden 
Smeden som består av 10 särskilda boendeplatser, enheten nyttjas även för korttidsvård, upp 
till 6 platser. Under det gånga året har behovet av särskilt boende varit större. I snitt har 
Smeden inhyst 11 ,75 särskilda boendeplatser. I snitt har verksamheten under 2012 tagit emot 
6 unika kunder varje månad som var beviljade korttidsvåid. 

Smeden har en personaltäthet om 0,77 inkluderat 4 A V A som arbetar vardera 60 %, 
beräkningen inne bär ett vårdtagarantaI om 16. 

Fyra AV A- tjänster reducerades till från 75 % till 60 % i oktober månad. 

I slutet av sista kvartalet börj ade även arbetet med att införa Laps Care vid Smeden. 

Hammargården 
Hammargården har 16 särskilda boendeplatser och ett rum för korttidsvård. Hammargården är 
ett boende för demenssjuka personer. Personaltätheten uppgår till 0,84 för det förflutna året. 

Fram till slutet av andra kvartalet arbetade en värdinna vid boendet. På grund av arbetsbrist 
fick värdinnan avsluta sin tjänst. . 

I tredje kvartalet ökade arbetade timmar i verksamheten. Detta för att verksamheten vid detta 
tillfålle hade behov aven tätare bemanning fOr att säkerställa en god vård. 

Resursgrupp 
Verksamheten har täckt frånvaro i Vård och omsorg, främst korta turer i hemtjänsten. 
Verksamheten har hållit nere sina vikariekostnader med framgång, sammantaget har vikariat 
inte tillsats med 22 veckor. 

Rehabiliteringsverksamhet 
Tillförordnad verksamhetschef tog över ledarskapet under sista kvartalet från dåtida 
arbetsledare tillika Medicinsk ansvarig sjuksköterska. 

Anhörigverksamhet 
En anställd blev uppsagd på grund av arbetsbrist nnder andra kvartalet, den anställde har ett 
års uppsägningstid. 
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ÄRSREDOVISNING 2012 

En anställd var sjukskriven ett par månader i tredje kvartalet. Jobbar från och med december 
25 %. 

Verksamhetens utformning tog sig annat uttryck under året, bland annat utvecklades ett 
samarbete med Projektet. Fokus blev aktivitet och minnesträning. 

Arets resultat 
Totalsammanställn ing Budget Bokslut Avvikelse 
Vård och Omsorg 40x 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 3682 4850 1168 

Summa Intäkter 3682 4850 1168 

Personalkostnader ~ 31 697 · 36870 · 5173 

Verksamhetskostnader - 5889 · 7037 · 1148 

Avskrivningar - 66 · 69 · 3 
Summa kostnader - 37652 - 43976 - 6324 

Netto kostn ad - 33970 - 39127 - 5157 

Kommentar årets utfall 
Totalt påvisar Vård och omsorg ett minusresultat med 5 157 tkr. 

Ledning 
Ledningen har ansvaret för nedanstående verksamheter som tillsammans visar ett överskott på 
97 tkr i förhållande till budget. 

Ledning och administration 
Enheten påvisar ett underskott med 151 tkr. 

• Lön ej arbetad tid påvisar ett negativt resultat med 166 tkr, detta på grund aven 
långtidssjukskrivning. 

• Lön arbetad tid visar ett netto med 40 tkr, detta för att verksamheten ej tillsatte en 
enhetscheftjänst i två månader. 

• Verksamheten fick erlägga ett gammalt skadestånd om 59 tkr, som ej är budgeterat. 

Fortbildning och utveckling 
Verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med 132 tkr. 
Verksamheten har anammat restriktioner gällande denna typ av aktivitet, utifrån rådande 
budgetförhållanden. 

Personal och friskvård 
Verksamheten har inte förbrukat några medel, budgeterat, 50 tkr. 

Hjälpmedelsverksamhet 
Verksamheten påvisar ett överskott i förhållande till budget med 34 tkr. 

• Det positiva budgetresultatet beror i största del på restriktiva inköp. 
• Vid andra kvartalet påvisade prognosen att budgeten inte skulle bibehållas, efter 

uppmärksammandet svängde trenden. 

Taktil massage 
Verksamheten visar ett överskott i förhållande till budget med 14 tkr. 
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• I huvudsak beror budgetutfallet på låga lönekostnader. 

Durewallsverksamhet 

ÅRSREDOVISNING 2012 

Verksamheten påvisar ett plus i jämförelse med budget med 17 tkr. 
• Mindre personal har nyttjats för att bedriva verksamheten. 

Ledning Budget Bokslut Avvikelse 
40x 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 
Externa intäkter 5 277 272 

Summa intäkter 5 277 272 

Personalkostnader - 2153 - 2198 - 45 

Verksamhetskostnader - l 501 - l 614 - 113 

Avskrivningar - 15 - 32 - 17 

Summa kostnader - 3669 - 3844 . 175 

Netto kostnad - 3664 · 3567 97 

MAS! Anhörigverksamhet 
Enheten visar ett positivt resultat i jämförelse med budget med 36 tkr. 

• Lön ej arbetad tid överskrider budget med 37 tkr, orsaken är en långtidssjukskrivning. 
• Ett bidrag om 96 tkr utbetaldes under verksamhetsåret som ej är budgeterat. 

MAS/anhörig vht Budget Bokslut Avvikelse 
41xxx 2012 2012 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 
Externa intäkter - 97 97 

Summa intäkter . 97 97 

Personalkostnader - 283 - 338 - 55 

Verksamhetskostnader - 11 - 17 - 6 

Avskrivningar - - -
Summa kostnader - 294 · 354 . 60 

Netto kostnad - 294 · 258 36 

Hemsjukvård 
Enheten hemsjnkvård visar ett negativt resultat i förhållande till budget med 24 tkr. 

• Konto 61 har överskridits med 48 tkr, vilket förklaras med att ytterligare en leasingbil 
har införskaffats till verksamheten. Bilen byttes emellertid ut mot ett billigare 
alternativ. 

• Bränsleförbrukning har även överskridits med IOtkr. 
• Kontot för förbrnkningsmaterial har överskridits med 235 tkr, där delar av ökningen 

förklaras med en kund som använt mycket kostnadskrävande artiklar. 
• Lönekostnader påvisar ett överskott med 249 tkr. 
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Hälso och sjukvård 
44xxx 

Driftredovisning 

Externa intäkter 

Summa intäkter 

Personalkostnader -

Verksamhetskostnader -

Avskrivn ing ar 

Summa kostnader -

Netto kostnad -

Hemtjänst 

Budget 
2012 

!kr 

-

-
3764 

610 

-
4374 

4374 

ARSREDOVISNING 2012 
Bokslut Avvikelse 

2012 mot budget 
!kr !kr 

16 16 

16 16 

- 3515 249 

- 899 - 289 

- -

- 4414 - 40 

- 4396 - 24 

Enheten hemtjänst visar ett negativt resultat i förhållande till budget med 4 316 tkr 
• Lönekostnaderna överskrider budget med 4 047 tkr, sammanlagt är det 8,75 

årsarbetare som inte är budgeterade. 
• Service av bilar har överskridit budget med 61 tkr, fler oförutsägbara händelser har 

uppstått. 
• Nytt dyrare avtal för trygghetslal"m generade i en överskridning av budget med 46 tkr. 
• På grund av ökad vårdtyngd har även bränslekostnaderna och leasingavtal gått över 

budget med 222 tkr 
• Köp från Samhall har bidragit med en överskridning av budget med 129 tkr. 
• Intäkter från hyror och taxor påvisade ett positivt resultat med 110 tkr 
• Stimulansbidrag 98 tkr tillkom under året som inte var beräknat. 
• Atersökta pengar från Migrationsverket bidrog med 215 tkr. 

Hemtjänst Budget Bokslut Avvikelse 
42xxx 2012 2012 mot budget 

Driffredovisning !kr !kr !kr 

Externa int~kter 1 382 1 710 328 

S umma intäkter 1382 1710 328 

Personalkostnader - 9374 - 13429 - 4055 

Verksamhetskostnader - 2344 - 2930 - 586 

Avskrivningar - - 3 - 3 

Summa kostnader - 11 718 - 16362 - 4644 

Netto kostnad - 10336 - 14652 - 4316 

Särskilt boende 
Enheten påvisar ett underskott med l 166 tkr i förhållande till budget. 

• Lönekostnaderna ger ett minusresultat med l 476 tkr, skälet torde vara höga 
vikariekostnader. Tre personer har varit långtidssjukskrivna. I förhållandevis till 2011 
har antalet långtidssjukskrivningar ökat men korttidsfrånvaron minskat något. 

• Vid ett av boendena finns fyra AV A-tjänster om 60 %, som ej är budgeterade. 
• Hyror och arrenden på Smeden gav ett överskott på 306 tkr. Detta för att boendet är 

budgeterat för 10 kunder. Antalet kunder har varierat, upp till 16 kunder. 
• Återhållsamhet vid inköp har genererat i ett överskott med 228 vid ett av boendena. 
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Särskilda boenden 
43xxx 

Driftredovisning 

Externa intäkter 

Summa intäkter 

Personalkostnader ~ 

Verksamhetskostnader -
Avskrivningar -

Summa kostnader ~ 

Netto kostnad -

Resursgruppen 

Budget Bokslut 
2012 2012 

tkr tkr 
2295 2680 

2295 2680 

14998 - 16410 

1 420 - 1577 

51 - 34 

16469 - 18021 

14174 - 15340 

Enheten påvisar ett netto i förhållande till budget med 216 tkr. 
• Ett bidrag med 69 tkr tillkom som inte var budgeterat. 
• Lönekostnaderna påvisar ett överskott med 144 tkr. 

Resursgrupp Budget Bokslut 
45xxx 2012 2012 

Driftredovisning tkr tkr 
Externa intäkter - 69 

Summa Intäkter - 69 

Personalkostnader - 1 125 - 981 

Verksamhetskostnader - 3 -
Avskrivning ar - -

Summa kostnader - 1 128 - 981 

Netto kos tna d - 1 128 - 912 

Mål och måluppfyllelse 

ÄRSREDOVISNING 2012 
Avvikelse 

mot budget 
!kr 

385 

385 

- 1 412 

- 157 

17 

- 1552 

- 1 166 

Avvikelse 
mot budget 

!kr 

69 
. 69 

144 

3 

-
147 

216 

Utveckla verksamheten och boendealtemativ, med fokus på trivsel och trygghet samt aktivitet 
och meningsfull tillvaro . 

• Utveckla dialogen och informationsflödet med medarbetare och kunder. 

Atgärdsplan för mål och budgetavvikelser 
• Se över inköpsrutinerna. 
• Optimera personalresurserna. 
• Ökad samverkan med närliggande kommuner. 
• Se över inkontinenshjälpmedel. 
• Arbeta preventivt med sjukfrånvaro. 
• Arbeta rehabiliterande för att få medarbetare åter i arbete. 
• Fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor. 
• Arbeta ytterligare med medarbetarenkäter. 
• Implementering av Laps Care skall fårdigställas vid särskilt boende. 
• Fortsätta arbetet med ledning - och kvalitetssystem, vilket också resulterar i bidrag. 
• Ansöka om stimulansbidrag. 
• Utforma tydliga riktlinjer i Vård - och omsorg. 
• Skapa strukturerade arbetsformer för informationsutbyte mellan ledning och 

verksamhet. 
• Samordna och koordinera utskrivningsklara patienter med mening att ge effektiv vård 

samt undvika betalningsansvar. 
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Förklaring till måluppfyllelse 

Målet har 

2 Målet har inte u nåtts 

3 Målet är under år 2013 om 

4 

5 är n"n"tiv 

6 
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insatser 


