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Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) 
Inspektion vid individ och familjeomsorgen i Storfors kommun. 
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KS § Anmälan om delegationsbeslut 
 

Redovisas delegationslista inom Kommunstyrelsens verksamhetsområde 

delegationsbeslut nr 40-41   

 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Godkänna redovisningen av anmälan om delegationsbeslut nr 40-41. 

 

____________________  

 

 



     
 

Delegationsbeslut 2017 

 

Redovisade delegationsbeslut Kommunstyrelsen 23 oktober 

Nr Datum Delegation Delegat 

40 2017-08-31 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

av allvarlig vårdskada. 

MAS 

14:1 

41 2017-10-04 Biblioteket stängt för fortbildning den 28 och 29 

september 2017. 

Biblansv 

41:1 
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Datum 

2017-xx-xx 
Diarienummer 

KS 2017-xxxx 

      Fastställt av 

Kommunfullmäktige 
Dokumentansvarig 

Processtödjare 

 

Reglemente avseende bidrag för enskilda vägar 
Regler för kommunalt bidrag till drift av enskilda vägar inom Storfors kommun. Blankett för 

ansökan finns på Storfors kommuns hemsida. 

Kriterier för ansökan 
- Vägen ska betjäna permanentboende. Bidrag utgår inte till vägar som till exempel 

betjänar fritidsbebyggelse, vägar som ägs av bolag, statlig eller kyrklig förvaltning, 

vilka till övervägande del användes för virkestransporter. 

 

- Bidrag betalas ut till den del av vägen som ligger i Storfors kommun.  

 

- Vägen ska underhållas på ett tillfredställande sätt samt hållas öppen för allmän trafik 

under såväl sommar- som vinterhalvåret. Vägen får stängas för tjällossning för att 

undvika skador. 

 

- För vägsträcka understigande 150 meter ges inte bidrag, olika vägar får inte läggas 

samman i en ansökan.  

 

- Vid flera ägare av en väg är det upp till sökande att samordna sina ansökningar för att 

inte söka dubbelt. 

 

- Vid förändring av ansökt väglängd eller om det är första gången ansökan görs för 

vägen ska karta med markering av vägen bifogas ansökan. 

 

- Ansökan ska vara Storfors kommun tillhanda senast den 28 februari för ansökan 

gällande tidigare år (dvs. 28 februari 2018 för ansökan gällande 2017). Det går inte att 

söka bidrag mer än ett år tillbaka.  

 

- Den som ansöker om vägbidrag ska vara ägare till vägen eller företräda ägaren. Att 

sökanden är ägare till vägen eller företräder ägaren kan komma att behöva stärkas om 

kommunen begär detta. 

Utbetalning av bidrag 
- De första 150 meterna av väglängden räknas bort. En väg som är 1000 meter lång får 

med andra ord bara bidrag för 850 meter. 

 

- Hur stort bidraget blir baseras på den budget kommunfullmäktige avsatt för ändamålet 

samt hur mycket väglängd som det totalt ansökts om bidrag för. 

 

- Bidraget betalas i regel ut inom två månader efter den 28 februari. 

  

https://varmland.ondemand.formpipe.com/Asp/SearchCaseForm_D.asp
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Beräkningsregler 

Formel för uträkning av bidrag 

K / KSK = X 

B ∙ X = Y 

Y / K = BMU 

B – SK = Z 

Z / U = BPU 

 

K Väglängd vägar med enbart kommunalt bidrag   

SK Väglängd vägar med statligt och kommunalt bidrag   

KSK Total väglängd     

B Budget      

U Trafikverkets totala beräknade underhållskostnad   
X Procent av budget till vägar med enbart kommunalt bidrag   

Y Kr av budget till vägar med enbart kommunalt bidrag   

BMU Kr per meter kommunen ger i bidrag till vägar med enbart kommunalt bidrag 

Z Budget till vägar med statligt och kommunalt bidrag   

BPU Procent av underhållskostnad som kommunen ger i bidrag till vägar med statligt 

och kommunalt bidrag 

Exempel 

Förutsättningar: 

 

Vägar med enbart kommunalt bidrag   20 000 meter 

Vägar med statligt och kommunalt bidrag 80 000 meter 

Total längd på vägar   100 000 meter 

 

Budget    400 000 kr 

 

Trafikverkets totala beräknade underhållskostnad 2 000 000 kr  

 

Uträkning: 

20 000 / 100 000 = 0,2  procent av budget till vägar med enbart kommunalt bidrag 

400 000 ∙ 0,2 = 80 000  kr av budget till vägar med enbart kommunalt bidrag  

80 000 / 20 000 = 4  kr per meter till vägar med enbart kommunalt bidrag 

400 000 – 80 000 = 320 000 budget till vägar med statligt och kommunalt bidrag 

320 000 / 2 000 0000 = 0,16 procent av underhållskostnad som kommunen står 

för till vägar med statligt och kommunalt bidrag 
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Datum 

2017-10-16 
Diarienummer 

Klicka här för att ange text. 

 Handläggare 

Mats Öhman 
Beslutsinstans 

Kommunstyrelsen  

 

Framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i 

Värmland 
 

Bakgrund 

Under 2016 initierades en utredning kring framtida organisering och finansiering av 

kollektiv- och linjetrafiken i Värmland. Utredningen genomfördes i nära samverkan mellan 

Region Värmland, Landstinget i Värmland samt Karlstads kommun.  

 

En politiskt sammansatt styrgrupp med representanter från dessa organisationer har lett 

utredningsarbetet. Utredningen utfördes av KPMG. Utredningens slutrapport 

redovisades i december 2016 och har utgjort fortsatt beredning och ställningstagande kring 

utredningens frågeställningar.  
 

Kollektivtrafik bygger på samverkan över kommungränserna. I syfte att nå en gemensam bild 

kring kollektivtrafikfrågan i Värmland så har en rad olika samrådsmöten ägt rum på såväl 

politisk som tjänstemannanivå. Storfors kommun bjöd under våren in Gunnar Tidemand, 

expert på skatteväxling och utjämningssystem, för att diskutera olika scenarier och vad det 

skulle innebära för Storfors kommun. Enligt Gunnar så måste kollektivtrafikfrågan få ett lyft 

och utvecklas och att vi inte kan ha kvar den konstellation som är idag.  

 

Förslag till principiell inriktning för kollektivtrafikens organisering, PM Samrådsunderlag 

framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland, har varit föremål för 

samråd med kommuner och Landstinget. Skriftliga synpunkter har lämnats av kommunerna 

(se bilaga 6, Storfors kommun Yttrande samråd avseende framtida organisering och 

finansiering av kollektivtrafiken i Värmland) och landstinget  

Regionstyrelsen beslutade 2017-08-24 att remittera förslag avseende ansvar för 

kollektivtrafiken, skatteväxling och mellankommunal utjämning till landsting och kommuner.  

Landstinget beslutade 2017-08-29 att bilda regionkommun.  

En arbetsgrupp med representation från Region Värmland, Landstinget och sex kommuner 

har tagit utgångpunkt i KPMG´s utredning, bilaga 5, 2016-12-14, av möjliga lösningar för 

Värmlands framtida upplägg kring kollektiv- och linjetrafikens organisering och finansiering. 

Rapporten tar avstamp i fyra nya organisationsalternativ.  

 Stärkt myndighet  

 Stärkt bolag 

 Förvaltningslösning 

 Förvaltning med delegation 

De alternativ som lyfts fram och bedöms ha bäst kravuppfyllnad och ge god ekonomisk 

effektivitet med liten risk för dubbelfunktioner är Stärkt myndighet och 

Förvaltningslösning.  
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Nuläge 

Enligt arbetsgruppens förslag kommer en regionkommun som ensamt ansvarig för 

kollektivtrafiken, med beskattningsrätt, fullt ansvar och beslutandemandat över ägarfrågor, 

trafikfrågor och finansiering, kunna skapa förutsättningar för en enkel och tydlig styrning 

efter de politiska målen. Arbetsgruppens samordnare och kontaktperson har varit Peter 

Wretman, kollektivtrafikchef.  

 

En tydlig del i processen är att få till en förändring som skall skapa en effektivare verksamhet 

och samordning av samtliga samhällsfinansierade transporter och kollektivtrafikens olika 

trafiksystem.  

 

Transporttjänsterna färdtjänst och skoltrafik finansieras till fullo av respektive kommun och 

kommer inte att ingå i skatteväxlingen kring kollektivtrafiken. Färdtjänsten är inte allmän 

utan omfattar endast medborgare i den egna kommunen med färdtjänsttillstånd. Gällande 

skoltrafiken är det ett kommunalt ansvar som regleras i skollagen. Det lokala ansvaret kan 

inte överlämnas och kommunen beslutar således om regler för skoltrafiken. 15 kommuner har 

dock överlämnat uppgiften att upphandla och samordna denna vilket regleras i särskilda avtal 

med respektive kommun. Eftersom kommunalt ansvar inte kan överlämnas så är det ingen 

aktivitet som kan skatteväxlas. Angående Båtbussarna kommer denna verksamhet inte heller 

att skatteväxlas. Gällande Karlstad Airport är detta en diskussion som borde tas separat och 

inte tillsammans med kollektivtrafiken och då heller inte läggas in i skatteväxlingen.  

 
All öppen linjetrafik är kollektivtrafik som skall vävas in i skatteväxlingen och där även 

linjelagda lokala tillköp från kommunerna ingår. Framtida tillköp kommer att kunna göras av 

respektive kommun och då finansieras av beställaren.  

 

En överföring av det politiska och ekonomiska ansvaret till regionkommunen innebär också 

att ekonomiska resurser från kommuner och landsting överförs genom skatteväxling. 

Regionkommunens skattesats höjs med samma procentsats som kommunerna sänks. Värt att 

påpeka är att en skatteväxling bygger på en frivillig överenskommelse där samtliga 

kommuner/parter måste vara överens. Resultatet av en skatteväxling skall vara neutral för 

invånarna i länet.  

 

Gällande samverkan skall det tas fram tydliga och väl fungerande samverkansformer som 

skall säkerställa att kommunerna även fortsättningsvis har inflytande i kollektivtrafikens 

framtida utveckling. Det är fortsatt viktigt att kommunerna har en aktiv medverkan i 

kollektivtrafikens roll och utveckling. Samverkan mellan regionkommun och kommunerna 

bör regleras genom en överenskommelse.  

 

Med en regionkommun som ensam ansvarig för kollektivtrafiken är det lämpligt att utreda 

och kartlägga förutsättningarna för en samlad förvaltning med överföring av verksamhet från 

Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss. Med en unik aktör med gemensam ledning 

samordnas även kompetens och minskar risker för dubbelfunktioner.  

 

Det är i dagsläget svårt att tyda konsekvenserna av en sammanslagning. En fortsatt utredning 

föreslås med utgångspunkt att kollektivtrafiken organiseras under en samlad förvaltning inom 

regionkommunen. Bl.a. utreda arbetsrättsliga, ekonomiska och juridiska konsekvenser.  
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Gällande uppdelningen i länet så äger cirka hälften av all kollektivtrafik rum i Karlstad 

kommun. 

 

Parallellt med kollektivtrafiken förs det diskussioner kring Karlstad Airport gällande möjligt 

breddat ägande, ansvar och finansiering. En handfull lokala näringsidkare i Storfors har 

poängterat vikten av en regional flygplats men lyfter samtidigt fram att avståndet till Örebro 

flygplats är 18 km närmare än Karlstad Airport, något som säkerligen även ses med fördel för 

invånarna i Storfors när de skall välja flygplats och val av flygresor. Örebro flygplats har även 

satt en ambition att bli landets tredje största fraktflygplats. Båda flygplatserna har linjer som 

når ut i Europa - Karlstad har en linje till Frankfurt medan Örebro har en linje till 

Köpenhamn.  

 

Skatteväxling av kollektivtrafiken  

En skatteväxling innebär en ändring i skattepolitiken som ska ge ett neutralt resultat i 

budgeten. En skattehöjning ska bekosta en skattesänkning.  

 

Ett förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Värmland ställer krav på ett antal 

överenskommelser mellan kommunerna och regionen samt på skatteväxling och justeringar i 

inkomst- och kostnadsutjämningen. Det är inte möjligt för regionkommunen att skatteväxla 

med enskilda kommuner då det krävs en enhetlig skattesats i hela länet. I praktiken innebär en 

skatteväxling att kommunerna sänker sin skattesats lika mycket som regionkommunen höjer 

sin.  

 

Enligt beräkningar som är gjorda i bilaga 3, PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i 

Värmlands län, är Värmlands standardkostnader 1 553 kr/invånare (riket 2 290 kr/invånare). 

Värmland får alltså betala en avgift för att komma upp till riksgenomsnittet. En summering 

visar att samtliga landets regioner är med och delfinansierar den kollektivtrafik som finns i 

Stockholm.  

 

Storfors kommun har 1,0 % kommunandel av underskottstäckningen vilket motsvarar en 

kostnad på 566 kr/invånare. Kostnaden per invånare inom de olika kommunerna varierar 

mellan 262-826 kronor. Genom ett nytt huvudmannaskap får länets samtliga 16 kommuner en 

och samma standardkostnad per invånare. Uträknat från 2017 års nivå blir kostanden 802 

kr/invånare. För Storfors del innebär det en ökad kostnad på 291 kr/invånare och på årsbasis 

en ökning på ca 1 172 439 kr (baserat på 4 029 invånare). Se tabell nr 5, bilaga 3 

 

 

Utifrån tabell nr 4, bilaga 3, 2015 års kostnader och intäkter, framgår det att Storfors kommun 

får det sämst utfallet med 333 kr/invånare vilket motsvarar 0,18 skattekronor, av de totalt 16 

kommunerna. Närmast Storfors är Filipstad med 270 kr/invånare, 0,16 skattekronor och 

Torsby med 263 kr/invånare, 0,15 skattekronor. Effekten för Karlstad innebär ett tillskott 344 

kr/invånare och 0,17 skattekronor.   

 

Ytterligare en beräkning har gjorts utifrån 2016 års kostnader. Även här påvisar det att 

Storfors kommun får det sämsta utfallet men nu med 259 kr/invånare, 0,14 skattekronor. 

Detta innebär en mindre effekt i jämförelse med 2015.  
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Förslaget kring kommunernas skatteväxling är att basera på 2017 års utfall vilket i dagsläget 

är svårt att exakt precisera. En uppskattning är en 2-3 % indexupphöjning mot år 2016.  

 

Konsekvenserna om någon kommun röstar emot en skatteväxling är att det bildas ett 

kommunalförbund. Ett kommunalförbund har till stor del samma organisatoriska uppbyggnad 

som en kommun och övertar uppgifterna från sina medlemmar och blir huvudman för 

verksamheten med egen budget och räkenskaper. När ett kommunalförbund är bildat har det 

självbestämmande inom ramen för förbundsordningen och kommunallagen.  

 

Remissvar och kommande process  

Synpunkter på remissen skall ha inkommit till Region Värmland senast 6 november, 2017.  

 

Slutlig beredning av förslag till organisering och finansiering av kollektivtrafiken planeras ske 

under mars-juni 2018 inom ramen för beredning av bildandet av regionkommun Värmland.  

 

En verksamhetsövergång planeras under 2018 och skall vara klar 1/1-2019. Enligt framtaget 

förslag bildas då en ”Trafikförvaltning” inom regionkommunen.  

 

Finansiering 

Vid en huvudmannaskapsförändring kommer en kostnadsutjämning mellan kommunerna att 

förslagsvis pågå under fem år. År sex, kommer enligt förslaget, mellankommunala 

utjämningssystemet att upphöra.  

 

För Storfors kommun innebär det är ökad kostnad av cirka 1 100 000 kronor baserat på 2017 

års utfall med en årlig indexuppräkning på 3 % och ett invånarantal på 4 100. Exakta siffror 

kan idag inte anges. Detta är en kostnad som kommer att slås ut under fem år.  

 

Att stå utanför och inte skatteväxla kan i längden innebära än högre kostnader. Kostnaden för 

utveckling kring kollektivtrafiken i landet spås öka och genom utjämningsystemet och 

skatteväxling hamnar den framtida kostnaden på regionkommunen.  

 

Slutsats  

Att Regionkommunen blir ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och regional trafikmyndighet 

i Värmland. Att skatteväxling genomförs med mellankommunal utjämning under 5 år med 

start år 2019.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Förslag om ansvar för kollektivtrafiken och genomförande av skatteväxling 

Bilaga 2 – Inriktning och fortsatt beredning rörande samverkan och politisk styrning 

Bilaga 3 – Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands lön  

Bilaga 4 – Missiv - Remiss framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i 

Värmland  

Bilaga 5 – Rapport KPMG  

Bilaga 6 – Yttrande samråd avseende framtida organisering och finansiering av 

kollektivtrafiken i Värmland  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut är:  

 

Att skicka in remissyttrandet som sitt eget.  

 

 

Mats Öhman 

Kommunchef  

 

 

Beslutet ska skickas till 

Mats Öhman 

Kenneth Sandén  
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2017-10-16 
Diarienummer 

Klicka här för att ange text. 

Kommunledningen  Fastställt av 

Kommunstyrelsen  
Dokumentansvarig 

Mats Öman, kommunchef  

 

Storfors kommun – remissyttrande framtida organisering och 

finansiering av kollektivtrafiken i Värmland  
 

Bakgrund 

Under 2016 initierades en utredning kring framtida organisering och finansiering av 

kollektiv- och linjetrafiken i Värmland. Utredningen genomfördes i nära samverkan mellan 

Region Värmland, Landstinget i Värmland samt Karlstads kommun.  

 

En politiskt sammansatt styrgrupp med representanter från dessa organisationer har lett 

utredningsarbetet. Utredningen utfördes av KPMG. Utredningens slutrapport 

redovisades i december 2016 och utgör för fortsatt beredning och ställningstagande kring 

utredningens frågeställningar.  
 

Kollektivtrafik bygger på samverkan över kommungränserna. I syfte att nå en gemensam bild 

kring kollektivtrafikfrågan i Värmland så har en rad olika samrådsmöten ägt rum på såväl 

politisk som tjänstemannanivå.  

 

Förslag till principiell inriktning för kollektivtrafikens organisering, PM Samrådsunderlag 

framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland, har varit föremål för 

samråd med kommuner och Landstinget. Skriftliga synpunkter har lämnats av kommunerna 

(se bilaga 7, Storfors kommun Yttrande samråd avseende framtida organisering och 

finansiering av kollektivtrafiken i Värmland) och landstinget  

Regionstyrelsen beslutade 2017-08-24 att remittera förslag avseende ansvar för 

kollektivtrafiken, skatteväxling och mellankommunal utjämning till landsting och kommuner.  

Landstinget beslutade 2017-08-29 att bilda regionkommun.  

En arbetsgrupp med representation från Region Värmland, Landstinget och sex kommuner 

har tagit utgångpunkt i KPMG´s utredning av möjliga lösningar för Värmlands framtida 

upplägg kring kollektiv- och linjetrafikens organisering och finansiering. Rapporten tar 

avstamp i fyra nya organisationsalternativ.  

 Stärkt myndighet  

 Stärkt bolag 

 Förvaltningslösning 

 Förvaltning med delegation 

De alternativ som lyfts fram och bedöms ha bäst kravuppfyllnad och ge god ekonomisk 

effektivitet med liten risk för dubbelfunktioner är Stärkt myndighet och 

Förvaltningslösning.  

 

Nuläge 

Enligt arbetsgruppens förslag kommer en regionkommun som ensamt ansvarig för 

kollektivtrafiken, med beskattningsrätt, fullt ansvar och beslutandemandat över ägarfrågor, 

trafikfrågor och finansiering, kunna skapa förutsättningar för en enkel och tydlig styrning 



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

 Sida 2 (4) 

 

efter de politiska målen. Arbetsgruppens samordnare och kontaktperson har varit Peter 

Wretman, kollektivtrafikchef.  

 

En tydlig del i processen är att få till en förändring som skall skapa en effektivare verksamhet 

och samordning av samtliga samhällsfinansierade transporter och kollektivtrafikens olika 

trafiksystem. Transporttjänsterna färdtjänst och skoltrafik finansieras till fullo av respektive 

kommun och kommer inte att ingå i skatteväxlingen kring kollektivtrafiken. Så kommer heller 

inte att ske gällande Båtbussarna. Gällande Karlstad Airport är detta en diskussion som borde 

tas separat och enligt Storfors kommun inte tillsammans med kollektivtrafiken och då heller 

inte vävas in i skatteväxlingen.  

 

En överföring av det politiska och ekonomiska ansvaret till regionkommunen innebär också 

att ekonomiska resurser från kommuner och landsting överförs genom skatteväxling. 

Regionkommunens skattesats höjs med samma procentsats som kommunerna sänks.  

 

Värt att påpeka är att en skatteväxling bygger på en frivillig överenskommelse där samtliga 

kommuner/parter måste vara överens. Resultatet av en skatteväxling skall vara neutral för 

invånarna i länet.  

 

Gällande samverkan skall det tas fram tydliga och väl fungerande samverkansformer som 

skall säkerställa att kommunerna även fortsättningsvis har inflytande i kollektivtrafikens 

framtida utveckling. Det är fortsatt viktigt att kommunerna har en aktiv medverkan i 

kollektivtrafikens roll och utveckling. Samverkan mellan regionkommun och kommunerna 

bör regleras genom en överenskommelse.  

 

Med en regionkommun som ensam ansvarig för kollektivtrafiken är det viktigt att utreda hur 

man får till en tydlig och enhetlig styrning och kartlägga förutsättningarna för en samlad 

förvaltning med överföring av verksamhet från Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss. Med 

en unik aktör med en gemensam ledning samordnas även kompetens och minskar risker för 

dubbelfunktioner. Det är i dagsläget svårt att tyda konsekvenserna av en sammanslagning. En 

fortsatt utredning föreslås med utgångspunkt att kollektivtrafiken organiseras under en samlad 

förvaltning inom regionkommunen. Bl.a. utreda arbetsrättsliga, ekonomiska och juridiska 

konsekvenser.  

 

Gällande uppdelningen i länet så äger cirka hälften av all kollektivtrafik rum i Karlstad 

kommun. 

 

Parallellt med kollektivtrafiken förs det diskussioner kring Karlstad Airport gällande möjligt 

breddat ägande, ansvar och finansiering. En handfull lokala näringsidkare i Storfors har 

poängterat vikten av en regional flygplats men lyfter samtidigt fram att avståndet till Örebro 

flygplats är 18 km närmare än Karlstad Airport, något som säkerligen även ses med fördel för 

invånarna i Storfors när de skall välja flygplats och val av flygresor. Örebro flygplats har även 

satt en ambition att bli landets tredje största fraktflygplats. Båda flygplatserna har linjer som 

når ut i Europa - Karlstad har en linje till Frankfurt medan Örebro har en linje till 

Köpenhamn.   

 

Skatteväxling av kollektivtrafiken  
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En skatteväxling innebär en ändring i skattepolitiken som ska ge ett neutralt resultat i 

budgeten. En skattehöjning ska bekosta en skattesänkning.  

 

Ett förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Värmland ställer krav på ett antal 

överenskommelser mellan kommunerna och regionen samt på skatteväxling och justeringar i 

inkomst- och kostnadsutjämningen. Det är inte möjligt för regionkommunen att skatteväxla 

med enskilda kommuner då det krävs en enhetlig skattesats i hela länet. I praktiken innebär en 

skatteväxling att kommunerna sänker sin skattesats lika mycket som regionkommunen höjer 

sin.  

 

Enligt beräkningar som är gjorda i PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län, är 

Värmlands standardkostnader 1 553 kr/invånare (riket 2 290 kr/invånare). Värmland får alltså 

betala en avgift för att komma upp till riksgenomsnittet. En summering visar att samtliga 

landets regioner är med och delfinansierar den kollektivtrafik som finns i Stockholm.  

 

Storfors kommun har 1,0 % kommunandel av underskottstäckningen vilket motsvarar en 

kostnad på 566 kr/invånare. Kostnaden per invånare inom de olika kommunerna varierar 

mellan 262-826 kronor. Genom ett nytt huvudmannaskap får länets samtliga 16 kommuner en 

och samma standardkostnad per invånare. Uträknat från 2017 års nivå blir kostanden 802 

kr/invånare. För Storfors del innebär det en ökad kostnad på 291 kr/invånare och på årsbasis 

en ökning på ca 1 172 439 kr (baserat på 4 029 invånare). Se tabell nr 5, bilaga 3 

 

Enligt beräkningar utifrån 2016 års kostnader påvisar det att Storfors kommun får det sämsta 

utfallet med 259 kr/invånare, 0,14 skattekronor. Detta innebär dock en mindre effekt än i 

jämförelse med 2015. Förslaget som ligger kring kommunernas skatteväxling är att basera på 

2017 års utfall vilket i dagsläget är svårt att exakt precisera. En uppskattning är en 2-3 % 

indexupphöjning mot år 2016.  

 

Konsekvenserna om någon kommun röstar emot en skatteväxling är att det bildas ett 

kommunalförbund. Ett kommunalförbund har till stor del samma organisatoriska uppbyggnad 

som en kommun och övertar uppgifterna från sina medlemmar och blir huvudman för 

verksamheten med egen budget och räkenskaper. När ett kommunalförbund är bildat har det 

självbestämmande inom ramen för förbundsordningen och kommunallagen.  

 

Finansiering 

Vid en huvudmannaskapsförändring kommer en kostnadsutjämning mellan kommunerna att 

förslagsvis pågå under fem år. År sex kommer, enligt förslaget, mellankommunala 

utjämningssystemet att upphöra.  

 

För Storfors kommun innebär det är ökad kostnad av cirka 1 100 000 kronor baserat på 2017 

års utfall med en årlig indexuppräkning på 3 % och ett invånarantal på 4 100. Exakta siffror 

kan idag inte anges. En kostnad som förslagsvis kommer att slås ut under fem år och som 

Storfors kommun ställer sig bakom.  

 

Att stå utanför och inte genomföra skatteväxling kan i längden innebära än högre kostnader. 

Kostnaden för utveckling kring kollektivtrafiken i landet spås öka och genom 

utjämningsystemet och skatteväxling hamnar den framtida kostnaden på regionkommunen.  
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Slutsats  

Storfors kommun ställer sig bakom förslaget att nya Regionkommunen blir ensamt ansvarig 

för kollektivtrafiken och regional trafikmyndighet i Värmland. Att skatteväxling genomförs 

med mellankommunal utjämning under 5 år med start år 2019.  

Storfors kommun förutsätter att innan kollektivtrafiken läggs in i den nya regionkommunen 

har det utretts vad som blir bäst med utgångspunkt för den enskilde resenären och vilken 

organisationslösning som blir effektivast att bedriva kollektivtrafik inom.  

Storfors kommun anser att det skall undersökas och diskuteras om det finns möjlighet att 

utlokalisera delar av den nya organisationen kring kollektivtrafiken. 

Storfors kommun anser att flygplatsfrågan lämnas utanför den gemensamma kollektivtrafiken 

och att diskussioner gällande ägarskap och finansieringsmodeller diskuteras separat.   
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Bilaga 1 

Remiss – Förslag om ansvar för kollektivtrafiken och 
genomförande av skatteväxling 
 

Den 29 augusti 2017 beslutade landstinget om bildandet av en regionkom-
mun 1 januari 2019. 

En regionkommun som ensamt ansvarig för kollektivtrafiken, med beskatt-
ningsrätt, fullt ansvar och beslutsmandat över ägarfrågor, trafikfrågor och 
finansiering, skapar förutsättningar för en enkel och tydlig styrning efter de 
politiska målen. Politiska beslut om kollektivtrafiken kan hanteras tillsam-
mans med andra regionala utvecklingsfrågor. Kollektivtrafik får då en effek-
tiv koppling till regional utveckling och övrig samhällsplanering och kan 
samordnas med andra utvecklingsprocesser på lokal och regional nivå.  

Förändringen bedöms ge en enklare och mer transparent beslutsgång, tyd-
ligare ansvar och samlad förmåga att effektivisera verksamheten, bättre 
förutsättningar för att tillvarata möjligheterna till samordning av samtliga 
samhällsbetalda transporter och kollektivtrafikens olika trafiksystem för för-
bättrad resurseffektivitet. 

En överföring av ansvaret till regionkommunen – det ekonomiska och poli-
tiska ansvaret – innebär att motsvarande ekonomiska resurser behöver 
överföras mellan kommunerna i länet och landstinget (regionkommunen), 
genom en skatteväxling. Regionkommunens skattesats höjs med samma 
procentsats som kommunernas sänks. Skatteväxlingsnivån ska motsvara 
kostnaden för den överförda verksamheten. Förändring av uppgiftsfördel-
ningen i länet påverkar både inkomstutjämning och kostnadsutjämning. 
Skatteväxlingen föreslås omfatta allmän regional kollektivtrafik (linjetrafik tåg 
och buss, kommunala tillköp och tätortstrafik).  

En skatteväxling bygger på en frivillig överenskommelse, samtliga parter 
måste vara överens. Utgångspunkten är att resultatet av en växling ska vara 
neutral för den genomsnittlige invånaren i länet.  

För kommunerna innebär en växling att egen skattesats, inkomstutjämning 
och kostnadsutjämning påverkas om man enbart ser till de ekonomiska 
konsekvenserna. I ena vågskålen, före skatteväxling, ligger de nettokostna-
der respektive kommun har för ägarbidrag och avgift/bidrag i kostnadsut-
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jämningen. Enbart Karlstad har ett positivt utfall i kostnadsutjämningen, öv-
riga kommuner betalar en avgift. I den andra vågskålen – efter växling – 
ligger bortfallet av skatteintäkter genom sänkningen av den egna skattesat-
sen, bortfall av inkomstutjämningsbidrag till följd av sänkning av den läns-
visa skattesatsen samt den nya avgiften i kostnadsutjämningen, lika för alla.  

I samband med överföringen av ansvaret till regionkommunen föreslås en 
mellankommunal utjämning på fem år. Kommunerna får lämna ekonomiskt 
bidrag till varandra under som längst en femårsperiod, dvs. en mellankom-
munal utjämning för att mildra effekterna av skatteväxlingen. Förslaget är att 
skatteväxling genomförs med en mellankommunal utjämning på 5 år, med 
start 2019. Principen föreslås vara att första året kompenseras med 100%, 
andra året 80%, tredje året 60%, fjärde året 40% och femte året 20%. Det 
sjätte året upphör den mellankommunala utjämningen.  

Närmare beskrivning av förutsättningar och konsekvenser av en skatteväx-
ling och hur den påverkar den kommunala skatteutjämningen redovisas i 
bilaga 3.  

 

Remissfråga 

Regionkommunen föreslås bli ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och 
därmed regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland, samt att skatteväxling 
genomförs med mellankommunal utjämning under 5 år enligt principen ovan 
och att utjämningen upphör år 6.  
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Bilaga 2 

Inriktning fortsatt beredning 
 

Inriktning av fortsatt beredning rörande samverkan och politisk 
styrning 

Samverkan 
Kommunernas avsaknad av formellt inflytande ska kompenseras genom 
tydliga och väl fungerande samverkansformer som säkerställer kommuner-
nas inflytande i utvecklingen av kollektivtrafiken. Utgångspunkt är att det 
finns en intressegemenskap mellan lokal och regional nivå när det gäller 
kollektivtrafikens utveckling i Värmland. Denna intressegemenskap åter-
speglas inte minst i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.  

Även om kommunerna överlämnar ansvaret för kollektivtrafiken till region-
kommunen behövs kommunernas aktiva medverkan för att påverka kollek-
tivtrafikens utveckling både på strategisk nivå och i genomförandeskedet. 
Därmed är det avgörande hur samverkansformerna mellan kommunerna 
och regionkommunen kan vidareutvecklas. En kontinuerlig samverkan och 
delaktighet under planering, genomförande och utvärdering av kollektivtrafi-
ken ska ske i tydliga och väl fungerande samverkan/samrådsformer. Reg-
ionkommunens ansvar för kollektivtrafiken i Värmland och samverkan mel-
lan regionkommunen och kommunerna, bör regleras i en överenskommelse 
mellan regionkommunen och kommunerna. I denna överenskommelse re-
gleras också ansvaret för viss infrastruktur för kollektivtrafik samt kommu-
nernas möjlighet till att i särskilda fall finansiera trafik utöver den som kollek-
tivtrafikmyndigheten erbjuder – så kallat tillköp. 

Utvecklingen av samverkansformer för att säkerställa kommunernas infly-
tande över kollektivtrafikens utveckling, hanteras inom ramen för arbetet 
med bildandet av regionkommun Värmland. 
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Politisk styrning 
Regional kollektivtrafik ingår i regionkommunen, men den politiska styrning-
en av kollektivtrafiken är en fråga som berör regionkommunens inre organi-
sering och är därmed en fråga som regionkommunen äger och beslutar om. 

Organisering av den politiska styrningen av kollektivtrafiken hanteras inom 
ramen för arbetet med bildandet av regionkommun Värmland. 

 

 

Inriktning för fortsatt arbete med kollektivtrafikens organisering 
inom regionkommunen 
 

Med regionkommunen som ensam ansvarig för kollektivtrafiken är organise-
ringen av en förvaltning inom regionkommunen en del av regionkommunens 
inre organisation och måste då vara en fråga som regionkommunen slutlig-
en själv äger och beslutar om. Med hänsyn till tidsförhållandena för en 
övergång av verksamheten enligt förslaget, behöver processen för organi-
sationslösning startas tidigt. Det är därför lämpligt att närmare utreda och 
klarlägga förutsättningarna för en samlad förvaltning med överföring av 
verksamhet från Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss. 

Förvaltning bedöms som mest fördelaktig för att uppnå en tydlig organisat-
ion som medger enkel styrning, tydliga roller och ansvar. Förvaltning be-
döms även ge bättre förutsättningar för att säkra det politiska inflytandet och 
för att säkerställa verkställighet av myndighetens politiska beslut. Med en 
aktör uppnås även ökad resurseffektivitet genom bättre förutsättningar för 
samordning av kompetens och minskad risk för dubbelfunktioner.  

Genom att samla kollektivtrafikens organisation under en ledning, bedöms 
förändringen ge bättre förutsättningar för att effektivisera verksamheten och 
tillvarata möjligheterna till samordning av samhällsbetalda transporter i kol-
lektivtrafikens olika trafiksystem.  

Därför ska en fortsatt utredning om organisering genomföras med inriktning 
att kollektivtrafiken organiseras i en samlad förvaltning inom regionkommu-
nen. Organisationsutredningen leds av Region Värmland i samverkan med 
berörda aktörer (Värmlandstrafik AB och Karlstads kommun/Karlstadsbuss). 
Inriktningen är att förändringen skall genomföras enligt den arbetsrättsliga 
principen verksamhetsövergång. 

I utredningen ingår att närmare beskriva konsekvenser av en samlad för-
valtning med överföring av verksamheter från Värmlandstrafik AB och Karl-
stadsbuss, samt möjliga effektivitetsvinster. Vidare att klarlägga hur hantera 
ekonomiska, juridiska och arbetsrättsliga konsekvenser vid övergång av 
verksamhet från Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss till förvaltning. 

I samråd med kommuner som har tätortstrafik skall kompletterande över-
enskommelser/avtal rörande samverkansformer för kollektivtrafikplanering 
och samhällsplanering utarbetas. Detta för att skapa goda förutsättningar för 
samordning av tätortstrafik och övrig samhällsplanering. 

Organisering av kollektivtrafiken inom regionkommunen bereds vidare och 
förslag klart senast i mars 2018.  
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Inriktning fortsatt beredning flygplatser och flyglinje 
 

En regional flygplats, Karlstad Airport, och en internationell flyglinje är av 
stor regionalekonomisk betydelse för regional utveckling och tillväxt samt för 
att stärka det värmländska näringslivets konkurrenskraft. Den regionala 
flygplatsen Karlstad Airport ägs idag av Karlstad kommun och drivs som 
aktiebolag. 

Från Karlstad Airport bedrivs kommersiell flyglinjetrafik till Stock-
holm/Arlanda samt charterflyg och lågprisflyg till olika destinationer. Upp-
handlad flyglinjetrafik till internationell flygplats finansieras av Karlstad 
kommun och Region Värmland. 

Flygplatserna i Torsby och Hagfors drivs idag i kommunal regi med statligt 
upphandlad flyglinjetrafik till Stockholm/Arlanda. Utifrån nuvarande förut-
sättningar är inriktningen att flygplatserna i Torsby och Hagfors och kvarstår 
i kommunal regi. 

Inriktningen är fortsatt dialog mellan Karlstads kommun, Region Värmland 
och övriga kommuner, avseende förutsättningar och möjligheter för breddat 
ägande, samt ansvar för finansiering av Karlstad Airport och flyglinje till in-
ternationell flygplats.  

Inriktningen bör vara att den regionala aktören ser flyglinje till internationell 
flygplats som ett regionalt uppdrag. Beredd att ta ansvar för att förbindelsen 
etableras och vidmakthålls, samt medverka till dess finansiering. Denna 
ambition för flyglinje bör dokumenteras i framtida styrdokument för regional 
utveckling. 
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Bilaga 3 

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län 
 
År 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag. I samband med lagens införande 
valde landsting och kommunkollektiv i ett flertal län att överföra huvudman-
naskapet för kollektivtrafiken till landstinget. I sju län råder fortfarande delat 
ansvar mellan landstinget och länets kommuner, däribland Värmland. 
 
Syfte med föreliggande rapport är att beskriva de övergripande kommunale-
konomiska effekterna av en huvudmannaskapsförändring beträffande kollek-
tivtrafiken mellan kommunerna i Värmlands län och Värmlands läns lands-
ting. Rapporten ska omfatta effekterna av en skatteväxling för landstinget 
respektive länets kommuner beträffande skatteintäkter, inkomstutjämning 
och kostnadsutjämning. 

Ett förändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken i Värmland ställer krav 
på ett antal överenskommelser mellan kommunerna och regionen samt på 
skatteväxling och justeringar i såväl inkomst- som kostnadsutjämningen. 
Arbetsgången kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Bestämma hur gränssnittet mellan landstinget och kommunen ska se ut 

2. Beräkna hur stora de övertagna kostnaderna för kollektivtrafiken är  

3. Beräkna skatteväxlingsnivå utifrån de övertagna kostnaderna, inklusive 
justering för effekten av förändrade länsvisa skattesatser i inkomstutjäm-
ningen och kostnadsutjämningen för berörda parter 

4. Vid behov föreslå ett inomregionalt utjämningssystem som under högst 
fem år mildrar omfördelningseffekterna 

5. Övriga överenskommelser och avtal  
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Beskrivning av kostnadsutjämningsmodellen för kollektivtrafik 

Vid en skatteväxling påverkas kollektivtrafikmodellen i kostnadsutjämning-
en. Nedan beskrivs hur utfallet beräknas för länet respektive varje kommun. 

Standardkostnaden för kollektivtrafiken beräknas i två steg. Först beräknas 
länets behov av kollektivtrafik med hjälp av tre variabler, som mäter gleshet, 
arbetspendling och tätortsstruktur, vilka multipliceras med en regressions-
ekvation.1  

Gleshet mäts som roten ur invånardistansen. Med invånardistansen avses det 
genomsnittliga avståndet mellan invånarna i länet. Täthetstruktur definieras 
som andelen boende i tätort med fler än 11 000 invånare. Med utpendling 
menas andelen personer som arbetspendlar över kommungräns. Av de tre 
variablerna väger utpendlingen klart tyngst. Nedan visas standardkostnaden 
för landsting och kommunkollektiv i respektive län. 
Tabell 1 Länens standardkostnad i kollektivtrafikmodellen (kr/inv) och 
utfall i modellens tre variabler 2017 (icke-indexerad) 

 
Efter att länets standardkostnad tagits fram 50 procent till kommunerna och 
50 procent till landstingen (i Stockholms län är fördelningen 40 procent till 
kommunerna och 60 procent till landstinget). 

Värmlands läns standardkostnad är 1 553 kronor per invånare och rikets 
vägda standardkostnad är 2 290 kr/invånare. Landstinget och kommunerna i 

                                                        
1 Standardkostnad per län = -1 203,797 + 35,012 x roten ur invånardistansen + 1 
291,634 x andelen boende i tätort med mer än 11 000 invånare + 7 401,420 x an-
delen personer som arbetspendlar över kommungräns x uppräkningsfaktor 

tätort Andel Standardkostnad
Landsting Rotgles >11 000 utpendlare Länet K:n andel
Stockholm 7,8 0,86 0,24 3 936 1 574

Uppsala 13,0 0,52 0,16 2 230 1 115

Södermanland 12,7 0,48 0,13 1 620 810

Östergötland 13,0 0,57 0,11 1 624 812

Jönköping 13,8 0,45 0,10 1 240 620

Kronoberg 15,2 0,41 0,10 1 220 610

Kalmar 15,3 0,38 0,11 1 239 620

Gotlands k:n 15,9 0,39 0,04 754 377

Blekinge 12,2 0,43 0,10 1 095 548

Skåne 10,1 0,54 0,17 2 264 1 132

Halland 12,1 0,46 0,14 1 769 885

V:a Götaland 11,5 0,58 0,16 2 269 1 134

Värmland 16,5 0,39 0,12 1 553 777
Örebro 13,7 0,53 0,12 1 702 851

Västmanland 12,4 0,60 0,12 1 740 870

Dalarna 18,5 0,39 0,12 1 639 820

Gävleborg 16,6 0,48 0,09 1 351 675

Västernorrland 17,9 0,40 0,07 932 466

Jämtland 25,9 0,35 0,09 1 692 846

Västerbotten 22,3 0,43 0,06 1 183 592

Norrbotten 26,0 0,43 0,07 1 566 783
Riket 13 0,58 0,15 2 289 1 055
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Värmlands län betalar således en avgift för kostnadsutjämningens kollektiv-
trafikmodell. 

I nästa steg beräknas kommunernas standardkostnad efter deras andel av de 
totala kollektivtrafikkostnaderna i länet 2009. Som utjämningssystemet är 
uppbyggt bör således alla kommuner i respektive län ha haft samma netto-
kostnad för kollektivtrafik efter bidrag och avgifter, när systemet infördes.  
Tabell 2 Kommunernas del av underskottstäckning 2009 (%) samt 
standardkostnad och utfall (kr/inv) för kollektivtrafik år 2017 

 
Karlstads kommun har 52,4 procent av kostnaderna och har högst standard-
kostnad av länets kommuner och får ett bidrag på 262 kr/inv. Övriga kom-
muner har en avgift på mellan 262 och 826 kronor per invånare. 

I samband med huvudmannaskapsförändring får länets samtliga kommuner 
en enhetlig standardkostnad per invånare. Denna standardkostnad kommer 
att vara 802 kronor per invånare (i 2017 års nivå).  

Kommun- Standard- Bidrag/
andel kostnad avgift

Arvika 8,2% 676 -401
Eda 2,3% 569 -508
Filipstad 2,1% 426 -651
Forshaga 2,2% 420 -657
Grums 2,2% 514 -563
Hagfors 2,8% 485 -593
Hammarö 1,7% 251 -826
Karlstad 52,4% 1 339 262
Kil 3,1% 567 -510
Kristinehamn 9,0% 815 -262
Munkfors 0,6% 334 -744
Storfors 1,0% 511 -566
Sunne 3,1% 509 -568
Säffle 4,2% 584 -493
Torsby 3,3% 579 -498
Årjäng 1,7% 377 -700
Riket 1 077 0
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Kostnaderna för den övertagna verksamheten 
Ett överförande av ansvaret för kollektivtrafiken från kommunalförbund till 
regionkommun är en huvudmannaskapsförändring. En sådan ansvarsföränd-
ring regleras ekonomiskt genom en skatteväxling mellan kommunerna och 
den nya regionkommunen. Det innebär att mottagaren (i det här fallet reg-
ionkommunen) i samförstånd höjer sin skattesats med samma procentsats 
som kommunerna sänker sin. Skattesatsen ändras med en enhetlig procent-
sats för samtliga kommuner i länet. Skatteväxlingsnivån brukar motsvara 
kostnaden för den överförda verksamheten för länet.  

Kostnadsdata har hämtats in från Värmlandstrafik respektive Karlstadsbuss 
och redovisas i tabell 3 nedan för 2015. Om ett beslut om huvudmannaskaps-
förändring år 2015, så hade beloppet som skulle skatteväxlats varit 322,5 
miljoner kronor (exklusive färdtjänsten) och 372,6 miljoner kronor inklusive 
färdtjänsten. Båttrafiken inom Karlstads kommun är exkluderad i båda fal-
len. 
Tabell 3 Kommunala kostnader år 2015 efter trafikkategori (tkr) 

 

Lokal	trafik	/			
ti l lköp

Tätorts-
trafik Ägarbidrag Färdtjänst Totalt

Arvika 99 5	553 17	339 4	199 27	190
Eda 0 0 7	151 858 8	009
Filipstad 181 0 5	954 1	462 7	597
Forshaga 0 0 8	668 1	653 10	321
Grums 0 0 7	192 1	574 8	766
Hagfors 371 0 8	760 3	047 12	178
Hammarö 12 0 8	307 2	031 10	350
Karlstad 0 110	015 64	674 20	100 194	789
Kil 0 0 10	880 1	474 12	354
Kristinehamn 947 9	993 13	757 2	930 27	627
Munkfors 112 0 1	966 528 2	606
Storfors 0 0 2	413 890 3	303
Sunne 211 0 9	758 1	363 11	332
Säffle 1	376 1	543 10	230 3	295 16	444
Torsby 75 0 8	510 1	950 10	535
Årjäng 0 0 6	441 2	818 9	259
Totalt 3	384 127	104 192	000 50	173 372	661
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Effekter på inkomst- respektive kostnadsutjämningssystemet vid 
huvudmannaskapsförändring av kollektivtrafiken 
En skatteväxling innebär att det finansiella ansvaret för kollektivtrafik över-
går från att ha varit ett delat ansvar mellan länets kommuner och Värmlands 
läns landsting till att helt ligga hos regionkommunen. Skatteväxlingen ge-
nomförs på ett sådant sätt att förändringen blir neutral gentemot länets invå-
nare.  

Skatteväxlingen sker mellan regionkommunen och kommunerna som ingår i 
den aktuella regionkommunen. Eftersom regionkommunen måste ha en en-
hetlig skattesats i hela länet är det inte möjligt att skatteväxla mellan region-
kommunen och enskilda kommuner. Således måste samtliga kommuner och 
regionkommunen godkänna överenskommelsen. 

Skatteväxlingen innebär i praktiken att länets kommuner sänker sin skatte-
sats och att regionkommunen höjer skatten med lika mycket. Dessutom ska 
kommunerna och regionkommunen, senast i september året innan, hemställa 
till finansdepartementet att regeringen ändrar inkomstutjämningens länsvisa 
skattesatser med skatteväxlingsnivån. Det medför att regionkommunen får 
ett förbättrat utfall från inkomstutjämningen och kommunerna ett försämrat i 
samma storlek. 

Vid en skatteväxling påverkas inte bara kommunernas och regionkommu-
nens skatteintäkter. Skatteväxlingsnivån påverkar även kommunernas och 
regionkommunens avgift/bidrag i inkomstutjämningen, eftersom hänsyn tas 
till skatteväxlingar i inkomstutjämningssystemet. 

Skatteväxling utifrån 2015 års kostnader 

Vid den skatteväxling som behövs för att ekonomiskt kompensera lands-
tinget för övertagen verksamhet bör baseras på faktiskt överförd kostnad, 
den uppräknade medelskattekraften i länet samt de ekonomiska effekter som 
förändringar i den länsvisa skattesatsen för med sig eftersom inkomstutjäm-
ningsbidragen reduceras för kommunerna när den länsvisa skattesatsen sjun-
ker. 

Ovan har redovisats att de kostnader som ska överföras till landstinget upp-
går till 322,5 miljoner kronor (exklusive färdtjänsten). Om Värmland övertar 
ansvaret för all kollektivtrafik i länet blir växlingssatsen 50,16 skatteöre 
räknat på 2015 års kostnader och intäkter. På grund av avrundning skulle 
skatteväxlingsnivå bli 50 öre. 
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Tabell 4 Utfall per kommun vid en skatteväxling på 50 öre utifrån 2015 
års kostnader och intäkter 

 
Som framgår av tabell 3 skulle Karlstads kommun tjäna 344 kronor per in-
vånare, motsvarande 17 öres utdebitering, på skatteväxlingen. Sämst utfall 
skulle Storfors kommun få med 333 kronor per invånare (18 skatteören). 

Nuvarande	utfall	(kr/inv) Efter	skatteväxling	(kr/inv) Effekt	av	skatteväxling

Ägarbidrag	
mm	

Kostnads-
utjämnings-

utfall
Total-
kostnad

Skattesänk-
ning	&	
ink.utj

Kostnads-
utjämnings-

utfall
Utfall	efter	
skatteväxling

Utfall	
(kr/inv) Tkr Skattekronor

Arvika 891 -343 1	234 -1	171 -235 -1	406 -172 -4	448 -0,10
Eda 843 -435 1	278 -1	171 -235 -1	406 -128 -1	084 -0,08
Filipstad 578 -558 1	136 -1	171 -235 -1	406 -270 -2	865 -0,16
Forshaga 763 -563 1	326 -1	171 -235 -1	406 -80 -908 -0,05
Grums 802 -482 1	284 -1	171 -235 -1	406 -122 -1	095 -0,07
Hagfors 766 -508 1	274 -1	171 -235 -1	406 -132 -1	574 -0,07
Hammarö 546 -708 1	254 -1	171 -235 -1	406 -152 -2	322 -0,07
Karlstad 1	977 227 1	750 -1	171 -235 -1	406 344 30	389 0,17
Kil 917 -437 1	354 -1	171 -235 -1	406 -52 -615 -0,03
Kristinehamn 1	028 -224 1	252 -1	171 -235 -1	406 -155 -3	715 -0,09
Munkfors 568 -637 1	205 -1	171 -235 -1	406 -202 -738 -0,12
Storfors 589 -485 1	074 -1	171 -235 -1	406 -333 -1	364 -0,18
Sunne 762 -487 1	249 -1	171 -235 -1	406 -158 -2	065 -0,09
Säffle 858 -421 1	279 -1	171 -235 -1	406 -128 -1	955 -0,07
Torsby 718 -426 1	144 -1	171 -235 -1	406 -263 -3	143 -0,15
Årjäng 657 -599 1	256 -1	171 -235 -1	406 -150 -1	470 -0,10
Totalt	
kommuner 1	175 -235 1	410 -1	171 -235 -1	406 4 1	028
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Skatteväxling utifrån 2016 års kostnader 
Under mars 2017 genomfördes nya beräkningar för en skatteväxling baserad 
på 2016 års kostnader och intäkter.  
Vid en skatteväxling utifrån 2016 års kostnader blir det växlade beloppet 
327,1 miljoner kronor (exkl färdtjänsten). Det skulle leda till en skatteväx-
lingsnivå på 48,49 skatteöre. Med avrundning skulle det innebära 48 öres 
skatteväxling 
Utfall vid en skatteväxling på 48 öre utifrån 2016 års kostnader och intäkter 
(327,1 mkr) 
Tabell 5 Utfall per kommun vid en skatteväxling på 48 öre utifrån 2016 
års kostnader och intäkter 

 
Som framgår av tabell 5 skulle Karlstads kommun tjäna 263 kronor per in-
vånare, motsvarande 12 öres utdebitering, på skatteväxlingen. Sämst utfall 
skulle Storfors kommun få med 259 kronor per invånare (12 skatteören). 

 
Mellankommunal utjämning 
Kollektivtrafiklagen (2 kap 1a §) ger möjlighet åt kommunerna att lämna 
ekonomiskt bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämningen 
mellan kommunerna i samband med en huvudmannaskapsförändring. Såd-
ana bidrag får lämnas längst intill utgången av det femte året från det att an-
svaret överfördes.  

Vid huvudmannaskapsförändringen i Västra Götaland användes en mellan-
kommunal utjämning på två år. Principen var att samtliga kommuner själva 
skulle finansiera en minuseffekt motsvarande tio skatteören och fick behålla 
en pluseffekt motsvarande sju skatteören. De sex kommuner som fick större 
försämringar än tio skatteöre kompenserades fullt ut för underskottet under 
första året och till hälften under andra året. De tre kommuner som hade 
större pluseffekt än sju öres utdebitering blev bidragsgivare under tvåårspe-
rioden med hela överstigande beloppet under första året och halva beloppet 
under andra året. Från och med det tredje året upphörde det mellankommu-
nala utjämningssystemet.  

Nuvarande	utfall	(kr/inv) Efter	skatteväxling	(kr/inv) Effekt	av	skatteväxling

Ägarbidrag	
mm	

Kostnads-
utjämnings-

utfall
Total-
kostnad

Skattesänk-
ning	&	
ink.utj

Kostnads-
utjämnin
gs-utfall

Utfall	
efter	

skatteväx
ling

Utfall	
(kr/inv) Tkr Skattekronor

Arvika 923 -372 1	295 -1	174 -254 -1	428 -134 -3	449 -0,07
Eda 886 -472 1	357 -1	174 -254 -1	428 -71 -605 -0,04
Filipstad 615 -606 1	220 -1	174 -254 -1	428 -208 -2	204 -0,12
Forshaga 794 -612 1	405 -1	174 -254 -1	428 -23 -264 -0,01
Grums 839 -524 1	363 -1	174 -254 -1	428 -66 -587 -0,03
Hagfors 784 -552 1	335 -1	174 -254 -1	428 -93 -1	100 -0,05
Hammarö 595 -769 1	363 -1	174 -254 -1	428 -65 -999 -0,03
Karlstad 1	938 246 1	692 -1	174 -254 -1	428 263 23	501 0,12
Kil 934 -474 1	407 -1	174 -254 -1	428 -21 -252 -0,01
Kristinehamn 1	065 -244 1	309 -1	174 -254 -1	428 -120 -2	905 -0,06
Munkfors 517 -692 1	208 -1	174 -254 -1	428 -220 -805 -0,12
Storfors 643 -527 1	169 -1	174 -254 -1	428 -259 -1	044 -0,14
Sunne 753 -529 1	282 -1	174 -254 -1	428 -147 -1	940 -0,08
Säffle 856 -457 1	313 -1	174 -254 -1	428 -116 -1	775 -0,06
Torsby 843 -463 1	305 -1	174 -254 -1	428 -123 -1	468 -0,07
Årjäng 700 -651 1	350 -1	174 -254 -1	428 -78 -770 -0,05
Totalt	
kommuner 1	186 -254 1	441 -1	174 -254 -1	428 12 3	334
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Yttrande samråd avseende framtida organisering och finansiering 

av kollektivtrafiken i Värmland  

 

Efter att tagit del av material kring processen som berör framtida organisering och 

finansiering av kollektivtrafiken i Värmland ställer sig Storfors kommun delvis positiv till 

samrådsförslaget.  

 
Utifrån arbetsgruppens ställningstaganden och förslag till principiell inriktning inkommer 
Storfors kommun med svar och synpunkter på nedan punkter: 
 
 
• Det förutsätts att Värmland bildar en regionkommun genom 
sammanslagning av Landstinget i Värmland och Region Värmland. 
 
Svar: Storfors kommun lämnade i första versionen svaret nej till bildande av ny 
Regionkommun. I kommande svar med hänsyn till version II kommer ett tveksamt ja att lyftas 
fram till kommunfullmäktige i Storfors kommun, 070621.  
 
• Regionkommunen blir ensam ansvarig för kollektivtrafiken och därmed 
regional kollektivtrafikmyndighet i Värmland. 
 
Svar: Om det bildas en regionkommun blir detta en naturlig följd. Oavsett om det bildas en 
regionkommun eller inte ska en aktör vara ansvarig för kollektivtrafiken i Värmland.  
 
 
• En skatteväxling ska genomföras med mellankommunal utjämning under 
tre år. 
 
Svar: Storfors kommun ställer sig bakom förslaget gällande att införa en möjlig 
mellankommunal utjämning. Dock under en period av fem år. Storfors kommun ställer sig 
även frågande till om fler skatteväxlingsalternativ skulle kunna presenteras.   
 
• Tydliga och väl fungerande samverkans-/samrådsformer ska skapas för att 
säkra kommuners inflytande i planering, genomförande och uppföljning av 
kollektivtrafikens utveckling. 
 
Svar: Detta är en förutsättning och som Storfors kommun står bakom. 
 
• Regional kollektivtrafik ingår i regionkommunen och lyder under en egen 
politisk nämnd för kollektivtrafik. All regional kollektivtrafik organiseras 
som egen förvaltning inom regionkommunen. Samtliga verksamheter inom 
Värmlandstrafik AB och Karlstadsbuss överförs till 
kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Svar: I första skedet tycker inte Storfors kommun att kollektivtrafikfrågan skall lyftas in i en 
eventuell regionkommun. Storfors kommun vill se en konsekvensbeskrivning gällande vilka 
kostnader det skulle innebära inom olika upplägg/hemvister för kollektivtrafiken. Ex 
bolagsbildning, kommunalförbund eller som egen förvaltning i en möjlig regionkommun.  
 
• Föreslagen lösning av flygplatsfrågan. 
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Svar: Gällande flygplatsfrågan har i dagsläget Storfors kommun inget att tillägga.  

 

 

 

Storfors 2017-06-07 

 

 

 

Hans Jildesten    Mats Öhman 

Kommunstyrelsens ordförande   Kommunchef  
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Omvärldsanalys  
källa: SKLs cirkulär 17:42 

Högkonjunkturen förstärks i år och nästa år 

Svensk ekonomi har utvecklats överraskande starkt under första halvan av i år. Framförallt har 

produktionen i byggsektorn ökat påtagligt som en följd av kraftigt växande 

byggnadsinvesteringar. Inte minst bostadsbyggandet har fortsatt öka i snabb takt. Under 

fortsättningen av i år väntas ökningen i investeringarna mattas av. Också utvecklingen för 

svensk ekonomi i stort beräknas dämpas. För helåret ger det en BNP-ökning på 3,1 procent. 

Färre arbetsdagar jämfört med i fjol försvagar tillväxten ett par tiondelar. I kalenderkorrigerade 

termer beräknas BNP i år växa med 3,3 vilket kan jämföras med en ökning på 2,9 procent i fjol.  

Den fortsatt positiva utvecklingen i svensk ekonomi innebär att sysselsättningen och 

skatteunderlaget fortsätter växa i relativt snabb takt i år och nästa år. Arbetslösheten pressas 

tillbaka och når mot slutet av i år ner mot 6,5 procent. Trots ett alltmer ansträngt 

arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. Tolvmånaderstalen för KPI 

har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under 

nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att Riksbanken dröjer att höja styrräntan till 

nästa höst. 

Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 

och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag 

utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till 1,4 procent 

samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för 

kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård 

och omsorg fortsätter växa i snabb takt. 

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin 

Procentuell förändring om inte annat anges 

 2016 2017 2018 2019 2020 

BNP* 2,9 3,3 2,3 1,4 1,4 

Sysselsättning, timmar* 1,7 1,1 1,1 0,0 0,0 

Relativ arbetslöshet, nivå 6,9 6,6 6,5 6,5 6,6 

Timlön, nationalräkenskaperna 2,6 3,1 3,1 3,4 3,4 

Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,4 3,0 3,1 3,4 3,4 

Konsumentpris, KPIF-KS 1,3 2,0 1,7 1,9 2,0 

Konsumentpris, KPI 1,0 1,8 1,7 2,3 2,9 

Realt skatteunderlag 2,6 1,1 1,2 0,5 0,6 

Befolkning 1,3 1,4 1,1 1,0 1,0 

*Kalenderkorrigerad utveckling. 

Men skatteunderlagstillväxten avtar snabbt 

Skatteverket presenterade den 8 augusti ett preliminärt beskattningsutfall. Deras prognos för 

skatteunderlagets förändring 2016 (baserad på 99 procent registrerade deklarationer) innebär 

en ökning av skatteunderlaget med 4,8 procent. Det ger inte SKL skäl att ändra sin bedömning 

från april, att ökningen uppgick till 5,0 procent. Nästa gång Skatteverket presenterar preliminärt 

beskattningsutfall är den 5 september. 

Skatteunderlagsprognosen för 2017–2020 är baserad på den samhällsekonomiska bild som 

beskrivs här ovan. 

SKLs bedömning av skatteunderlaget innehåller endast små ändringar jämfört med den prognos 

vi presenterade i april (cirkulär 17:18). Det betyder att ökningstakten väntas avta successivt från 
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den starka utveckling SKL såg år 2016 (diagram 1). Från och med 2019 förutser SKL en 

skatteunderlagstillväxt som understiger genomsnittet för den tid som gått sedan 

millennieskiftet. 

Diagram 1. Skatteunderlagstillväxt och bidrag från vissa komponenter 

Procent respektive procentenheter 

 
Källa: Skatteverket och SKL. 

Den huvudsakliga förklaringen är att ökningen av arbetade timmar upphör när 

konjunkturtoppen passeras. I viss mån bidrar det även att grundavdragen beräknas stiga 

snabbare om ett par år, vilket endast till en mindre del motverkas av att lönehöjningarna blir 

större och inkomster av pension och arbetslöshetsersättningar tilltar. 

Befolkningsutveckling 

SCBs officiella redovisning av befolkningen i Storfors visar att kommunen under det första 

halvåret ökat med 35 invånare till 4081 invånare. De veckoredovisningar som görs visar att 

invånarantalet fortsatt att öka och vecka 35 var det 4099 invånare i kommunen. 
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Näringsliv 

Inom näringslivsområdet har fortsatta möten skett med det inrättade företagsrådet samtidigt 

som nya aktiviteter startats såsom företagarluncher och klubb 300. Företagarluncherna har gett 

möjlighet för de lokala företagen att träffas och ta del av varandras presentationer, men också 

Almi har också deltagit presenterat sin verksamhet och vilka möjligheter som finns kopplat till 

Almis verksamhet. I juni startades mötesforumet klubb 300, där de 11 största företagen ingår 

med sammantaget 300 anställda. Klubb 300 syftar till att ge förutsättningar för samverkan 

mellan företag inom områdena inköp, personal, och logistik. Ett arbetsmarknadsprojekt med 

stöd från tillväxtverket har också startats med syfte att kompetensinventera den 

arbetskraftsreserv som finns inom kommun och presentera den för lokala företag med bedömt 

rekryteringsbehov. Även stöd för intressenter inom området företagsetableringar och 

landsbygdsrådgivningsprojekt, samt kurs i nyföretagande i samverkan med nyföretagarcentrum 

har genomförts under perioden. 

Utvärdering aktivitetslista – Bättre näringslivsklimat Storfors 2020  

Majoriteten av framtagna och beslutade aktiviteter kopplat till det Näringslivspolitiska 

programmet, Bättre Näringslivsklimat Storfors 2020, har genomförts under senare del av 2016 

och 2017. En sammanställning pågår och skall rapporteras under hösten. Planerad 

näringslivsdag äger rum 5 oktober då även årets näringslivsranking presenteras och diskuteras.  

 

Arbetsmarknad 

Antalet arbetslösa i Storfors var i augusti 210 personer vilket motsvarar 11,5% av arbetskraften 

vilket är en förbättring jämfört med sammatid 2016. Ungdomsarbetslösheten var marginellt 

sämre medan arbetslösheten bland utrikesfödda var hela 5,2 % bättre augusti 2017 mot augusti 

2016.  

 

Kommun total Antal   2017-08 Andel reg.arbkr.  2017-08 Andel reg.arbkr. 2016-08 Diff andel år Andel reg.arbkr.  2017-07 Diff andel mån.

Riket 357 525 7,4% 7,4% -0,06% 7,3% 0,04%

Värmlands län 9 650 7,6% 8,0% -0,42% 7,5% 0,09%

Filipstad 606 13,2% 14,0% -0,80% 13,1% 0,09%

Kristinehamn 1 292 11,7% 12,3% -0,57% 11,9% -0,18%

Storfors 210 11,5% 12,8% -1,29% 11,1% 0,39%

Örebro län 10 619 7,6% 7,8% -0,21% 7,8% -0,16%

Degerfors 356 8,4% 8,6% -0,27% 8,3% 0,11%

Karlskoga 1 205 8,6% 9,6% -0,95% 9,0% -0,41%

Kommun ungdom Antal   2017-08 Andel reg.arbkr.  2017-08 Andel reg.arbkr. 2016-08 Diff andel år Andel reg.arbkr.  2017-07 Diff andel mån.

Riket 54 430 10,2% 11,4% -1,21% 9,9% 0,30%

Värmlands län 1 786 12,5% 14,3% -1,84% 12,1% 0,33%

Filipstad 115 18,9% 23,4% -4,53% 19,5% -0,66%

Kristinehamn 202 17,0% 20,9% -3,93% 17,9% -0,96%

Storfors 38 22,8% 21,7% 1,07% 22,8% 0,00%

Örebro län 1 838 11,0% 12,9% -1,84% 11,5% -0,47%

Degerfors 55 12,4% 17,5% -5,11% 12,6% -0,20%

Karlskoga 217 13,3% 16,9% -3,52% 13,9% -0,58%

Kommun utrikesfödd Antal   2017-08 Andel reg.arbkr.  2017-08 Andel reg.arbkr. 2016-08 Diff andel år Andel reg.arbkr.  2017-07 Diff andel mån.

Riket 206 447 22,0% 21,6% 0,33% 21,8% 0,20%

Värmlands län 4 698 30,1% 30,0% 0,17% 29,7% 0,44%

Filipstad 444 56,7% 59,8% -3,12% 57,0% -0,33%

Kristinehamn 796 48,4% 48,0% 0,39% 47,9% 0,47%

Storfors 118 40,5% 45,8% -5,26% 39,7% 0,83%

Örebro län 6 299 27,6% 27,9% -0,26% 27,9% -0,26%

Degerfors 208 36,4% 34,8% 1,57% 34,9% 1,48%

Karlskoga 722 33,5% 35,6% -2,14% 34,4% -0,88%
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Förvaltningsberättelse 

Visions-varumärkes- och värdegrundsarbete  
Ett antal offentliga möten och ett riktat uppdrag till högstadieelever på Vargbroskolan har ägt 

rum kring att processa fram Vision 2030 – Tillsammans skapar vi Storfors framtid. En 

sammanställning är gjord och skall enligt plan ställas ut 6-7 september i kommunhuset. Den 

nya visionen med kopplat varumärke och värdegrund antas i kommunfullmäktige december 

2017.  

Bildande av regionkommun  
Samtliga Värmlandskommuner har nu inkommit med svar och är positiva till att Värmlands 

Landsting ska ansöka om att bilda regionkommun. Den 29 augusti beslutade landstinget om 

bildandet av en regionkommun1 januari 2019. Ansökan har nu skickats in till Regeringen. 

Motiven är att samla de tunga regionala frågorna i en stark och tydlig organisation med 

beskattningsrätt och ett gemensamt direktvalt fullmäktige. I praktiken innebär det att Region 

Värmland (de delar och uppdrag som regleras enligt lag) och Landstinget i Värmland bildar en 

ny organisation med ett samlat ansvar för både hälso- och sjukvård (inklusive tandvård) och 

regionala utvecklingsfrågor.  

 

Flera processer pågår och som bland annat berör hanteringen av Region Värmlands 

verksamheter med primärkommunal koppling och ansvar samt framtagande av 

samverkansavtal mellan regionkommunen och primärkommunerna. Processerna löper parallellt 

och ska vara avslutade senast juni 2018. 

 

Kollektivtrafik 

Storfors resecentrum 

Storfors resecentrum växer fram, just nu pågår arbeten med att flytta dagvattenbrunnar så att de 

kommer de kommer på rätt placering, på grund av detta så har vägen stängts av så att personal 

och maskiner kan arbeta ostört. 

Plattformen för angöring av bussar är i det närmaste klar och nästa steg blir att utforma 

övergångsställen på ental platser inom arbetsområdet, man har även påbörjat ytan där det blir 

ett litet parkområde. 

Den tidplan som gäller följs i stort sett, en avisering om att det kan bli en förskjutning på ca 14 

dagar har inkommit på grund av att kommunen beställt ett antal ändrings och tilläggsarbeten i 

projektet, men man jobbar på att bli färdiga 2017-10-27 som är slutdatum på projektet. 

Värmlandstrafik har varit inbjudna till ett antal byggmöten för att höra deras syn på hur de 

upplever de störningar som uppkommit i deras verksamhet, men de har varit positiva hela tiden 

och en bra dialog har förts mellan de olika parterna. 

Organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland 

Utredningen kring framtida organisering och finansiering av kollektiv- och linjetrafiken i 

Värmland har pågått sedan 2016. Kollektivtrafikuppdraget ligger hos Region Värmland 

men har två olika utförare, Karlstadsbuss och Värmlandstrafik. Regionstyrelsen 

föreslår att ansvaret för all kollektivtrafik, även Karlstadsbuss, samlas hos den nya 

regionkommunen som bildas när landstinget och Region Värmland slås ihop. För att det här 

skall fungera krävs en skatteväxling där regionkommunen tar ut skatt för kollektivtrafiken i 

stället för kommunerna. En skatteväxling skall vara neutral för invånarna i länet. En remissfråga 
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har under augusti månad skickats ut till samtliga kommuner: Regionkommunen föreslås bli 

ensamt ansvarig för kollektivtrafiken och därmed regional kollektivtrafikmyndighet i 

Värmland, samt att skatteväxling genomförs med mellankommunal utjämning under 5 år enligt 

principen ovan och att utjämningen upphör år 6. 

 

Fiberutbyggnad i Storfors kommun 

Landsbygdsprogrammet 

Bidrag har säkerställts från Regionala Strukturfonden (ERUF, 1,7 milj.) för ortssamman-

bindande nät mellan Nässundet - Bjurbäcken. Genom detta har vi kvalificerat oss att vara med 

och dela på de återstående 65 miljoner som Länsstyrelsen har kvar att fördela från 

Landsbygdsprogrammet (4,8 milj. i budget för Storfors). Dessa medel kommer att sökas av IP-

Only. 

Informationsmöten  

IP-Only hade i början av juni informationsmöten för boende i västra delen av kommunen 

(Lundsberg, Lungsund, Bjurbäcken, Kungsskogen) samt Stockviken/Nässundet. Och man har 

påbörjat försäljning i dessa områden. Intresset på anordnade möten har varit stort och 

försäljningen har gått bra så här långt. Försäljningsaktiviteter kommer att pågå under hösten. 

  

IP-Only hade även en träff i juni, riktat till företag på norra industriområdet. Intresset var stort 

hos företagen. Dialog med fler företag i övriga områden görs löpande.   

Fiberns väg genom östra Värmland   

IP-Only har kommit en bra bit med stamfibern genom Östra Värmland och är nu framme i 

Storfors (via Bjurtjärn). Den kommer att byggas vidare via Bjurbäcken och Asphyttan till 

Filipstad under hösten 2017. 

Folkhälsa 
I samverkan med Filipstad och Säffle kommun kommer en förstudie att genomföras med syfte 

att utvärdera effekterna av specifika arbetssätt gällande rehabilitering vid psykisk ohälsa. 

Turism  
Ett fortsatt arbete har genomförts gällande iordningställande av vandringsleder och underhåll 

av bryggor, rastplatser och sjösättningsramper längs Bergslagskanalen. En LONA-ansökan har 

beviljats av Länsstyrelsen, för en förlängning av Järnleden från Hytte till Bjurbäckens slussar. 

Sommaren 2017 visade sig bli en kanonsommar för entreprenörerna kring Storfors sjöar. En 

kartläggning visar att både boendeanläggningar, caféer och arrangörer av olika aktiviteter har 

haft en strid ström av besökare. Husbilarna har blivit fler och man har även märkt att fler 

svenskar, danskar och norrmän semestrar ”på hemmaplan”. Och det är inte ovanligt att turister 

tänkt stanna en natt, men blir kvar flera nätter för att utforska det som finns att göra i området. 

Storlungens Hotell och camping har haft 50-60 procent ökad beläggning, Slusscaféet 

rapporterar tredubblad omsättning. Medeltidslekplatsen i Bjurbäcken har haft över 2000 barn 

på besök och boendeanläggningarna i Asphyttan har haft fullbelagt. Posthagarnas gård där man 

kan klappa frigående hönor berättar om högt tryck med upp till 130 besökare en enskild 

eftermiddag. Vandringslederna i kommunen har använts mer än vanligt och Hornkullens 

Silvergruvor rapporterar ovanligt många besökare och en ökad ström av vandrare från Storfors. 

Badsta Camping har haft högre beläggning än föra året och Biljardcaféet har också haft fler 
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besökare än normalt. Lundsbergs skola rapporterar om många besökare vid visningarna och 

Nässundets Station har haft sin bästa säsong någonsin trots minskade öppettider.  

Information 
Tidningen I frêske lufta har kommit ut med tre nummer under våren samt ett större 

sommarnummer som delvis haft engelsk översättning och fungerat som turistbroschyr. En 

turistfolder för anläggningar och aktiviteter kring sjöarna har också tagits fram i samverkan 

med 17 aktörer. Alla kommunala fastigheter har fått skyltar med kommunvapen och beteckning 

uppsatt. Skylten i norra rondellen med hänvisning till Bjurbäckens slussar har kompletterats 

med symboler i samverkan med fyra entreprenörer, något som förhoppningsvis får fler att bli 

nyfikna och svänga av från riksväg 26. Infartsskyltarna har kommit på plats och den digitala 

texten ska nu rulla igång och visa evenemang. Storfors kommun har också levererat texter och 

bilder till flera sommartidningar, tågmagasinet Hit & Dit, Mäklarnytt och 

Kristinehamnsaktuellt samt övriga regionala tidningar. 

Kommunen har en aktiv dialog med många medborgare via facebooksidan som uppdateras 

regelbundet, för det mesta flera gånger per dag. Kommunen har nu även öppnat ett 

Instagramkonto. 

Intern ledningsinformation har regelbundet skickats från kommunens ledningsgrupp till 

enhetschefer och vidare ut i organisationen. 

Framtagning av ny Storforsfilm 

En film på cirka 2,5 minuter har producerats och där ett antal filmningar har ägt rum under 

våren och sommaren. Syftet är att lyfta fram flertalet av Storfors profilbärare och stärka 

kommunens varumärke. Filmen kommer att vara fri att visas för de som så önskar samt kommer 

att spridas via kommunens egna sociala medier. Lansering under september.   

Upphandlingar 
Samarbetet med upphandlingsavdelningen i Karlskoga har utvecklats. Utöver att hålla i 

upphandlingar och att vara behjälpliga i inköps- och upphandlingsfrågor har följande 

aktiviteter/åtgärder genomförts: 

 

- Upphandlingsutbildning för näringslivet i Storfors 

- Infört Tendsign som är ett digitalt upphandlingsverktyg med tillhörande avtalsdatabas 

- Påbörjat framtagande av inköpspolicy 

 

En upphandling av HR/lönesystem har också påbörjats i samverkan med Filipstad, Karlskoga 

och Kristinehamns kommun. En samordnad upphandling gällande dokument- och 

ärendehanteringssystem, idag W3D3, har initierats av Drift- och servicenämnden i Värmland 

och majoriteten av länets kommuner har anmält intresse att delta i en förstudie.  

Personal 

Kompetensutveckling 

Staben har under perioden genomfört ett antal internutbildningar för handläggare och chefer; 

Upphandling och inköp, PuL –hur ska personuppgifter hanteras, BAM- arbetsmiljöutbildning 

för skyddsombud och chefer, Att skriva tjänsteskrivelse, Misskötsamhet hos medarbetare samt 

nytt ekonomisystem. 
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Arbetade timmar 

Arbetade timmar fanns inte ännu tillgängliga i systemen varför redovisningen avser månad 1-

7. De arbetade timmarna månad 1-7 2017, jämfört med samma period föregående år, visar på 

en minskning av den arbetade tiden med ca 8 heltidstjänster per månad i genomsnitt under 

perioden. 

 

 

Sjukfrånvaro  

 

 
 

Sjukfrånvaron för Storfors kommun låg för helåret 2016 i genomsnitt 1 % under 

riksgenomsnittet för kommunala arbetsgivare, källa SKL. Sjukfrånvarostatistik för hela 

delårsperioden fanns ej tillgänglig vid tidpunkt för upprättande av rapporten. Redovisning för 

tidsperioden månad 1-7, 2017, visar en genomsnittlig ökning av sjukfrånvaron med 0,5 % 

jämfört med motsvarande period 2016.  

 

2017 2016 2015

Månad 1-7, genomsnittlig sjukfrånvaro i % 6,40% 5,90% 6,90%
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Antalet annonserade tjänster och vikariat är nästan halverat jämfört med föregående år.  
 

Antal utannonserade tjänster och vikariat månad 1-8 
År 2017 2016    
Antal                 27 st.  50 st. 

Ekonomiskt utfall Storfors kommun 
Storfors kommun har bytt både ekonomisystem och uppföljningsperioder under 2017, vilket 

gör att jämförbarheten mot 2016 kan bli lite skev. Kommunen har gått ifrån ett delår bestående 

av 6 månader (jan-juni) till 8 månader (jan-aug).  

 

Periodresultatet är mycket bättre än det prognostiserade helårsresultatet, detta beror bland annat 

på att kommunen betalar den interkommunala avgiften för gymnasieelever gällande juli och 

augusti på den regleringen som görs i september, Karlskoga kommun släpar med fakturering 

för myndighetsnämnden och upphandlingssamarbetet, att utvecklingsmiljonen ej är fullt 

nyttjad. Från halvårsskiftet förändras även de belopp som kommunen får i ersättning från 

Migrationsverket för de ensamkommande barn kommunen har ansvar för vilket även det gör 

att första halvåret har ett bättre resultat. 

 

Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat om 1 172 mnkr. Detta trots att den delen av 

”välfärdsmiljonerna” som det inte finns särskilt beslut kring är med räknad i prognosen. Med i 

prognosen och utfallet är utökade kostnader för IT då Storfors kommun tidigare inte betalat 

separat för de servrar som våra olika verksamhetssystem kräver, de verksamheter där det syns 

extra tydligt är Staben och Hemsjukvård där kostnaden för de flesta av våra system återfinns. 

Prognosen i sin helhet är beräknad utifrån försiktighetsprincipen, kostnaderna är räknade högt 

och intäkterna lågt beräknade samt att de bidrag/ersättningar som kommunen sökta men där 

kommunen inte är garanterade positiva besked inte är med alls. 

 

De verksamheter som överskrider sin budget är IFO/ arbetsmarknad. 
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Kommuntotal

Budget 

Budget 

2017

Period-

budget

Redov 

jan- aug

period-

budget

%

Prognos 

Delår

2017

Diff mot

budget

Verksamhet 

Politisk verksamhet 3 468 -        2 311 -         2 235 -        97% 3 375 -        93           

Kommunledning 15 576 -      10 383 -       9 470 -        91% 15 053 -      524         

Stab 15 812 -      10 537 -       10 112 -      96% 15 806 -      6             

Teknisk Drift 21 100 -      14 061 -       13 220 -      94% 21 031 -      69           

VA-verksamheten 585 -           390 -            1 705 -        438% 600 -           15 -          

Kultur o Fritid 6 000 -        3 998 -         3 570 -        89% 5 945 -        55           

Kost o Städ 9 500 -        6 331 -         6 261 -        99% 9 691 -        191 -        

Förskola 15 549 -      10 362 -       9 776 -        94% 14 890 -      659         

Skola 63 757 -      42 821 -       39 931 -      93% 63 652 -      105         

IFO & Arbetsmarknad 20 718 -      13 807 -       18 078 -      131% 25 664 -      4 946 -     

Integration o EKB 11 739       7 823          6 529         83% 9 815         1 924 -     

LSS 15 816 -      10 540 -       9 760 -        93% 15 451 -      365         

Hemtjänst 18 094 -      12 058 -       11 685 -      97% 17 807 -      287         

SäBo 28 196 -      18 789 -       18 620 -      99% 27 992 -      204         

Hemsjukvård 11 399 -      7 596 -         7 890 -        104% 11 895 -      496 -        

Verksamhet myndighetsnämnden 1 608 -        1 072 -         880 -           82% 1 683 -        75 -          

Kommunmomsersättning 1 500         1 000          1 214         121% 1 500         -           

Korrigering arbetsgivaravgifter 1 300         866             434            50% 575            725 -        

Summa netto 232 638 -   155 367 -    155 016 -   100% 238 644 -   6 006 -    

Pensioner 5 400 -        3 599 -         3 356 -        93% 5 100 -        300         

Pensioner, löneskatt 1 260 -        840 -            819 -           98% 1 250 -        10           

Pensioner från Ansvarsförbindelsn 6 660 -       4 438 -        4 175 -       94% 6 350 -       310        

Verksamhet netto 239 298 -   159 805 -    159 191 -   100% 244 994 -   5 696 -    

Cirkulär 17:42

Allmän kommunalskatt 173 455     115 590      115 952     100% 173 927     472         

Slutavräkning 1 221 -        814 -            713 -           88% 1 237 -        16 -          

Inkomstutjämn.bidrag 50 710       33 793        33 825       100% 50 737       27           

Strukturbidrag -              -           

Reglering 36              26               24 -             -92% 39 -             75 -          

Kostnadsutjämn.bidrag 8 235         5 488          5 318         97% 7 977         258 -        

Fastighetsavgift 7 110         4 738          4 737         100% 7 105         5 -            

Extra bidrag f lyktigsituationen 4 330         2 886          5 183         180% 7 575         3 245      

Avgift till LSS utjämn. 2 983 -        1 988 -         1 855 -        93% 2 783 -        200         

Summa skatteintäkter 239 672    159 720     162 422    102% 243 262    3 590     

Finansiella intäkter 1 193         795             872            110% 1 185         8 -            

Finansiella kostnader 880 -           586 -            140 -           24% 625 -           255         

Summa finansnetto 313           209            732           351% 560           247        

Totalt inkl VA 687           123            3 964        1 172 -       1 859 -    
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Investeringar 

Arbetet med flera av årets investeringsprojekt pågår för fullt. När det gäller det nya särskilda 

boendet så kommer kommunen få ersättning för våra kostnader från Kooperativa 

hyresrättsföreningen Trygga Hem i Storfors där kommunen hittills fått sammanlagt 3 mnkr för 

det arbete som hittills är gjort. 

 

 

God ekonomisk hushållning 

Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär en god ekonomisk hushållning att verksamheten 

bedrivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Det skall finnas ett klart samband mellan de 

resurser vi använder, de prestationer som genomförs och de resultat som uppnås. Detta fodrar 

en planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra 

uppföljning. 

 

Kommunallagen kräver att kommunernas ekonomi måste vara i balans. Grundtanken kring god 

ekonomisk hushållning är att dagens kommunmedborgare skall finansiera sin egen kommunala 

välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop, annars skjuts betalningen upp 

till framtida generationer.  

 

God ekonomisk hushållning förutsätter därför ett överskott över tiden. Ett skäl är att 

investeringsnivån oftast är högre än de avskrivningar på investeringar som årligen belastar 

resultatet, således krävs ett överskott för att undvika ökad upplåning. Ett annat motiv till att 

överskottet krävs är att de pensionsrättigheter som anställda tjänat in före 1998 inte är 

finansierade. Ett tredje motiv är att det bör finnas en buffert för att kunna möta oförutsedda 

händelser.  

 

Såväl verksamhetsmål som finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning skall finnas i budgeten. Förvaltningsberättelsen skall innehålla en utvärdering av 

om målen uppnåtts. Revisorerna skall bedöma om resultaten i delårsrapporten och bokslutet är 

förenliga med de mål fullmäktige beslutat om. Om ett underskott uppkommit skall fullmäktige 

anta en åtgärdsplan som skall täcka hela underskottet.  

 

Det är viktigt att Storfors kommun kontinuerligt utvecklar de verksamhetsmässiga och 

finansiella mål genom att målen definieras, framtida målsättningsnivåer på kort och lång sikt 

upprättas och att det sker en förklaring till varför målet kopplas till god ekonomisk hushållning.  

 

PROJ Budget UTFALL Ack

1215 RESERVKRAFT KOMMUNHUS 3 000 000                                                              134 549            

1231 ÄLDREBOENDE, NYTT Räknas av mot försäljningsintäkt 254 607            

1311 RESECENTRUM 7 460 000                                                              2 402 364         

1319 GENOMFART Rv 26 300 000                                                                 118 557            

2045 DIGITALT KARTSYSTEM felkonterat 16 683              

2311 HJULLASTARE, REDSKAP 100 000                                                                 92 000              

2572 TRAKTORER, UTBYTE 800 000                                                                 786 000            

2801 ARBETSMILJÖÅTGÄRDER, KS 100 000                                                                 57 254              

1543 SANERINGSPLAN ETAPP 1, VA 750 000                                                                 345 014            

Summa investeringar 4 207 029
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För att uppnå en god ekonomisk hushållning behövs dock ett betydligt bättre resultat än balans 

mellan intäkter och kostnader. Resultatet bör som nämnts ovan också täcka pensionsåtaganden, 

vara en buffert för oförutsedda kostnader samt täcka investeringar utöver det utrymme som 

avskrivningar ger. 

Övergripande Måluppfyllelse 

Finansiella mål 

När det gäller den ekonomiska ambitionen att kommunens ekonomi skall vara i balans har 

kommunfullmäktige formulerat mål med hjälp av nyckeltal. Dessa mål är av största betydelse 

för en balanserad ekonomisk utveckling. 

 

För att kunna hålla en jämn verksamhetsnivå, krävs att en god och stabil ekonomi över tiden 

uppnås. För att kunna ge verksamheterna bra ekonomiska förutsättningar, har ekonomiska mål 

för Storfors kommun formulerats. Dessa uttrycks i nedan redovisade nyckeltal som Storfors 

kommun anser återspegla god ekonomisk hushållning. 

 

För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat mål både för hållbar 

ekonomisk tillväxt (finansiellt perspektiv) och för effektivt resursnyttjande (verksamhet). 

Kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning när de finansiella målen, efter bedömning 

av resultatet, har nåtts samt flertalet av de verksamhetsmässiga målen. 

 

* Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella 

statsbidrag skall uppgå till 2 procent, + / - 1 procent under perioden 2015 till 2018. 

Målet väntas inte uppnås under mandatperioden, dock förväntas det genomsnittliga 

resultatet vara positivt. 

 

* Soliditeten exkl pensionsskuld skall år 2020 vara minst lika högt som år 2010. 

Målet beräknas inte nås då balansomslutningen ökat kraftigt sedan 2010 framförallt 

beroende på alla ersättningar från Migrationsverket, dock förväntas soliditeten bli starkare 

för varje år. 

 

 

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

prioriteras före överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida medel. 

Målet förväntas nås då Migrationsverket börjar komma ikapp med sin hantering av alla 

återsök, Storfors kommun har per 20170831 en fordran på drygt 25 mnkr på 

Migrationsverket. 

 

* Den totala investeringsnivån under perioden 2015 till 2018 skall vara högst 30 miljoner på 

4 år.  

Målet kommer att nås. 

 

Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning 

Genom att formulera verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning skapas förutsättningar till 

ett effektivt resursutnyttjande av kommunens tillgängliga medel som i huvudsak består av 

skatteintäkter. I verksamhetsmålen bör därför ett samband finnas mellan resurser, prestationer 

och effekter. 
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Kommunallagen föreskriver att kommunen skall lägga fast denna typ av verksamhetsmål för 

god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall liksom de finansiella målen utvärderas och 

kommenteras i årsredovisningens förvaltningsberättelse samt granskas av kommunrevisionen.  

 

Effektiv verksamhet och resursutnyttjande 

Verksamheterna skall bedrivas på ett rationellt och effektivt sätt. T.ex. genom att minska 

energikostnaderna kan kommunens resurser att bedriva verksamhet för bli större. 

Under slutet av 2017 och början av 2018 kommer Kultur Huset/Folkets Hus att energi optimeras 

som ett led att minska energiförbrukningen, även fastigheten där arbetsmarknads och 

seniorernas Hus är utreds i syfte att se över vilka insatser som kan göras för att minska 

energiförbrukningen. 

 

Tidigare förebyggande insatser under hela uppväxten, inget barn i Storfors ska fara illa 

Genom att sätta in tidiga insatser när så behövs mår fler barn och ungdomar bra i en trygg och 

positiv uppväxtmiljö. Därmed sparas kommunala resurser och personliga tragedier undviks.  

 

Ökad nationell måluppfyllelse för förskola och grundskola 

Detta mål har betydelse för god ekonomisk hushållning av bl.a. följande skäl: 

Färre elever behöver gå på individuella programmet. Färre elever behöver mer än tre år för 

sin gymnasieutbildning. Fler elever ges förutsättningar att klara av ett gymnasieprogram, vilket 

på sikt förebygger arbetslöshet. Färre elever drabbas av dåligt självförtroende och 

utanförskap, vilket på sikt förebygger arbetslöshet. 

Den officiella betygsstatistiken fanns ej tillgänglig när rapporten skrev. 

 

God och stimulerande arbetsmiljö 

Storfors Kommun är en stor arbetsgivare. Att personalen trivs och är frisk innebär att arbetet 

blir effektivt. God hälsa är en tillgång både för individen och hela organisationen. Att främja 

hälsa och förebygga sjukdom är viktiga delar i arbetet för att minska sjukfrånvaron, 

sjukdomsrelaterade kostnader och få en effektivare verksamhet. Arbetet skall bedrivas på ett 

långsiktigt hållbart sätt. Följs upp genom mätning via arbetsmiljöenkäter och mätning av 

sjukfrånvaron. 

Under perioden har en 3-dagars arbetsmiljöutbildning gällande systematiskt arbetsmiljöarbete 

genomförts för nya chefer och skyddsombud. Förebyggande kartläggnings- och 

utbildningsinsatser inom ergonomi har genomförts för kontorsarbetsplatser inom särskilda 

boenden, hemtjänst, administration, samt ergonomiutbildning för anställda inom kost och 

lokalvård. Utbildningsinsatsen gällande brandsäkerhet och brandsläckning har fortsatt under 

perioden. För kartläggning av arbetsmiljön använder enheterna Prevent:s branschspecifika 

checklistor för skyddsronder samt arbetsmiljöenkäter.  
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Balanskravet 
Prognosen för helåret visar på ett negativt balanskravsresultat men Kommunstyrelsens förslag 

är att åberopa synnerliga skäl till att inte återställa det eventuella underskottet. De synnerliga 

skälen är ett underskott på VA-verksamheten på 600 tkr som ska vara självfinansierat över 

tiden, extrema placeringskostnader där pengar eftersöks från Migrationsverket men av 

försiktighetsskäl inte räknas som en intäkt i prognosen motsvarande 1 300 tkr samt 

avvecklingskostnader för verksamheten kopplat till Ensamkommande barn som måste minska 

pga ändrad ersättningsregler från Migrationsverket motsvarande 75 tkr. 

 

Årets resultat enligt resultatprognosen -1 172 

Reducering av samtliga realisationsvinster 0 

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet   0 

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1 172 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  0 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0 

Balanskravsresultat  -1 172 
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Enheten Teknisk drift 

Verksamhet 

Den dagliga driften av gator och vägar utförs av personal inom Gs, de sköter även 

fastighetsskötsel på våra egna lokaler samt åt Stiftelsen Björkåsen genom avtal. 
 

Volymer och nyckeltal 

Elkostnader 20170101-20170731  1 471 000 Kr 

Elkostnader för samma period 2016  1 549 000 Kr  

 

Fjärrvärmekostnader 20170101-20170831  1 411 000 Kr 

Fjärrvärmekostnader för perioden 2016   1 460 000Kr  

 

Måluppfyllelse 

- Tillgänglighetsanpassningar   

Inventeringar utförd, 100 tkr finns avsatta i årets budget för att åtgärda fel och brister 

Kommer att installera dörrautomatik under hösten i sporthallen och seniorernas hus. 

- Fler miljöbilar 

2 nya miljödieslar är beställda, ny upphandling i slutet 2017 för fordon till hemtjänst. 

Upphandling för hemtjänst påbörjad 

- Upprustning av maskinpark 

En ny hjullastare är levererad utrustad med sopvals och som tillbehör finns nu även en 

stubbfräs. 

- Upprustning av broar inom kommunen 

I budget 2017 finns 500 tkr till upprustning av broar i kommunen. 

Kommer att utföras under 2018 

- Nytt resecentrum 

Byggande av ett nytt resecentrum har påbörjats och stå klart i slutet av oktober, kostnaden 

beräknas till ca 6 miljoner. 

- Upprustning av vägnät 

I budget 2017 finns 600 tkr avsatta till upprustning av befintliga asfaltsvägar.     Arbetet är 

beställt och kommer att utföras under september 2017 

- Sänkta driftskostnader i kommunens fastigheter. 

I budget 2017 finna 3 miljoner avsatta för att energioptimera kulturhuset.     Upphandling av 

konsult pågår med hjälp av Karlskoga kommun. 

- Åtgärder genomfört riksväg 26 

I budget för 2017 finns 300 tkr för att fortsätta med sidoområden utmed rv26. 

Arbetet med att snygga till sidoområden till väg 26 är utförd 

- Underhåll fastigheter. 
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Kommunhus målning toaletter, Simhall målningsarbeten och nytt undertak, ny värmeväxlare, 

Folkets hus målning av korridorer, Kroppaskolan ny värmeväxlare 

 

Ekonomi 

Förväntas att hålla sig inom ram med tillägget frikod 9701 på 1500000 kr 

 
 

Enhet Kultur & Fritid 
Allmän Kulturverksamhet, Bibliotek, Biograf, Digitalisering av bildarkiv, Fritidsbanken, 

Kulturcafé, Kulturverkstad samt föreningsstöd. 

Verksamhet 

Året började med Biovisning den andra januari och har hittills besök av närmare 1500 personer. 

Biografen har fått besök av både radio och TV vilket har varit väldigt positivt för både 

verksamheten och kommunen. Biografen har varit med på sport- och påsklovsprogrammet med 

filmvisning till reducerade priser.  

 

Den 22 mars fick vi celebert besök i Kulturhuset/folketshus av Sveriges statsminister Stefan 

Löfven. Då gicks hela huset igenom av SÄPO för att säkerställa att arrangemanget skulle kunna 

genomföras. Hela arrangemanget var välorganiserat och gick väldigt bra. Vi fick även reda på 

av försvarsminister Peter Hultqvist pressekreterare att vårt arrangemang höll väldigt hög klass 

på både säkerhet, service och trevligt bemötande vilket värmer.  

 

Nationaldagsfirandet i Ravinen innehöll i år en medborgarceremoni som var uppskattad, alla 

personer som blev inbjudna närvarade dock inte, vilket vi får ta med oss till nästa år som en 

förbättringspunkt. Ravinen fylldes av Clowner, hoppborgar, föreningar, allsång av Anna och 

Philip, brandmän glada barn och vuxna. 

 

Skolavslutningen fick även i år hjälp att genomföras med hjälp av Kultur och Fritidsenheten, 

vilket är uppskattat av skolan. 

Biblioteksverksamheten i Storfors kommun består av ett huvudbibliotek och ett skolbibliotek. 

Året startades genom att rekrytera en ny bibliotekarie, som delar sin tjänst mellan skol- och 

folkbiblioteket. Vi har påbörjat ett nytt samarbete med Storfors tillsammans och Röda korset, 

vilket resulterar i erbjudande om läxhjälp och språkcafé två gånger/vecka på biblioteket. Under 

2017 har bibliotekspersonalen startat en bokcirkel som träffas tre gånger/termin. Verksamhet 

för barn och unga har under våren bestått av fyra sagostunder, varav tre var för förskolor och 

en för allmänheten. Sport- och påsklovaktiviteter tillsammans med BUS har hållits, där barn 

och unga har bakat och dekorerat cupcakes. Biblioteket har besökt öppna förskolan för bokprat 

samt ställt upp en bokutställning.  

Personal från båda biblioteken arbetar med läsfrämjande aktiviteter för barn och unga i Storfors. 

Under maj ordnande folkbiblioteket författarbesök och biblioteksbesök för förskoleklasserna 

22 FASTIGHET, GATA, PARK

Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 4 837 134 5 252 225 4 390 243 5 641 333 6 588 000 8 462 000 1 874 000

Verksamhetens personalkostnad -3 915 097 -3 620 800 -3 676 529 -3 892 000 -5 517 000 -5 838 000 -321 000

Verksamh kostn. exkl. personal -11 907 813 -10 997 251 -11 671 996 -11 916 000 -17 515 000 -17 874 000 -359 000

Avskrivningar -3 737 777 -3 854 313 -3 102 758 -3 854 000 -4 656 000 -5 781 000 -1 125 000

Finansiella kostnader -228 -121 0 0 0 0 0

-14 723 781 -13 220 260 -14 061 040 -14 020 667 -21 100 000 -21 031 000 69 000
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på Kroppaskolan och Bjurtjärnsskola. Eleverna fick träffa författaren och illustratören Per 

Gustavsson. Personal från folkbiblioteket stärker upp läsfrämjandearbetet i skolan genom att 

besöka klasser för bokprat. 

Digitaliseringen fortsätter året ut och nu planeras det visningar av ett urval av bilderna i 

Kulturhuset. 

Fritidsbanken har ca 500 utlån vilket överträffar det vi har räknat med. Positivt att vi löpande 

får in utrustning som vi kan låna ut. 

Kulturcafé fyller en viktig del i Kulturhuset/folketshus och möjliggör att vi kan ta emot personer 

som arbetstränar och hjälper till i kaféet och biografen. Vi kan med hjälp av Kulturcafét erbjuda 

fika till våra hyresgäster vilket uppskattas. 

Kulturverkstaden har nu en kö till musikundervisningen vilket är positivt då det visar på att det 

finns ett ökat intresse. Under maj månad fylldes Biografsalongen till max när Kulturverkstaden 

hade terminsavslutning. 

 

Summercamp, kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet för unga i Storfors, har genomförts 

med gott resultat med stöd av extra Statliga medel. 

Mål & Måluppfyllelse 

Öka elevantalet på Kulturverkstaden. 

-Nu har vi kö till kulturverkstadens musikundervisning, skall eleverna som står i kö tas in måste 

tjänsterna utökas. 

 

4 träffar med föreningar  

-Kommer att uppnås. 

 

4 arrangemang på Biblioteket per år. 

-kommer att uppnås. 

 

Konstutställning i Konsthallen och Biblioteksfoajen. 10 st. 

-Under delåret har 2 konstutställare ställt ut i dessa lokaler. Då besökarna till 

konstutställningen inte ökar eller efterfrågar konstutställning så har vi i år lagt fokus på 

Biografverksamheten. 

Det kommer att bli konstutställningar i Kulturhuset men kanske inte 10 st. 

 

Behålla den positiva trenden på utlån och besök på Biblioteket. 

-Huvudbiblioteket hade under perioden 19060 besökare. Under 2017 har vi en förväntad 

minskning i statistik på utlån, eftersom vi har försökt frigöra tid för bibliotekspersonalen genom 

att låna ut böcker på långlån till förskolor och skolor, istället för att lägga arbetstid på många 

omlån, som inte tillför något mervärde för biblioteksanvändarna. Det är således inte utlånen 

som minskat utan hanteringen av registrering för utlån som förändrats. Positivt är att 

minskningen är lägre än förväntat. Tillsammans hade de två biblioteken 19171 utlån av fysiska 

medier. 
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Ekonomi 

Enheten kommer att hålla budget 

 

Enheten Kost och Städ 

Verksamhet 

Verksamheten har varit ute på förskolorna och inspirerat personal och barn till att välja sundare 

matvanor till frukostar och mellanmål vilket har upplevts väldigt positivt. Enheten har också 

ansökt om pengar från Arla Hjärt mjölk för bättre och sundare matvanor och miljöer.  

 

Enhetschef tillsammans med kommunens processtödjare håller på att göra verksamheten mer 

datoriserad med beställning, statistik, lokalvårds avtal, egenkontroll, gör sig mer lättillgänglig 

på intranätet mm. Vi tittar också på hur vi ska kunna få mer tillförlitlig info om hur många 

elever/brukare som finns inskrivna på våra skolor/boenden för att få en bättre lägesbild för 

tillagning av mat och olika koster. Verksamheten ser över lokalvården tillsammans med 

personalen för att bygga upp nya bättre rutiner, att bygga upp alla förråd på samma sätt med 

utrustning, lika färg på trasor för olika ändamål och att vi har dossering på kemflaskorna. Så 

vilket förråd som man kommer till ska man känna sig som ”hemma”. Samt att vi har samma 

städ teknik och förutsättningar.  

Verksamheten jobbar med projektledaren till de nya boendet för att beräkna utrustning, hitta 

smidiga lösningar för kök och städ, samt att uppdatera egenkontrollprogram och ansöka till 

miljö och hälsa om att vara ett tillagningskök mm.  

Verksamheten jobbar också tillsammans med personalchefen för att ge arbetstagare som vill ha 

mertid på annan arbetsplats möjligheten att få ökad tjänstgöring inom lokalvård (trappstäd). I 

år har fyra sagt ja och två tjänster återstår att jobba med. Personal och enhetschef ser fram emot 

de förändringar som kommer närmare för varje uppföljning med spänning och med lite 

funderingar men gruppen har en trygghet tillsammans med sina arbetskamrater så arbetsmiljön 

är god. 

 

Volymer & Nyckeltal 

 

Förskolan 
 6330 frukostar, 15965 luncher, 4552 pedagogiska luncher, 2944 special kost luncher. 

 

Skolan har vi inget bra system för hur många som faktiskt äter. 

Säbo  
9449 frukostar, 10070 luncher, 9266 middagar, 1354 pedagogiska lunch 

Utskick  
10481 lunch 

 

Inskrivna barn  

Förskolan  152 st 

23 KULTUR OCH FRITID

Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 324 564 528 761 337 865 600 000 507 000 900 000 393 000

Verksamhetens personalkostnad -1 956 822 -2 118 737 -1 955 884 -2 206 667 -2 935 000 -3 310 000 -375 000

Verksamh kostn. exkl. personal -2 771 498 -1 980 429 -2 379 048 -2 356 667 -3 570 000 -3 535 000 35 000

Avskrivningar -1 511 0 -1 333 0 -2 000 0 2 000

Finansiella kostnader 0 -3 0 0 0 0 0

-4 405 267 -3 570 408 -3 998 400 -3 963 333 -6 000 000 -5 945 000 55 000
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Skolan  445 st 

Boendena 

Kroppavägen 15 

Smeden 12 

Hammargården 13 

 

Mål & Måluppfyllelse 

- Öka ekologiska/kravmärkta produkter till 15 % 

- Fortsätta arbeta med arbetsmiljöfrågor (enkät) 

- Få en bild på kund nöjdhet inom kost och lokalvård 

 

Ekonomi 

Enheten kommer att göra ett underskott pga minskade intäkter från SÄBO, enligt siffror 

kommer intäkterna att minska med ytterligare ca 330.000,- mot budget. Enheten har gjort ett 

bra arbete med att minska utgifterna på andra konton för att minska underskottet. Inköp av två 

nya skurmaskiner har gjorts då dom andra två skulle behövas repareras för en större kostnad. 

 

 

Enhet Förskola 
Det finns sex förskolor i Storfors kommun.  Fyra i tätorten, en på Bjurtjärns skola, en i Kyrksten 

samt öppen förskola som bedrivs inom Familjecentralen i Hälsans hus.  

Verksamhet 

I februari öppnades förskolan Violen i före detta träningsskolans lokaler på Kroppavägen 9. För 

att anpassa lokalen till en verksamhet för yngre barn gjordes några mindre justeringar.  

Storfors kommun övertog i början av året fastigheten där förskolan Änglagård bedrivs från 

föreningen Alkvetterns fritidsgård, fastigheten har under våren/sommaren fått en ny ventilation 

anpassad till förskolans behov. 

Det är fortsatt svårt att rekrytera förskollärare, inga behöriga sökanden på utannonserade 

tjänster. Tjänsterna bemannas med tidsbegränsade obehöriga.  

Verksamheten har startat implementeringen av dokumentationsverktyget Unikum Ett antal 

”ambassadörer” från varje förskola får utbildning i verktyget för att under hösten lära vidare till 

sina kollegor. Med Unikum arbetar man med lärplattor kring pedagogisk dokumentation och 

systematisk uppföljning av barnens och verksamhetens utveckling. Vårdnadshavarna har 

tillgång till förskolans dokumentation vad gäller det egna barnet.  

 

I juni stängdes förskolan Violen och de inskrivna barnen fördelades på tre förskolor i tätorten. 

Personalen, en förskollärare tjänstgör på en förskola i tätorten, en tidsbegränsad obehörig 

förskollärare fick vikariat inom annan verksamhet. 

 

24 KOST & STÄD

Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 2 327 652 1 911 149 2 349 060 2 126 667 3 525 000 3 190 000 -335 000

Verksamhetens personalkostnad -5 904 207 -5 560 953 -6 012 927 -5 905 333 -9 023 000 -8 858 000 165 000

Verksamh kostn. exkl. personal -2 575 187 -2 519 203 -2 567 639 -2 590 000 -3 853 000 -3 885 000 -32 000

Avskrivningar -78 534 -91 252 -99 294 -91 333 -149 000 -137 000 12 000

Finansiella kostnader 0 -890 0 -667 0 -1 000 -1 000

-6 230 276 -6 261 149 -6 330 800 -6 460 667 -9 500 000 -9 691 000 -191 000
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Resurs 1,0 har flyttats från förskolan Viken till förskolan Änglagård på grund av barn i behov 

av särskilt stöd.  

 

Semestersammanslagning av tre förskolor i tätorten och två förskolor, en i Kyrksten och en i 

Bjurtjärn under veckorna 28 – 31. Med hänsyn till barn och vårdnadshavare fanns det ordinarie 

personal på plats från alla enheter, dessa skiftar dock under sammanslagningen. Behovet av 

vikarier under sommaren är mycket litet. 

Volymer & Nyckeltal 

 
Inskrivna barn i förskolorna 170430 

Förskola Antal barn personal Barn/personal  

Hagen 34 6.0 5.6 

Lillåsen  32 6.25 5.1 

Viken                       
 

51 9.8 5.2 

Violen  13 2.45 5.3 

Ängslyckan 22 3.5 6.3 

Änglagård 15 3.0 5.0 

    

Sa: 167 31 5.4 

 

Samtliga barn i kö har erbjudits tid inom garantitiden 3 månader 

Inskrivna barn i förskolorna 170901 

Förskola Antal barn personal Barn/personal  

Hagen 33 6.0 5.5 

Lillåsen  34 6.25 5.4 

Viken                       49 9 5.4 

Ängslyckan 20 3.5 5.7 

Änglagård 15 4 3.7 

    

Sa: 151 28.75 5.3 

 

Mål & Måluppfyllelse 

Förskolorna arbetar fortsatt med matematik och svenska som prioriterade områden. Det arbete 

som påbörjades 2016 med pedagogisk dokumentation har fortsatt. Bl a har samtlig personal 

deltagit i föreläsning, del 2 om pedagogisk dokumentation (föreläsning del 1 genomfördes ht 

16). Tidigare har fokus legat på det enskilda barnets utveckling som dokumenterats i portfolio. 

Från hösten 2017 görs dokumentation i Unikum.  Det arbete som nu påbörjats med pedagogisk 

dokumentation ska i syfte att utveckla verksamheten fokusera på analys och reflektion av 

förskolans arbete och öka barnens delaktighet och ge dem möjlighet att påverka sin vardag.    

Ekonomi 

Samtliga asylbarn som funnits i verksamheten har endera fått uppehållstillstånd eller flyttat från 

kommunen vilket innebär att den beräknade intäkten om 500tkr i bidrag uteblir, även 

statsbidraget för mindre barngrupper blir något lägre än budgeterat. 
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Minskade personalkostnader som beror på att 75 % utvecklingsledare ej ersätts from 1 augusti 

samt att förskolan Violen inte fortsätter som egen förskola under hösten.  

 

Minskad verksamhetskostnad för köp av plats i pedagogisk omsorg i annan kommun. 

 

Prognos för förskoleverksamheten är ett överskott om 659 tkr. 

 

Enheten Skola 
Inom enheten finns grundskolorna Vargbroskolan, Kroppaskolan och Bjurtjärns skola. 

Dessutom finns Forsbroskolan för IM-programmen och Vuxenutbildningen. Forsbroskolan 

administrerar också gymnasiesärskolan och gymnasieskolan. 

Inom Kroppaskolans och Bjurtjärns skolas verksamhet finns förskoleklasser och fritidshem. 

Vargbroskolan inrymmer Storfors kommuns grundsärskola. 

Vargbroskolan har dessutom kommunens mottagningsenhet ”Slussen” för nyanlända elever. 

Verksamhet 

Vid årsskiftet anställdes ny rektor för IM-programmen och Vuxenutbildningen. Under perioden 

har också organisationen för Forsbroskolan återgått till tidigare upplägg. Rektor för 

Forsbroskolan har åter fått ansvaret för en del av de projekt kommunen deltar i bl a Värmlands 

Framtid och det för perioden nya projektet Värmlands Nya. En projektledare har anställts för 

att driva projektet under ledning av Forsbroskolans rektor. Syftet med projektet är att underlätta 

för våra nyanlända elever att nå gymnasiebehörighet. Målgruppen för projektet är nyanlända 

elever i årskurs 9 och inom IM –programmet ”Språkintroduktion”. 

 

Fr o m 1/8 2017 har ny rektor anställts för Kroppaskolan och Bjurtjärns skola. 

 

Fr o m läsårsstarten har Forsbroskolan nu också tillgång till Procapita. En stor tillgång i det 

elevadministrativa arbetet. 

 

Kroppaskolan har ansökt och beviljats ett bidrag, 385.000 kr, från SPSM(SpecialPedagogiska 

SkolMyndigheten). En tillgänglighetspedagog har anställts för bidraget. Projektet pågår fram 

till årsskiftet med syftet att bl a göra alla elever delaktiga i rastverksamheten. 

 

Vi fortsätter arbetet med ”Läslyftet”. Skolverkets stora satsning på läsning. Under 2017 deltar 

Vargbroskolans högstadium. I augusti startar Kroppaskolans och Bjurtjärns skolas 

lågstadiepersonal.  

 

Fritidshemmen deltar under läsåret 2017/18, med hjälp av pengar från ”Fritidshemssatsningen”, 

i RUC:s kompetensutveckling för personal inom fritidshemmen. 

 

Under perioden har årskurs 9 besökt Auschwitz-Birkenau, i slutet av maj, och årskurs 7 

genomfört vecka i Dovre, vecka 35. Båda aktiviteterna uppskattas oerhört mycket av elever, 

vårdnadshavare och personal. Mycket viktiga inslag i vårt värdegrundsarbete. 
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Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 2 951 526 2 042 514 2 608 956 2 099 123 3 915 000 3 148 684 -766 316

Verksamhetens personalkostnad -10 208 024 -9 875 560 -10 835 664 -10 000 133 -16 260 000 -15 000 200 1 259 800

Verksamh kostn. exkl. personal -1 948 790 -1 929 852 -2 121 818 -2 012 323 -3 184 000 -3 018 484 165 516

Avskrivningar -13 161 -13 161 -13 328 -13 333 -20 000 -20 000 0

-9 218 449 -9 776 059 -10 361 854 -9 926 667 -15 549 000 -14 890 000 659 000
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Antalet asylsökande barn som kommer till Storfors har minskat. Däremot kommer det 

fortfarande ett relativt stort antal elever till kommunen med uppehållstillstånd. Dessutom får 

många elever som kom under 2015 och 2016 uppehållstillstånd, flera av våra ensamkommande 

barn har under 2017 fått uppehållstillstånd. 

 

Under läsåret 2016/17 har antalet mottagningsenheter för nyanlända elever minskat från tre till 

en enhet. Fr o m läsårsstarten 2017/18 avvecklades även förberedelseklassen. Vår  

mottagningsenhet ”Slussen” inrymmer nu både förberedelseklass och mottagning av helt 

nyanlända elever. 

Volymer & Nyckeltal 

 

Mål & Måluppfyllelse 

Kunskap utveckling och lärande 

 Alla elever ska klara introduktionsprogrammen så att de uppnår gymnasiebehörighet. 

 Meritmedelvärdet ska vara över 200 

 Alla elever ska klara nationella proven i årskurs 3. 

 Skillnaden i meritmedelvärde mellan könen skall inte vara mer än 10 enheter. 

 

Normer och värden 

 Inga elever skall utsättas för kränkande behandling. 

 All personal ska trivas på sin arbetsplats. 

 

Övergång och samverkan 

 Mottagande personal ska ha god kännedom om elevens utveckling och ta tillvara 

elevens styrkor. 

 

Delaktighet och inflytande 

Skolan ska sträva efter 

 Varje elev ska ha inflytande över sin skolsituation och känna sig delaktig i beslut som 

rör eleven. 

 100% av eleverna på vuxenutbildningen ska känna sig nöjda med delaktighet och 

inflytande över sin studiesituation. 

Det är för tidigt att kommentera måluppfyllelsen eftersom målen är kopplade till betyg och 

utvärderingar som fastställs senare under året. Vi inväntar också statistik från Skolverket. 

 

Skola/ Antal elever mar-15 aug-15 mar-16 aug-16 dec-16 maj-17 sep-17

Kroppaskolan F- åk 3 131 139 137 134 135 145 132

Bjurtjärns skola F- åk 6 63 67 70 67 67 66 61

Vargbroskolan åk 4-9 252 252 273 270 266 263 264

Grundsärskolan 7 6 7 5 6 6 7

Summa 453 464 487 476 474 480 464

Gymnasieskola 143 141 140 120 140 122

Gymnasiesärskola 9 7 7 7 9 5

Språkintroduktion 24 32 44 34 38 40

Summa 176 180 191 161 187 167



 
 

STORFORS 
KOMMUN 

 Sida 24 (49) 

 
Ekonomi 

Prognosen för Tertial 2 visar på att enhet 32 har ett prognostiserat resultat i balans med fastställd 

budget. Det prognostiserade resultatet för de olika verksamheterna inom enheten varierar. I 

huvudsak beror det på ökade eller minskade intäkter i samband med mottagandet av nyanlända 

elever. 

 

Enheten IFO och arbetsmarknad 
IFO, Individ- och familjeomsorgen består av nio handläggare, två insatsansvariga, två 

administratörer och en ärendehandledare. I mars tillträdde ny enhetschef tjänsten och i 

september tillträdde en ärendehandledare med uppdrag att leda och stödja det operativa arbetet 

inom IFO-verksamheterna, barn, vuxna och försörjningsstöd.  

Under året har IT-systemet Pulsen Combine införts på enheten. Pulsen används för 

dokumentation och stöd för handläggningen av enskilda ärenden. Ett arbete pågår att fastställa 

rutiner, identifiera processer samt att systematisera enhetens kvalitetsarbete för uppföljning, 

förbättringar och egenkontroll. För detta arbete finns IT-stödet Ensolution. Med ovanstående 

åtgärder ökar stödet för handläggningen av enskilda ärenden och introduktion av ny personal 

och vikarier underlättas.  

Enheten har, liksom övriga socialtjänsten i Sverige, krav utifrån lagstiftningen att ha personal 

med socionomexamen i de arbetsuppgifter som innebär myndighetsutövning av ärenden som 

rör barn. Det finns goda förhoppningar om att Storfors kommun kommer att uppfylla kravet 

under 2018. Den tidigare höga personalomsättningen på enheten har minskat och ett arbete 

pågår att tillsammans med företrädare för SSR och Vision se över olika möjligheter att göra 

Storfors kommun attraktivare som arbetsgivare för socionomer och andra yrkesgrupper inom 

området.  

Budgetuppföljning för Individ- och familjeomsorgen visar en prognos på underskott gentemot 

budget för 2017. De huvudsakliga orsakerna är att kostnaderna för försörjningsstöd, externa 

placeringar av barn och unga samt vuxna är högre än budgeten för 2017.  

Uppföljning av försörjningsstödet visar en ökning och då särskilt inom målgruppen nyanlända 

som lämnat etableringen. Utifrån prognoser väntas en fortsatt ökning. Ökningen av 

försörjningsstödet kan förklaras med att nyanlända lämnar etableringen utan att ha uppnått egen 

försörjning. Tiden med etableringsersättning är endast två år vilket kräver att de nyanlända 

mycket snabbt bör komma fram till egen försörjning. Till detta tillkommer att Storfors kommun 

är en utflyttningskommun och att personer med högre utbildning lämnar kommunen i högre 

utsträckning än de som står längre från egen försörjning. Det finns en tydlig koppling mellan 

kommunens möjligheter att erbjuda arbetsmarknadsinsatser och antalet 

försörjningsstödsberoende. Därför har den s.k. ”Tisdagsmodellen” införts. Den innebär att 

handläggare för försörjningsstöd, tillsammans med AMA´s handläggare, tar emot nybesök på 

AMA/Jobbcentrum. Där sker inskrivning i någon form av åtgärd vid första besöket.  
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Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 7 894 590 7 920 041 9 061 041 8 830 000 13 597 000 13 245 000 -352 000

Verksamhetens personalkostnad -29 295 677 -28 926 452 -30 003 061 -30 654 667 -44 522 000 -45 982 000 -1 460 000

Verksamh kostn. exkl. personal -19 422 749 -18 738 350 -21 693 986 -20 424 667 -32 554 000 -30 637 000 1 917 000

Avskrivningar -185 460 -185 460 -185 259 -185 333 -278 000 -278 000 0

Finansiella kostnader -50 -349 0 0 0 0 0

-41 009 347 -39 930 570 -42 821 265 -42 434 667 -63 757 000 -63 652 000 105 000
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Storfors saknar insatser på hemmaplan för föräldrar, barn och unga. När barn far illa i sin 

hemmiljö eller på grund av eget beteende och behöver socialtjänstens insatser saknas idag 

verksamma insatser på hemmaplan. Ett arbete pågår därför att utveckla insatser på hemmaplan, 

däribland föräldrastödjande insatser. Under hösten genomförs även kompetensinsatser som 

syftar till att stärka barnhandläggarnas arbete.  

Även då det gäller vuxna med missbruk/beroende pågår ett arbete att utveckla insatser på 

hemmaplan samt samverkan med andra kommuner för samordning av insatser.  

AMA/Jobbcentrum 

Verksamheten ansvarar för insatser som syftar till att personer kommer till egen försörjning. 

För närvarande består Arbetsmarknad/Jobbcentrum av en samordnare/handledare samt tre 

handledare. I verksamheten finns även personer med olika åtgärdsanställningar. 

I det operativa arbetet med deltagare och åtgärdsanställda genomförs 

arbetsförmågebedömningar och utifrån varje enskild individ utformas åtgärdsplaner där kraven 

på deltagaren sätts utifrån förutsättningar och förmåga.  Kraven på AMA/Jobbcentrum är 

föränderliga vilket ställer krav på flexibilitet och kompetensutveckling. De åtgärder som vidtas 

är mer komplexa då det till exempel samarbete med AF och de EU-finansierade projekt som 

rör arbetsmarknadsinsatser.  

Under aktuell tidsperiod har verksamheten bland annat:  

 Handlett/väglett personer i Arbetsmarknad/Jobbcentrums dagliga verksamhet. Personerna 

har varit anvisade från Arbetsförmedlingen, IFO och LSS 

 Anordnat grupper för körkortsstudier, språk, cv-skrivning/jobbsök 

 Ombesörjt praktikplaceringar i övrig kommunal verksamhet 

 Anställt arbetssökande personer som uppburit försörjningsstöd för erhållande av egen 

försörjning 

 Rekryterat och anställt arbetssökande personer för iordningsställande och upprustning av 

kommunens vandringsleder 

 Utfört uppdrag för ”den allmänna nyttan”. T ex: affischering på kommunens reklamtavlor, 

restaurerat möbler till skolan, distribuerat kommunens sommartidning, ogräsrensning med 

mera.  

 Ombesörjt administration och placering av kommunala feriejobb 

 Start av Tisdagsmodellen – en metod för snabbare väg till aktivitet/insats för personer som 

söker försörjningsstöd 

 Ansökt och startat projektet Jobb helt enkelt! – projekt med syfte att matcha nyanlända 

personers kompetens mot företag/arbetsgivares behov. Finansieras med statliga medel från 

Tillväxtverket 

 Ökat samarbete med näringslivet bland annat genom ”företagsturnéer” och medverkan i 

Östra Värmlands kompetens- och näringslivsråd  

 Fastställt överenskommelse tillsammans kommunal och personalavdelningen avseende 

Extratjänster 

 Tagit fram ny modell för Handledarutbildning och utbildat kommunal personal i 

handledarskap 
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Måluppfyllelse 

 Antal åtgärdsanställningar i samarbete med försörjningsstödet på IFO, ska uppnå 6 stycken 

per år.  

 Alla deltagare ska känna sig väl bemötta och delaktiga och informerade i de beslut som rör 

dem på Arbetsmarknadsavdelningen. 

 200 företagskontakter/utbildningsanordnare ska kontaktas för deltagares räkning per år. 

Mål som genomförts är åtgärdsanställningarna. 

 

Verksamheten har även jobbat mot de övriga målen men på grund av att rätt verktyg saknas för 

mätning har statistik ej förts, när det gäller kontakt med företag och utbildningsanordnare har 

dessa tagits vid behov. Deltagarnas bemötande och delaktighet följs upp fortlöpande både 

individuellt och i grupp. Inför nästa år borde nya mål tas fram som är bättre indikatorer på hur 

verksamheten fungerar och som ger en mer relevant bild. Med anledning av att 

AMA/Jobbcentrum fått nya uppdrag bör även mål för dessa sättas. 

Ekonomi 

Enhetens prognos visar på ett underskott på nästan 5 mnkr gentemot budgeten. Underskottet 

beror dels på att budgeten var väl optimistisk samt ökade kostnader både inom IFO med fler 

externa placeringar, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt ökade kostnader inom 

arbetsmarknadsavdelningen. Enheten har återsökt en del kostnader men de eventuella 

intäkterna finns inte med i prognosen. 

 

 

Enheten Integration & EKB 

Verksamhet 

Tillströmningen av nya ensamkommande barn till Sverige har minskat kraftigt. Kommunen 

byggde upp en verksamhet utifrån ett antagande om en fortsatt tillströmning av antalet 

ensamkommande barn men verkligheten visade sig bli det motsatta. Verksamheteten kring 

framförallt ensamkommande barn har sedan hösten 2016 arbetat aktivt med att hitta nya 

arbetssätt och lösningar för att få en verksamhet med budget i balans. Bland annat har 

verksamheten gått från 2 HVB hem + ett antal stödboenden i lägenheter till ett HVB hem och 

ett stödboende i form av korridorboende + stödboenden i lägenheter. 

 

Från 2017-07-01 infördes ett nytt ersättningssystem gällande mottagandet av ensamkommande 

barn och unga. Ersättningsnivåerna skiljer sig markant från de nivåerna som tidigare betalats ut 

till kommunerna. Ersättningarna kommer dessutom att betalas ut till kommunerna automatiskt 

istället för som tidigare efter det att kommunen återsökt ersättningen.  Detta nya förfarande 

samt att kommunen inte har någon tillströmning av barn gör att administrationen blir väldigt 

liten mot dagens system. För asylsökande ungdomar över 18 övergår ansvaret till 

Migrationsverket från 2017-07-01, vilket bidrar till minskad beläggning. 

 

Enheten har arbetat aktivt med omställning av verksamheten i ljuset av ny flyktingpolitik. 

Stjärnforsens HVB hem har gjorts om till ett stödboende, samtlig personal utgår nu från 
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Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 2 348 105 2 413 281 2 335 732 2 862 357 3 505 000 4 293 536 788 536

Verksamhetens personalkostnad -8 775 172 -10 960 449 -10 447 153 -11 215 772 -15 677 000 -16 823 659 -1 146 659

Verksamh kostn. exkl. personal -8 103 027 -9 530 729 -5 695 054 -8 755 533 -8 546 000 -13 133 300 -4 587 300

Finansiella kostnader -188 -107 0 -667 0 -1 000 -1 000

-14 530 282 -18 078 003 -13 806 475 -17 109 615 -20 718 000 -25 664 423 -4 946 423
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Solforsens HVB hem. Personalbemanningen på HVB samt stödboendet har reducerats genom 

att inte återbesätta vakanta tjänster. Stödboende är en form av utslussningsboende där 

ungdomarna tar ett större ansvar för att bli mer förberedda för att klara av ett eget boende och 

försörjning. Stödboende är en boendeform som lämpar sig väl i och med att de mottagna 

ensamkommande barnen också blir äldre. En översyn av verksamhetens ledningsfunktion har 

skett och den nya organisationen är minskad med hälften.  

 

Projektet ”Storfors tillsammans” pågår vilket är finansierat via projektmedel från Länsstyrelsen 

och drivs i samverkan med Röda Korset. Projektets aktiviteter har syftet att stärka integrationen 

i samhället. Aktiviteter såsom språkcafé, läxhjälp, grundläggande data kunskap och 

simundervisning har bedrivits samt föreläsningar och studiebesök. Ytterligare medel har 

beviljats via Länsstyrelsen inför fortsättning av projektet under delar av 2018.  

 

Integrationsenheten ingår i ESF projektet Match2Job. Ett treårigt projekt med det övergripande 

målet att med individen i centrum stötta nyanlända med att snabbare ta sig fram till egen 

försörjning. Arbetsförmedlingen och integration arbetar nära tillsammans för att kunna erbjuda 

individen rätt språkstöttning, praktik, studievägledning eller yrkeskompetensbedömning. 

Projektägare för Match2Job är Kristinehamns kommun som har en huvudprojektledare som 

driver projektet, åtta Värmländska kommuner ingår i projektet. Regelbundna samverkansmöten 

sker inom projektet.  

Möten har skett med Arbetsförmedlingen, Integration samt Arbetsmarknadsavdelningen 

gällande extratjänster. Extratjänster är en form av anställningsstöd via Arbetsförmedlingen där 

man utökat målgruppen att innefatta nyanlända personer, tidigare var målgruppen endast för de 

som deltagit i jobb och utvecklingsgarantin under mer än 450 dagar.  

Arbetsmarknadsavdelning, Integration samt Arbetsförmedlingen har ansökt om medel via 

Tillväxtverket samt beviljats dessa. Projektet ”Jobb helt enkelt” bedrivs via 

arbetsmarknadsavdelningen som har en anställd projektledare som är finansierad via projektet. 

Syftet är att besöka företag i närområdet och öka möjligheterna för praktik, anställningsstöd 

främst för målgruppen nyanlända. Samarbete mellan projektet Match2Job samt Jobb helt enkelt 

sker kontinuerligt.  

Kontinuerliga samverkansmöten gällande integrationsfrågor har hållits mellan berörda enheter 

inom Storfors kommun/ Röda korset/Pingstkyrkan och Storfors Kyrka samt separata 

integrationsmöten mellan berörda enheter inom kommunen samt Stiftelsen Björkåsen.  

Gemensamma styrgruppsmöten för kommunens samtliga projekt har påbörjats där 

integrationsenheten representerar två olika projekt, Storfors tillsammans samt Match2Job. 

Kontinuerliga möten hålls mellan IM programmet, personal från HVB samt projektledare för 

ESF projektet Värmlands nya för att se över hur vi gemensamt kan stötta ungdomarna att nå 

gymnasiebehörighet. Liknande möten sker kontinuerligt med grundskolan.  

Processkartläggning sker gällande ärende gången mellan beslutande handläggare på individ och 

familjeomsorgen samt utförare på HVB hemmet/ stödboendet.  Ansvars områden bland 

integrationshandläggarna ses över. Verksamhetens rutiner ska ses över samt implementeras i 

nytt ledningssystem Ensolution.  

Volymer och nyckeltal 

Ensamkommande barnverksamheten består av ett HVB hem i egen regi. Solforsen med 30 

platser varav 22 belagda samt Stjärnforsens stödboende.  Stjärnforsen har plats för 16 ungdomar 

varav 4 är belagda. Verksamheten har även 4 lägenheter med plats för 5 ungdomar varav 4 

belagda. Stödboendet bemannas av personal som arbetar på Stjärnforsens HVB hem. Utöver 

HVB hemmen samt stödboendet i egen regi finns även barn placerade i familjehem samt externa 
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HVB hem/ stödboenden. Totala antalet ensamkommande barn uppgår till 49 ensamkommande 

barn.  

Enheten arbetar med vidare planering för de unga vuxna som flyttar vidare från stödboende till 

eget boende för att öka möjligheterna för individerna att komma vidare i samhället mot egen 

försörjning.  

Fram till den 31/8 har 41 nyanlända personer flyttat till Storfors. Utöver dessa arbetar 

integrationsenheten med flertalet nyanlända som anlände föregående år samt asylsökande 

klienter.  

Integrationsenheten tillsammans med Arbetsförmedlingen följer kontinuerligt upp samtliga 

nyanlända som har etableringsplanering. I augusti månad hade 66 personer en 

etableringsplanering. Integrationsenheten arbetar även med ca 5 personer som avslutat sin 

etableringsplanering.  

Måluppfyllelse 

*Integrationsenheten 

 Att våra mottagna nyanlända hushåll är nöjda med bemötandet från personal på 

Integrationsenheten. 

 Att våra mottagna nyanlända hushåll ska trivas och stanna i Storfors.  

 Minst 90% av deltagare via etableringen (nyanlända) ska efter avslutad insats på 

Jobbcentrum gå vidare till arbete, studier eller praktik. 

 

*HVB ensamkommande flyktingbarn 

 Att barnen ska ha en god hälsa  

 Att barnen ska klara målen för sin årskurs – går vidare i utbildning? 

 Att barnen ska delta i någon förening/aktivitet i övriga samhället minst 1-2 

ggr/månaden   

 Att barnen ska erbjudas enskilda samtal med personal 1ggr/vecka  

 Att barnen ska få en god man/ vårdnadshavare inom 1 vecka  

Ekonomi 

Prognosen visar på att enhetens överskott inte blir lika stort som budgeterat, detta framförallt 

på att kommunen inte säljer några platser på vårt HVB hem som verksamheten trodde när 

budgeten gjordes. Personalkostnaderna blir lite högre än planerat då fler Ensamkommande 

barn/unga numera bor i egna familjehem vilket avspeglar sig även i minskade 

verksamhetskostnader. 

 

 

Enhet LSS 
I Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under 

första halvåret 2017 har Storfors kommun verkställt insatserna personlig assistans, 

kontaktperson, ledsagarservice, korttidsvistelse utanför det egna hemmet- verkställs i 

kontaktfamilj, korttidstillsyn för personer över 12 år, daglig verksamhet samt bostad med 

särskild service för vuxna.  

37 INTEGRATON O EKB

Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 24 654 462 23 935 743 25 181 923 23 228 667 37 788 000 34 843 000 -2 945 000

Verksamhetens personalkostnad -11 827 279 -10 611 655 -10 203 917 -10 312 000 -15 312 000 -15 468 000 -156 000

Verksamh kostn. exkl. personal -8 784 915 -6 781 783 -7 141 809 -6 360 000 -10 717 000 -9 540 000 1 177 000

Avskrivningar -13 067 -13 067 -13 328 -13 333 -20 000 -20 000 0

Finansiella kostnader -10 645 -145 0 0 0 0 0

4 018 556 6 529 094 7 822 870 6 543 333 11 739 000 9 815 000 -1 924 000
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Verksamhet  

Under första halvåret har personal inom LSS verksamheterna fått fortlöpande utbildning i 

dokumentation genom att det i arbetsgrupperna har pågått diskussioner runt upprättandet av 

genomförandeplaner och social dokumentation. Syftet med diskussionerna samt informationen 

runt dokumentation är att öka medarbetarnas kunskap kring de lagkrav som finns samt vikten 

av en uppdaterad och levande genomförandeplan. Genomförandeplanen är grunden för hur den 

insats som kunden beviljats ska verkställas samt att planen säkerställer kvalitet och trygghet för 

kunden. Kundens deltagande i upprättandet av genomförandeplanen är ytterst viktig för den 

enskildes självbestämmande, delaktighet och inflytande. Kund och/eller legal företrädare är 

delaktiga i insatserna runt kund. 

Vid arbetsgruppernas arbetsplatsträffar pågår fortlöpande information om och diskussioner 

runt, vikten av att dokumentera händelser av vikt som skett i samband med verkställighet av 

respektive beslut, social dokumentation.  Syftet är att uppmärksamma avvikelser i förhållande 

till upprättad genomförandeplan, gällande rutiner eller ett förändrat behov hos kunden. 

 

Via kommunens säkerhetsanordnare har ett fortsatt arbete med brandutbildning för personal 

inom verksamheterna pågått.   

 

Under våren tog LSS verksamheten emot 3 gymnasieelever för praktik. 

 

Arbetet med att införa ledningssystemet Ensolution pågår. 

 

2 medarbetare har deltagit i administrationsutbildning av metoden FUNCA som implementeras 

i 2 arbetsgrupper. FUNCA är en metod för att minska och/eller förhindra utåtagerande beteende 

hos kund. Enhetschef LSS har deltagit i administrationsutbildningen för att få en kunskap om 

metoden. I respektive arbetsgrupp har medarbetare genomgått webbutbildning i arbetsmetoden. 

 

2 medarbetare har deltagit i fortbildning alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. 

Kunskapen från utbildningen förs vidare till övrig personal inom verksamheterna. 

 

I maj månad genomfördes intern utbildning i kommunikation och psykisk ohälsa där 86% av 

medarbetarna deltog. 

 

LSS verksamheten, LSS boendet, och IFO, individ och familjeomsorgen samarbetar för att 

nyttja personal inom verksamheten boendestöd.  

 

För att om möjligt öka anställdas sysselsättningar sker samarbete mellan kommunens olika 

verksamheter när det gäller tillfälliga eller varaktiga behov av ökade personalresurser. 

 

Ett omfattande arbete har lagts ner på att tillsätta vikarier inför ordinarie personals 

sommarsemester. Inför årets semestrar har det varit svårt att finna lämpliga vikarier då de 

sökande många gånger saknar körkort och/eller de språkkunskaper som krävs för att 

kommunicera med kund. 

 

Medicinskt ansvarig sköterska, MAS samt enhetschef LSS har efter utförd fortbildning i 

egenvård påbörjat diskussioner med vårdcentralen för att öka samarbetet mellan LSS 

verksamheten och vårdcentralen vad gäller egenvård.  
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Volymer & Nyckeltal 

Personlig assistans 

Vid ingången av 2017 var 14 individer beviljad insatsen personlig assistans och per 2017-08-

31 var 12 individer beviljade insatsen, varav 7 individer beviljad assistansersättning enligt 

Socialförsäkringsbalken (SFB, Försäkringskassan), där kommunen bär kostnad för de 20 första 

timmarna. 5 individer beviljad insatsen enligt LSS-beslut, kommunen bär hela kostnaden. 

 

5 beslut personlig assistans verkställdes av Storfors kommun och 7 beslut verkställdes via 

externa anordnare som respektive kund har tecknat avtal med. Kommunen står för kostnaden 

för de 20 första assistanstimmarna, för assistenternas sjukkostnader samt vid tillfällig utökning 

av assistansen. 

 

2 av individerna med beslut fattat av Försäkringskassan, verkställighet via Storfors kommun, 

har under första halvåret haft ett fortsatt utökat behov av omsorg vilket lett till att LSS 

handläggaren fattat beslut om utökning av personlig assistans via LSS. Anmälan om en 

tillfälliga utökning har meddelats Försäkringskassan vilken har fattat nya assistansbeslut som 

genererat fler assistanstimmar. Det ökade antalet beviljade timmar har ej föranlett ett ökat behov 

av personaltimmar jämfört med det antal timmar som föranleddes av LSS handläggarens beslut 

om tillfällig utökning av personlig assistans enligt LSS. 

 

1 av individerna med beslut enligt LSS har haft ett utökat behov där LSS handläggaren fattat 

beslut om utökning. Det utökade behovet är ej av den karaktären och varaktigheten att 

Försäkringskassan fattar beslut om assistans utan kommunen står för kostnaderna.  

Vid behov av dubbelassistans i samband med förflyttningar har personal från hemtjänsten varit 

behjälpliga. 

 

Ett av besluten verkställs via köp av verkställighet från annan kommun under delar av året 

 

Ledsagarservice  

1 individ är beviljad insatsen vilken verkställs via personal inom organisationen vilken vid 

dessa tillfällen får utökad sysselsättning i form av timanställning 

 

Kontaktperson 

2017-08-31 är 10 individer beviljade insatsen vilka verkställs via uppdragstagare ersatta med 

arvode och omkostnadsersättning enligt SKL:s rekommendationer. Under första halvåret har 

antalet beviljade insatser som högst uppgått till 12 stycken 

 

Korttidsvistelse 

Per 2017-08-31 är 4 individer beviljade insatsen vilken verkställs via kontaktfamiljer. 

Ersättningen är i enlighet med Sveriges kommuner och landsting, SKL:s rekommendationer om 

arvode och omkostnadsersättning. Antalet beviljad insatser har minskat med 2 stycken under 

första halvåret 

 

Korttidsvistelse på personer över 12 år 

2017-08-31 är 3 individer beviljad insatsen. 2 beslut verkställs via köp från annan kommun där 

de enskilda studerar. Kunderna faktureras för måltidskostnader. Då Storfors kommun valt att 

förlägga verkställigheten via köp från annan kommun, för att tillgodose kundernas individuella 

behov bekostas resorna till och från korttidsvistelsen av Storfors kommun. Resorna sker via 

färdtjänst och i nuläget finns behovet hos en av kunderna. 
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1 beslut är ej ännu verkställt, arbete med att verkställa beslutet inom kommunen pågår.  

 

Bostad med särskild service 
1 individ är beviljad insatsen vilken verkställs vid gruppboende beläget i ett hyreshus  

 

Daglig verksamhet 

2017-08-31 är 6 individer beviljade insatsen.  

-2 beslut verkställs genom köp från annan kommun. 

-1 beslut verkställs inom egen verksamhet, lokal i Hälsans Hus 

-1 beslut verkställs i samarbete med kommunens Arbetsmarknadsenhet.  

-1 beslut verkställs via extern samarbetspartner. 

För 1 av besluten är det fortsatt uppehåll i verkställigheten 

 

Mål & Måluppfyllelse 

 Alla kunder ska ha en aktuell genomförandeplan.  

 Nya kunder ska ha en upprättad genomförandeplan inom 14 dagar. 

Med något enstaka undantag har alla kunder vilka ej avsagt sig upprättandet av 

genomförandeplan en aktuell muntlig eller skriftlig genomförandeplan. Arbetet med 

införandet av dokumentationsprogrammet Pulsen har medfört att det digitala arbetet med 

dokumentationen har fördröjts.  

 Kunder ska vara nöjda med verkställighet av beslut. 

De kunder som valt privat assistansanordnare har med 1 undantag fattat beslutet av 

personliga skäl och inte av missnöje med kommunens verkställighet.  

 Kunder i LSS-boende ska ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver 

personalstöd efter kl. 21.00 minst en gång i månaden. 

Kund i LSS – boendet ges möjlighet till aktiviteter kvällstid och därmed anses målet vara 

uppfyllt 

 Ge medarbetarna möjlighet till ökad kunskap för lagrummet (LSS) genom 

diskussioner i arbetsgrupperna vid två tillfällen per år. 

Målet med att ge medarbetarna ökad kunskap om lagrummet, LSS, är ett ständigt pågående 

arbete. 

 

Ekonomi 

Inom verksamhet Personlig assistans förändrades utgifter respektive inkomster då antalet 

kunder minskade med 4 på grund av val av annan utförare, avsade sig insatsen respektive 

dödsfall. I samband med byte av assistansanordnare då personalen avslutar sin anställning inom 

kommunen regleras semesterskulden vilket medfört ett högt uttag. Även redan utbetald 

assistansersättning från Försäkringskassan till Storfors kommun regleras.  

 

 

35 LSS

Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 3 892 296 2 300 652 3 662 534 2 585 333 5 496 000 3 878 000 -1 618 000

Verksamhetens personalkostnad -11 517 217 -9 197 313 -11 134 878 -9 772 000 -16 709 000 -14 658 000 2 051 000

Verksamh kostn. exkl. personal -2 650 509 -2 863 042 -3 067 439 -3 114 000 -4 603 000 -4 671 000 -68 000

-10 275 430 -9 759 703 -10 539 782 -10 300 667 -15 816 000 -15 451 000 365 000
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Enhet Hemtjänst 
Enheten ger stöd i hemmet till kunder som fått olika insatser biståndsbedömda. Verksamheten 

präglas av värdegrundsarbetet individens behov i centrum (IBIC) så att äldre personer får leva 

ett värdigt liv och känna trygghet och välbefinnande. 

Verksamhet 

Det nya verksamhetssystemet Pulsen Combine och individanpassade arbetssättet (IBIC) har 

krävt tid och personalresurser för implementering i verksamheten under större delen av 

perioden. 

Verksamheten har under våren upphandlat ett system för enklare nyckelhantering. 

Ursprungstanken var att införskaffa nyckelgömmor, under upphandlingsprocessen visade dock 

ASSA upp ett nytt system som kallas CLIQ Remote med digitala nycklar och det slutade med 

att det systemet valdes. CLIQ Remote är ett relativt nytt system och det är första gången ASSA 

levererar systemet till hemtjänst, Storfors Kommun kommer därför vara ett pilotprojekt där 

verksamheten är med och utvärderar hur systemet fungerar. Systemet kommer att ge en 

smidigare och säkrare nyckelhantering, spara tid för personalen samt möjlighet att se 

händelseloggar för varje nyckel. 

Volymer & Nyckeltal 

På grund av nytt verksamhetssystem har det varit besvärlig att få fram underlag till beräkning 

av biståndsbedömd tid. Nytt underlag för schablon beräkning av bistånds insatser har tagits 

fram samt uppgifter från schemaläggnings program Laps Care. 

 

 
Biståndstimmar (schablontid) har varit som lägst i januari 2772 timmar – 3771 timmar i juli. 

Biståndstimmarna således har nu ökat med 999 timmar under perioden. 

 

 
Arbetade timmar gentemot biståndstimmar ligger till beräkning för personal kvot. Kvoten för 

perioden fram till juli månad resulterade i snitt på 1,52 vilket enligt beslut ska vara 1,43. 

Mål & Måluppfyllelse 

Hög trygghetskänsla och delaktighet för kund 

På börjat förankringen av genomförandeplanen tillsammans med kunden för att få större 

inflytande över hur hen vill ha sin hjälp av insatsen utförd.  

Tolv av hemtjänstens kunder har berättat sin levnadsberättelse vilket också dokumenterats. 

Senior Alert registrering samt åtgärder för att förebygga ohälsa har kontinuerligt erbjudits till 

nya kunder. Tolv kunder har samtyckt till registrering under perioden. 

Biståndsbedömda timmar
jan febr mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec Snitt/mån

2013 4 981 4 020 4 114 3 828 3 860 3 995 4 393 4 329 4 435 4 964 5 229 5 455 4 467

2014 5 426 4 779 4 872 4 877 4 677 4 551 4 486 4 659 4 375 4 432 4 250 4 955 4 695

2015 5 074 4 335 4 468 4 315 4 399 4 499 4 608 4 294 3 839 3 952 3 468 3 358 4 217

2016 3 143 2 963 3 320 2 848 2 943 2 558 3 221 2 980 2 647 2 561 2 619 2 573 2 865

2017 2 772 2 778 3 023 3 071 3 170 3 166 3 771 3 615 3 171

Arbetade timmar/biståndstimmar
jan febr mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec Snitt/mån

2013 1,16 1,24 1,36 1,43 1,49 1,41 1,27 1,32 1,30 1,32 1,21 1,26 1,31

2014 1,21 1,22 1,28 1,27 1,33 1,34 1,30 1,25 1,32 1,37 1,43 1,24 1,30

2015 1,32 1,36 1,37 1,40 1,49 1,29 1,23 1,33 1,36 1,35 1,41 1,52 1,37

2016 1,70 1,77 1,80 1,82 1,76 2,01 1,62 1,74 1,97 2,07 1,87 1,74 1,82

2017 1,76 1,52 1,57 1,54 1,51 1,44 1,32 1,52
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Antal personal i månaden hos kund har i genomsnitt varit som lägst 13 personer och som mest 

23. Det högre antalet personer är till följd av fler timanställd personal i verksamheten under 

sommar perioden. 

Trygga försörjningen av kompetenta medarbetare 

Flera utbildningsinsatser har genomförts så som lyftkörkort, grund och fortbildning i lyftteknik 

samt brand utbildning. Även webb utbildning i Diabetes har genomförts under perioden. 

Fyra medarbetare gått utbildning i sociala dokumentationen av genomförandeplan. 

Fyra medarbetare har även i år deltagit i Sunne på en inspirationsdag ”allt det goda” med fokus 

på äldres hälsa. Sex stycken praktikanter och en elev har verksamheten tagit emot under 

perioden. 

70 procent beläggning i Laps Care 

Optimera personalbehovet efter verksamhetens behov via Laps Care. Det tidigare målet har 

sänkts från 80 % för att arbetet med kontakt manskap, genomförandeplaner och social 

dokumentation ska hinna bli verkställt. Beläggningen har i genomsnitt varit 66,70% för 

perioden.  

Alla kunder ska ha aktuella och uppdaterade genomförandeplaner  

Visst problem med att dokumentera genomförandeplan har medförts i det nya 

verksamhetssystemet. Systemet upplevs mer komplicerat och tidskrävande mot tidigare system. 

Även behov av utbildning att dokumentera enligt IBIC och ICF har blivit mer aktuellt eftersom 

det inte har hunnits med tidigare. Super användare (utbildare i Pulsen Combine) har frigjorts 

vid behov för att dokumentationen inte skulle hamna efter och att kunderna ska få ut 

genomförandeplanen inom två veckor efter beställt insats. 

Ekonomi 

Förhandlingar om ny organisation startats upp 23e januari efter ändring av ny kvot för 

bemanning. Förhandlingarna slutade i oenighet. Ny förhandling om övertalighet startades upp 

i juni men fick avbryta på grund av sommar ledigheter. I augusti har personal avdelningen och 

enhetschef gjort den bedömningen att övertaligheten inte är lika överhängande på grund av 

ökade biståndstimmar samt stor frånvaro i personalgruppen.  

Verksamheten kommer att fortsätta arbetet med uppföljning av biståndstimmar samt arbetade 

timmar så att bemanningen följer budgetram.  

Under sommarledigheter juni-augusti har det minskats ner på bemanning samt sänkt 

sysselsättningsgraden från100 % till 80 % för de flesta av vikarier. Det har även medfört viss 

övertid då man inte kunde förutse det ökade behoven samt att sjukfrånvaron har ökat under 

semesterperioden.  

Verksamheten har arbetat effektivt med bemanning vid frånvaro samt placerat tjänster på 

vikariat på andra enheter. Det har lett till en minskning på ca 7 års arbetare under perioden 

jämfört med snittet innan biståndsbehovet började sjunka under 2015. 

Inköp av nya nyckelhantering systemet Cliq Remote samt köp av tjänst av låssmed belastar 

årets budget av en engångskostnad på ca 300 000kr. 

Utköp av två leasing bilar gjorts där avtalet gått ut på vardera 57 000kr det ger till följd i en 

besparing i leasing avgift under kommande år.  

Personalen har fått nya höj och sänkbar skrivbord samt kontorsstolar. 
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Enheten Särskilda boenden 

Verksamhet 

Särskilt boende är en boendeform som anpassats efter äldres behov av omsorg. 

Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens biståndshandläggare. 

Storfors kommun har tre stycken särskilda boenden: 

Hammargården, Smeden och Kroppavägen 5 

Verksamheten har under tertial 2 jobbat med Senior Alert och genomförandeplaner för att 

individens behov ska vara så individanpassade som det går och att genom senior Alert upptäcka 

eventuellt risker som fall, undernäring och trycksår. Kontaktmannen gör riskbedömningar och 

genomförandeplan tillsammans med kund. 

Senior Alert och genomförandeplaner har stärkas upp ytterligare med nya verksamhetssystemet 

Pulsen combine och där man även jobbar med IBIC(individens behov i centrum) 

Under tertial 2 har efterfrågan på särskilt boende varit låg. Storfors kommun har under 

sommaren 2017 sålt korttidsplatser till Kristinehamns kommun. 

Under tertial 2 har vikarier utbildats i Pulsen Combine främst inför sommarvikariat. 

Inför byggandet av nya särskilda boendet har olika projektgrupper tillsatts där även personal 

från de tre särskilda boendena ingår.  

 

Volymer & Nyckeltal 

Beläggningen vid augusti månads slut: 

Hammargården: 12 kunder av 16 + 1 st avlastning 

Smeden: 5 kunder av 10( Säbo) samt korttidsplatser 5 av 6 st (2 st Kristinehamn) 

Kroppavägen 5: 16 st kunder av 20 + 1 st korttidsplats (Kristinehamn) 

 

Mål & Måluppfyllelse 

•Erbjuda samtliga kunder inom särskilt boende en individuell aktivitet varje vecka, erbjudande 

och aktivitet dokumenteras i verksamhetssystem. 

•Minst 10 gånger per år uppmärksamma måltidsmiljön, genom smak, doft, färg och skapa en 

festlig samvaro. Deltagande och typ av festlighet dokumenteras i verksamhetssystem. 

Nutritionsgruppen och kostombuden träffas kontinuerligt 

•Genom ansvariga ombud vid särskilt boende arbeta aktivt för en trivsam fysik boendemiljö.  

•0 % av kunderna skall vara undernärda genom aktivt arbete i Senior Alert och där 

måluppfyllelse även fastställs.  

•Minska andelen fallolyckor genom aktivt arbete med handlingsplaner och uppföljning, resultat 

redovisas i patientsäkerhetsberättelse.  
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Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 871 831 863 215 916 300 960 000 1 375 000 1 440 000 65 000

Verksamhetens personalkostnad -12 377 791 -10 926 691 -11 395 440 -11 160 000 -17 100 000 -16 740 000 360 000

Verksamh kostn. exkl. personal -1 636 964 -1 618 197 -1 575 370 -1 667 333 -2 364 000 -2 501 000 -137 000

Avskrivningar -3 334 -3 335 -3 332 -3 333 -5 000 -5 000 0

Finansiella kostnader -35 -262 0 -667 0 -1 000 -1 000

-13 146 293 -11 685 270 -12 057 842 -11 871 333 -18 094 000 -17 807 000 287 000
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Ekonomi 

Eftersom vi inte har full beläggning i våra enheter så ersätter vi inte alltid sjukfrånvaro, 

semestrar eller utbildning med vikarier. Behövs det vikarier så minskar vi ner tiden till det 

verksamheten behöver. 

Storfors kommun har ingått avtal med Kristinehamns kommun att sälja korttidsplatser till dem. 

 

 

Enhet Hemsjukvård, HSL 
Inom verksamheten hemsjukvård finns distriktssköterskor/sjuksköterskor, rehab, anhörigstöd 

och planeringsservice. 

Verksamhet 

Kommunen har ansvar för att alla invånare över 7 år får tillgång till hemsjukvård. Detta innebär 

att den som av fysiska, psykiska eller sociala orsaker inte kan besöka sitt landstings 

sjukvårdsinrättningar (vårdcentral) har rätt till hemsjukvård. Hemsjukvården är alltid 

tidsbegränsad och utgår endast under den tid personen inte kan uppsöka Landstingets 

sjukvårdsinrättningar. Hemsjukvård kan innebära besök från både undersköterska och 

sjuksköterska/ distriktssköterska. 

 

Verksamhetsplan 

Arbetet med god vård i livets slutskede har under året fortsatt med utvecklingen av palliativ 

vård. Speciellt ska fokus ligga på smärtskattning och brytpunktssamtal. Utbildning planeras i 

höst. 

För att öka patientsäkerheten genomarbetas rutiner parallellt med övrigt arbete, 

avvikelsehanteringen lika så. Det nya ledningssystemet Ensolution kommer att vara ett 

hjälpmedel i detta arbete. Registreringar i Senior Alert och BPSD fortsätter. 

Gällande anhörigverksamheten är ett arbete påbörjat för att se över hur verksamheten ser ut 

idag och hur man kan vidareutveckla och arbeta vidare. En gemensam blankett har jobbats fram 

inom nätverket i Värmland och i Storfors ligger den på Apotek och Vårdcentral. 

För att minska och förebygga sjukfrånvaro har en ergonomisk undersökning av arbetsplatserna 

gjorts och efter den lämnades förslag till förbättringar i arbetsmiljön. Dessa åtgärdas allt 

eftersom. I övrigt arbetas med att utveckla kommunikation och samarbete inom och mellan 

verksamheterna. 

 

Övrigt 
Bytet till verksamhetssystemet Pulsen Combine påverkar fortfarande verksamheten och mycket 

arbete läggs på att få arbetssätt och rutiner att omarbetas sedan tidigare. Tidigare nämnda it-

stödet Ensolution kommer efter en del arbetet att vara en hjälp i uppbyggandet av rutiner och 

arbetsupplägg. 

 

Sjuksköterskornas lokalbyte från Kroppavägen till Hälsans hus föll inte ut som önskat och 

sköterskorna flyttade i mars tillbaka till Kroppavägen. Till lokalerna i Hälsans Hus flyttade 
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Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 1 584 652 1 502 964 1 498 734 1 602 000 2 249 000 2 403 000 154 000

Verksamhetens personalkostnad -18 253 921 -18 152 526 -18 244 033 -18 181 333 -27 377 000 -27 272 000 105 000

Verksamh kostn. exkl. personal -2 117 422 -1 947 357 -2 021 191 -2 059 000 -3 033 000 -3 088 500 -55 500

Avskrivningar -22 775 -22 775 -22 658 -22 667 -34 000 -34 000 0

Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 0 0

-18 809 466 -18 619 694 -18 789 148 -18 661 000 -28 195 000 -27 991 500 203 500
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enhetschef HSL och enhetschef SÄBO Hammargården/Smeden. Flytten möjliggjorde också att 

de anställda på rehab och planeringsservice fick egna kontor.  

 

Under året har verksamheten tyngts av långtidssjukskrivningar inom sköterskegruppen och ett 

samarbete med Varnumhälsan har pågått under första halvåret. På grund av dessa 

sjukskrivningar och problem att rekrytera sjuksköterskor framför allt på vikariat så har en 

överanställning gjorts under perioden mars till augusti. Framför allt relaterat till befintlig 

personals arbetsbelastning och mående men också för att minska behovet av vikarier vid akut 

frånvaro. Detta har sedan i mars inneburit ett minskat uttag av övertid för befintlig personal 

samt också en ekonomisk besparing då extraersättningar inte behövts betalts ut. 

Överanställningen medförde också att vi denna sommar inte hade något sommaravtal för 

speciell ersättning under sommaren. Sköterskegruppen har under året inte haft semester förlagd 

enbart till semesterperioderna v 25 – 32 utan haft en spridning från v 22 – 39 vilket också 

inneburit att man varit fler ssk i tjänst under perioderna och därmed heller inte varit så påverkad 

av akutfrånvaro då täckning redan funnits. 

 

Arbetet inom rehab fortlöper och inkomna kunder tas om hand enligt uppställda mål. 

Hjälpmedel ordnas och träningsprogram skrivs och genomförs. Hjälpmedel hyrs idag också ut 

vid kortare användning vilken tillhandahålls av Rehabtekniker. Rehabassistenten genomför 

träningar i hemmet individuellt och tillsammans med övrig rehabpersonal. 

 

Inom förflyttningstekniken har utbildningar skett för att säkerställa att samtlig 

tillsvidareanställd personal har en 3-dagars grundutbildning i förflyttning. Vidare har också 

lyftkörkortsutbildning genomförts till att börja med för tillsvidareanställda. Dessa utbildningar 

avslutades i juni när man istället hade introduktion för sommarvikarier. Det finns ytterligare ett 

fåtal kvar som behöver utbildas under hösten då de av olika anledningar var frånvarande under 

våren. 

 

Planeringsservice har under året varit lägre bemannat kopplat till arbetet med Pulsen Combine 

då heltidsfrånvaron som uppstod på planeringsservice endast täckts till 50 %. Under april och 

maj i samband med semesterplanering blev det nödvändigt att öka bemanningen i gruppen, så 

även under semesterperioderna för att täcka ordinarie personals semester. Under hösten 

kommer en nyanställning ske då en arbetstagare gått mot andra uppdrag i kommunen och HVB 

kommer att komma in i planeringssystemet. Ett arbete pågår under sensommaren/hösten för att 

fastställa den tjänstens omfattning. 

 

Anhörigstödet har fortsatt arbeta enligt nuvarande utformning med samtal och besök samt 

torsdag eftermiddag med dagvården. Utformningen av anhörigstödet ses över i relation till 

övriga kommuner och förslag finns på hur arbetet bör läggas upp framåt för att använda 

resurserna på bästa sätt. Detta förslag kommer att vidare diskuteras med Verksamhetschef under 

början av september.  

 

Förutom ovanstående arbetsinriktningar arbetar vi vidare med frågor om hur byggandet av nya 

SÄBO kommer att påverka verksamheten. Vidare kommer eventuellt regler kring in- och 

utskrivning från sjukhus att förändras vilket förkortar mottagningstiden från dagens 5 dagar till 

3 dagar från meddelande från sjukhus. Då vi i Storfors inte har bemanning på vare sig 

planeringsservice eller rehab under helgerna måste vi arbeta vidare kring dessa frågeställningar 

fram till 1/1-18. 
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Under året har verksamheten deltagit i de nätverksträffar som finns uppbyggda bland annat 

inom chefer rehab och för sköterskor, anhörigstöd samt för hjälpmedelstekniker. Vidare ser 

man över nätverk inom flera yrkesgrupper bland annat rehabassistenter om de finns eller om 

man ska skapa nya arenor. 

Mål & Måluppfyllelse 

God vård i livets slutskede 

För att gå vidare i arbetet mot god vård i livets slutskede har kommunen två sköterskor som 

deltar i utvecklingen av det palliativa arbetet. Tillsammans med MAS har rutiner tagits fram 

och undersköterskor har gått en utbildning i palliativ vård.  

 

Ökad patientsäkerhet 

Ett ständigt pågående arbete genomsyrar verksamheterna då vi bland annat arbetar med 

avvikelser för att belysa de faktorer som går fel samt också hitta lösningar på dessa. 

Genomarbetning av gällande rutiner pågår också ständigt. Under hösten kommer arbetet att 

lägga över rutinerna i IT-stödet Enslolution innebära att dessa tydliggörs och genomarbetas.  

 

Utveckla anhörigverksamheten 

Under våren har kontakt tagits med Kristinehamn för att se hur de arbetar med anhörigstöd. 

Anhörigstödjaren deltar i nätverk i länet och får idéer från deltagarna. Ett förslag arbetas fram 

och kommer förhoppningsvis att kunna lämnas vidare under hösten. 

 

Minska och förebygga sjukfrånvaro 

Inom verksamheten har vi jobbat tillsammans med Varnumhälsan. Vid APT och övriga 

mötestillfällen samtalas angående vikten av kommunikation och samarbete. 

En långtidssjukskriven slussas under andra tertialen in tillbaka i jobb och är bedömd tillbaka 

på heltid från och med mitten av september. Verksamhetens andra långtidssjukskrivning 

arbetas vidare med enligt uppställd rehabplan.  

 

Ekonomi 

Kostnaderna för sköterskegruppen beräknas under året hamna under förra årets utfall då 

prioritering lagts på att istället för att ta in vikarier vid akut frånvaro istället ha en ökad 

grundbemanning. På detta sätt undviks en hög belastning på ordinarie personal samt att 

kostnaderna för extratid för ordinarie personal blir kostsam. 

 

Till och med juli utgång kan man se att satsningen lett till ett minskat uttag av övertid hos 

befintlig personal samt utifrån arbetsmiljösynpunkt sett ett lugn då det under hela sommaren 

har funnits personal på plats.  

 

VA verksamheten 
Verksamheterna ser till att Storforsborna får rent och tjänligt dricksvatten samt att man tar 

omhand om och renar avloppsvattnet. 
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Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 733 949 796 491 717 046 770 000 1 076 000 1 155 000 79 000

Verksamhetens personalkostnad -6 801 992 -6 500 421 -6 658 669 -6 696 000 -9 992 000 -10 044 000 -52 000

Verksamh kostn. exkl. personal -1 679 545 -2 070 206 -1 536 718 -1 888 667 -2 306 000 -2 833 000 -527 000

Avskrivningar -116 112 -115 201 -117 953 -115 333 -177 000 -173 000 4 000

Finansiella kostnader 0 -289 0 0 0 0 0

-7 863 700 -7 889 626 -7 596 294 -7 930 000 -11 399 000 -11 895 000 -496 000
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Måluppfyllelse 

- Säkerställa vattenproduktion till konsumenterna. 

Underhålla vattenverk, maskiner och pumpar samt ta prover på utgående vatten från 

verket. 

- Minskade driftskostnader i reningsverk och pumpstationer 

Effektivare pumpar och motorer 

- Minskad vattenförbrukning 

      Vara aktiv i att spåra felkällor samt hitta och laga vattenläckor  

- Informera om vattenkvalitén 

Informera på kommunens hemsida 2 ggr per år. 

 

 

Volymer och nyckeltal 

 

Elkostnad under perioden 2016-01-01-20160731  602 000 Kr 

Samma period 2017 uppgick kostnaden till 549 000 Kr 

 

Ekonomi 

Förväntas att hålla sig inom ram 

 
 

Stiftelsen Björkåsen 
Våren och sommaren för Stiftelsen har varit intensiv. VA-arbetena i området Björkåsen har 

varit den dominerande aktiviteten parallellt med renovering av 5 lägenheter i området Strand. 

En tvättstuga har totalrenoverats i kvarteret Gamla Smedby. Området Strand har blivit av med 

sina tujor och väntar på återplantering med nya häckväxter under hösten. Området har dessvärre 

drabbats av vattenskador i sex lägenheter orsakade av augusti månads skyfall. Samtliga 

bostadsområden med fjärrvärme har nu digital temperaturövervakning för att säkerställa att våra 

hyresgäster har rätt inomhustemperatur. Området Parken har genomgått en översyn av 

skogsområdet västerut för att ge sina hyresgäster bättre utsikt och soligare balkonger/uteplatser.   
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Utfall 

Föreg. års period

Utfall 

Innev. period

Budget 

Innev. period

Prognos 

Innev. period

Budget 

Helår

Prognos 

Helår

Innevarande års 

Prognos-Budget

Verksamhetens intäkter 4 301 575 4 530 020 6 107 556 6 359 333 9 165 000 9 539 000 374 000

Verksamhetens personalkostnad -1 762 609 -1 886 938 -1 893 242 -1 909 333 -2 841 000 -2 864 000 -23 000

Verksamh kostn. exkl. personal -3 731 597 -2 812 157 -3 247 367 -3 312 667 -4 873 000 -4 969 000 -96 000

Avskrivningar -1 052 775 -1 167 705 -1 040 917 -1 168 000 -1 562 000 -1 752 000 -190 000

Finansiella intäkter 0 21 0 0 0 0 0

Finansiella kostnader -473 862 -368 630 -315 874 -369 333 -474 000 -554 000 -80 000

-2 719 268 -1 705 388 -389 844 -400 000 -585 000 -600 000 -15 000
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Aktiebolaget Storfors Mark och Industrifastigheter 
Bolaget äger och hyr ut Hotellet och Campingen i Lungsund.  

Koncernräkenskaper Storfors kommun 
 

Resultaträkning 

Kommun och Koncernen 

 
 

 
  

Resultaträkning

Koncern

Storfors kommun

Not

 Budget 

kommun 

2017 

 Prognos 

kommun 

2017 

 Delårs

bokslut

kommun

20170831 

 Delårs

bokslut

kommun

20160630 

 Delårs

bokslut

koncern

20170831 

 Delårs

bokslut

koncern

20160630 

Verksamhetens intäkter 1 92 738          91 211          57 132          44 754          68 556        53 948        

Verksamhetens kostnader 2 324 293 -       327 026 -       210 239 -       161 924 -       219 234 -    165 684 -    

Varav jämförelsestörande poster -              -              

Avskrivningar 3 7 269 -         8 568 -         5 711 -         4 074 -         9 438 -         6 636 -         

Summa verksamhetens nettokostnader 238 824 -      244 382 -      158 819 -      121 244 -      160 117 -    118 372 -    

Skatteintäkter  4 172 234        172 691        115 239        84 517          115 239     84 517        

Gen. Statsbidrag och utjämning mm 5 67 438          70 572          47 182          35 130          47 182        35 130        

Finansiella intäkter 6 1 193            1 185            504               501               363             401             

Finansiella kostnader 7 1 354 -         1 237 -         144 -            157 -            426 -            512 -            

Resultat före extraordinära poster 687             1 171 -        3 962         1 252 -        2 241         1 164         

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Periodens resultat 687             1 171 -        3 962         1 252 -        2 241         1 164         
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Storfors Mark och Industrifastigheter 

 

 
 

Stiftelsen Björkåsen 

 

 

Stiftelsen Björkåsen
Resultaträkning

 Delårs

bokslut

Stiftelsen

20170831 

 Delårs

bokslut

Stiftelsen

20160630 

Nettoomsättning 20 631              15 515              

Driftkostnader 18 217 -             9 883 -               

Av/nedskrivningar 3 462 -               2 444 -               

Bruttoresultat 1 048 -               3 187                

Administration -                       -                       

Rörelseresultat 1 048 -               3 187                

Finansnetto 420 -                 462 -                 

Periodens resultat 1 468 -               2 725                
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Balansräkning 

Storfors Kommun och Koncernen 

 
  

BALANSRÄKNING

         Storfors kommun (tkr) Not

 Delårs

bokslut

kommun

20170831 

 Bokslut

kommun

20161231 

 Delårs

bokslut

kommun

20160630 

 Delårs

bokslut

koncern

20170831 

 Bokslut

koncern

20161231 

 Delårs

bokslut

koncern

20160630 

TILLGÅNGAR

Imateriella anläggningstillgångar 8 986             986             1 201          1 020        1 037        1 252       

Anläggningstillgångar 8 153 987      150 948      148 886      269 681    270 239    268 027   

Materiella anläggningstillgångar 8 3 982          8 526          7 725          4 787        9 444        8 596       

Finansiella anläggningstillgångar 8 11 643        11 748        11 598        5 150        5 105        5 105       

Långfristiga fordringar -               -               -               40             40             40            

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 170 598     172 208     169 410     280 679   285 865   283 021  

Förråd -               -               -               

Fordringar 9 33 218        52 919        45 358        31 551      53 269      49 225     

Kortfristiga placeringar -               -               -               -             -             -            

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 33 218       52 919       45 358       31 551     53 269     49 225    

Kassa och bank 10 4 251          740             5 131 -         10 174      6 625        1 777 -      

SUMMA TILLGÅNGAR 208 066     225 866     209 637     322 403   345 760   330 469  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 60 731       56 769       53 971       62 674     62 486     69 771    

därav periodens/årets resultat 3 962         1 546         1 252 -       2 241      1 995      1 164      

AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 11 16 317       16 321       15 253       16 317     16 321     15 253    

Övriga avsättningar 11 -              -              691            -            -            691         

SKULDER

Långfristiga skulder 12 88 536       88 536       88 500       198 864   199 270   191 774  

Kortfristiga skulder 13 42 483       64 241       51 223       44 548     67 682     52 980    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 208 066     225 866     209 637     322 403   345 760   330 469  
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AB Storfors Mark och industrifastigheter 

 

 

Stiftelsen Björkåsen 

 

 
 

Mark & Industri 
Balansräkning

 Delårs

bokslut

Mark & Industri

20170831 

 Delårs

bokslut

Mark & Industri

20160630 

Anläggningstillgångar 7 868                7 797                

Ej aktiverade investeringar

Omsättningstillgångar 238                   495                   

Summa tillgångar 8 107                8 292                

Summa eget kapital 157 -                 437 -                 

Varav periodens resultat 253                   309                  

Långfristiga skulder 7 800 -               7 800 -               

Kortfristiga skulder 150 -                  56 -                   

Summa eget kapital och skulder 8 107 -               8 292 -               

Stiftelsen Björkåsen
Balansräkning

 Delårs

bokslut

Stiftelsen

20170831 

 Delårs

bokslut

Stiftelsen

20160630 

Anläggningstillgångar 108 665            112 267            

Ej aktiverade investeringar

Omsättningstillgångar 4 209                7 235                

Summa tillgångar 112 874            119 501            

Summa eget kapital 8 279 -               11 688 -             

Varav årets resultat 1 468 -               2 725                

Långfristiga skulder 119 443 -           119 486 -           

Kortfristiga skulder 14 849              11 672              

Summa eget kapital och skulder 112 874 -           119 501 -           
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Kassaflödesanalys 

 

KASSAFLÖDESANALYS                                (tkr)

 Kommun

2017-08-31 

 Kommun

2016-12-31 

 Koncern 

2017-08-31 

 Koncern 

2016-12-31 

Den löpande verksamheten

Resultat efter f inansiella poster 3 962             1 546             2 241             1 995             

Justering av- och nedskrivning 5 711             8 249             9 438             13 580           

Justering för övriga poster

 som  inte ingår i kassaflödesanalsy 8 800 -            6 767             -             8 800                  6 767    

Medel från verksamheten

 före förändring av rörelsekapital                  873                16 562                  2 879                22 341    

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar 20 310           19 661 -          22 947           19 857 -          

Ökning (+) minskning  (-) kortfrisiga skulder 13 465 -          1 795             17 720 -          2 194             

Kassaflöde från

den löpande verksamheten               7 718    -             1 304                  8 106                  4 678    

Investeringsverksamheten

Pågående arbete 4 207 -            4 207 -            

Förvärv av immateriell anläggningstillgångar 80 -                 -                  80 -                 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 10 698 -          -                  12 681 -          

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar

Försäljning av materiella anl. Tillgångar

Avyttring/minskning av f inansiella tillgångar

Kassaflöd från 

investeringsverksamheten -             4 207    -           10 778    -             4 207    -           12 761    

Finansieringsverksamheten 

Ökning skuld BRT -                  59                  -                  59                  

Upptagna lån -                  -                  -                  -                  

Amortering av långfristiga skulder -                  -                  406 -               680 -               

Ökning (-) minskning (+) långfristiga fordringar -                  -                  

Ökning (+) minskning  (-) långfristiga skulder -                  -                  -                  -                  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -                 59                 406 -              620 -              

ÅRETS KASSAFLÖDE 3 511            12 023 -         3 493            8 703 -           

Likvida medel vid årets början 740                12 763           6 680             15 384           

Likvida medel periodens slut 4 251             740                10 174           6 680             

FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (Likvida medel) 3 511            12 023 -         3 493            8 703 -           
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Noter 

 

Noter till resultaträkningen

Not 1

Intäkter verksamhet

 Budget 2017

tkr 

 Prognos 2017

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

S:a 92 738           91 211             57 132      44 754      68 556       53 948       

Försäljningsmedel 1 578              3 117                1 768         566            1 953          1 121          

Taxor och avgifter 18 320            13 726              7 050         7 862         7 050          7 862          

Hyror och arrenden 4 185              3 733                2 373         2 022         16 364        13 134        

Bidrag 62 144            62 961              40 580       31 192       40 580        31 192        

Övriga försäljningsposter 6 511              7 674                5 361         3 113         2 608          639             

Not 2

Verksamhetskostnader

 Budget 2017

tkr 

 Prognos 2017

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

S:a 324 293         327 026           210 239    161 924    219 234     165 684     

Material, tjänster, bidrag 56 748            59 731              36 700       32 015       35 046        27 581        

Löner arbetad tid 129 541          128 128            83 217       63 225       83 959        63 803        

Löner ej arbetad tid 13 496            14 718              8 377         8 206         8 377          8 206          

Kostnadsersättningar 2 564              2 564                1 650         1 395         1 652          1 397          

Soc av enl lag och avtal 47 141            48 091              32 001       22 661       32 220        22 805        

Pensionskostnader 12 994            12 776              8 468         5 863         8 512          5 863          

Hyror och fastighetsservice 13 495            13 820              9 334         7 135         12 459        9 403          

Hyra och leasing anläggningstillgångar 1 742              1 174                1 199         772            1 199          772             

Bränsle, energi och vatten 6 498              6 948                4 074         3 608         9 442          7 862          

Förbrukningsinventarier/material 7 402              7 480                4 911         3 932         4 917          4 030          

Kontorsmaterial och trycksaker 374                 365                   227            239            242             251             

Rep underhåll maskiner/inventarier 803                 880                   478            349            478             349             

Div främmande tjänster 13 273            14 632              9 989         4 465         10 102        4 649          

Tele-IT-Post 961                 816                   444            394            966             787             

Kostnader transportmedel 1 792              1 896                1 218         798            1 218          798             

Transporter och resor 10 737            8 778                5 711         5 021         5 711          5 023          

Annonser, reklam 258                 300                   204            144            221             153             

Försäkringar, skydd, mm 1 225              1 249                744            557            1 043          756             

Övriga kostnader 3 249              2 680                1 292         1 147         1 471          1 194          

Finansiella kostnander -              -               -               

Not 3

Avskrivningar

 Budget 2017

tkr 

 Prognos 2017

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

S:a 7 269             8 568               5 711        4 074        9 438         6 636         

Avskrivningar immateriella anl.tillgångar 125                 -                    -              207            17               233             

Avskrivningar fastigheter 30                   -                    5 711         3 295         9 309          5 781          

Nedskrivning av anläggningstillgångar -                  -                    -              -              -               -               

Avskrivningar maskiner, inventarier 7 114              8 568                -              572            113             622             

Not 4

Skatteintäkter

 Budget 2017

tkr 

 Prognos 2017

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

S:a 172 234         172 691           115 239    84 517      115 239     84 517       

Kommunalskatt 173 455          172 691            115 952     85 265       115 952      85 265        

Prel. Slutavräkning 1 221 -             -                    713 -           748 -           713 -            748 -            

STORFORS KOMMUN
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Noter till resultaträkningen

Not 5

Gen. Statsbidrag o utjämning

 Budget 2017

tkr 

 Prognos 2017

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

S:a 67 438           70 572             47 182      35 130      41 998       28 926       

Utjämning 58 945            73 355              39 143       27 465       39 143        26 576        

Strukturbidrag -                  -                    -              -              -               213             

Utjämning LSS 2 983 -             2 783 -               1 855 -        1 198 -        1 855 -         1 428 -         

Regleringsavgift 36                   -                    26 -             69 -             26 -              79 -              

Fastighetsavgift 7 110              -                    4 737         3 555         4 737          3 644          

Övriga statsbidrag 4 330              -                    5 183         5 377         

Not 6

Finansiella intäkter

 Budget 2017

tkr 

 Prognos 2017

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

S:a 1 193             1 185               504           501           363            401            

Räntor på likvida medel 1 193              1 185                55              1                55               8                 

Dröjsmålsräntor och räntor på lån -                  -                    307            393            307             393             

Övriga f inansiella intäkter -                  -                    141            107            0                 0                 

Aktieutdelning -                  -                    -              -              -               -               

Not 7

Finansiella kostnader

 Budget 2017

tkr 

 Prognos 2017

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

 20170831

tkr 

 20160630

tkr 

S:a 1 354             1 237               144           157           426            512            

Räntor 1 354              1 237                140            155            563             617             

Övriga räntekostnader -                  -                    4                2                137 -            105 -            

STORFORS KOMMUN
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Noter till balansräkningen
Not 8

Anläggningstillgångar

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

S:a 170 598       172 208       169 410       280 639       285 825       282 981       

Imateriella anläggningstillgångar 986              986              1 201           1 020           1 037           1 252           

Imateriella anläggningtillgångar Stiftelsen 34                 51                 51                 

Anläggningstillgångar 153 987       150 948       148 886       269 681       270 239       268 027       

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Pågående arbeten (ej aktiverade) 4 207            4 207            

Allmän markreserv 6 143            6 143            6 153            6 143            6 143            6 153            

Mark Stiftelsen 22 581          22 581          22 581          

Förvaltningsfastigheter 92 218          92 218          93 447          92 218          92 218          93 447          

Fastigheter Stiftelsen 86 051          89 496          89 635          

Fastigheter Mark o Industri 7 063            7 215            6 926            

Anläggningar VA-verksamhet 29 231          30 399          28 273          29 231          30 399          28 273          

Publika fastigheter 18 214          18 214          17 919          18 214          18 214          17 919          

Anläggningar för industri 110               110               115               110               110               115               

Övriga anläggningar 1 337            1 337            1 380            1 337            1 337            1 380            

Exploateringsmark 1                   1                   2                   1                   1                   2                   

Pågående projekt 2 526            2 526            1 597            2 526            2 526            1 597            

M ateriella anläggningstillgångar 3 982           8 526           7 725           4 787           9 444           8 596           

Maskiner 1 358            1 358            1 466            1 358            1 358            1 466            

Inventarier inkl. IT 4 039            4 039            5 349            4 039            4 039            5 349            

Inventarier Mark o Industri 805               918               871               

Bygginventarier 450               450               474               450               450               474               

Transportmedel 2 643            2 643            391               2 643            2 643            391               

Övriga maskiner/inventarier 4 507 -           37                 46                 4 507 -           37                 46                 

Finansiella anläggningstillgångar 11 643         11 598         11 598         5 150           5 105           5 105           

Grundfondskapital Stiftelsen Björkåsen 5 792            5 792            5 792            -                 -                 -                 

Förlagslån Kommuninvest 700               700               700               700               700               700               

Andelar Bergslagens Räddningstjänst 265               265               265               265               265               265               

Aktier 4 885            4 840            4 840            4 185            4 140            4 140            

Not 9

Kortfristiga fordringar

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

S:a 33 218         53 069         45 358         31 551         53 269         49 225         

Stadsbidragfordringar 28 998          34 801          17 451          28 998          34 801          17 451          

Fakturafordringar 3 650            4 706            4 546            1 298            4 174            4 286            

Lån Storfors Mark och Industri AB 150               150               

Utgiftsförskott 262               64                 11                 376               435               22                 

Inkomstrester 33                 2 716            58                 33                 2 716            58                 

Ludvika moms 6 % 1 313            2 160            1 528            1 313            2 160            1 528            

Skatteinterimsfordringar 1 465 -           484 -              574 -              775 -              145 -              20                 

Interimsfordringar, övrigt 176               8 854            22 294          208               9 010            25 816          

OK 83                 83                 82                 83                 98                 82                 

KPA/RBS 18                 20                 37 -                18                 20                 37 -                

KoncernKommun
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Not 10

Kassa och Bank

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

S:a 4 251           740              5 131 -          10 174         6 625           1 777 -          

Kassa 5                   36                 38                 6                   37                 39                 

Bank 4 246            704               5 169 -           10 168          6 588            1 816 -           

Not 11

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

S:a 16 317         16 321         15 943         16 317         16 321         15 943         

Pensionsavsättningar 16 317          16 321          15 253          16 317          16 321          15 253          

Övriga avsättningar -                 691               -                 -                 691               

Not 12

Långfristiga skulder

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

S:a 88 536         88 536         88 500         198 864       199 270       191 774       

Anläggningslån 84 046          84 046          84 046          194 375        194 780        187 320        

Övriga bidrag 1 264            1 264            1 288            1 264            1 264            1 288            

Återställning av EK BRT 3 226            3 226            3 166            3 226            3 226            3 166            

Not 13

Kortfristiga skulder

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

 2017-08-31

tkr 

 2016-12-31

tkr 

 2016-06-30

tkr 

S:a 42 483         64 241         51 223         44 548         67 682         52 980         

Checkkredit 7 548            7 548           

Personalskatt 3 242            3 063            3 065            3 267            3 039            3 032            

Semesterskuld 5 885            10 594          12 361          5 885            10 594          12 361          

Skuld arbetsavgifter 3 915            3 678            3 672            3 946            3 678            3 672            

Uppl. Pens.kostnader 8 536            7 808            5 605            8 536            7 808            5 605            

Inkomstförskott 2 241            1 211            1 158            2 241            1 211            1 158            

Leverantörskulder 5 616            11 134          9 509            5 616            10 630          9 509            

Leverantörsskulder Stiftelsen 962               672               1 266            

Leverantörsskulder Mark o Industri -                 -                 29                 

Utgiftrester 1 423            2 193            605               1 423            2 193            605               

Övriga avräkningar 4 878            1 303            899               4 890            1 303            902               

Övriga avräkningar Stiftelsen 72                 54 -                12                 

Övriga avräkningar Mark o Industri 0                   142 -              0                   

Amortering -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Upplupna räntekostnader -                 17                 -                 -                 165 -              -                 

Interimskuld 2 788 -           7 782            10 006          1 961 -           7 782            10 006          

Interimskuld Stiftelsen 136               3 675            480               

Förutbetalda skatteintäkter -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Förskott f lyktingsverksamhet 9 536            7 912            4 343            9 536            7 912            4 343            
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Redovisningsprinciper och begreppsförklaringar 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i 

överensstämmelse med KRL och RKRs rekommendationer.  

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 

senaste årsredovisningen. Kommunen har dock bytt ekonomisystem under året vilket kan 

medföra att en del saker blir konterade på ett annorlunda sätt jämfört med tidigare år. 
 

Anläggningstillgångar  

Tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastigheter och inventarier. 
 

Avskrivning  

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar för att fördela anskaffningskostnaden 

över tillgångens livslängd. 
 

Avsättning  

Utgörs av de betalningsförpliktelser som är säkra eller sannolika till sin existens, men där det 

finns osäkerhet beträffande beloppets storlek eller tidpunkten för betalning, till exempel 

avsättning för pensioner. 
 

Balansräkning  

Visar den ekonomiska ställningen vid verksamhetsårets slut uppdelat på tillgångar, eget kapital, 

avsättningar och skulder.  
 

Borgensförbindelser  

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

ansvarsförbindelser.  
 

Driftredovisning  

Driftredovisningen visar utfall av kostnader och intäkter i förhållande till budget för de olika 

nämndernas verksamheter. Redovisningen 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 nettoförmögenheten. 
 

Externa inkomster  

Summa externa driftintäkter och investeringsinkomster. 
 

Externa utgifter  

Summa externa driftkostnader och investeringsutgifter. 
 

Exploaterings- och realisationsvinster/-förluster  

Exploaterings- och realisationsvinster/-förluster vid försäljning av tillgångar har tillförts eller 

belastat verksamhetsresultatet och ingår i verksamhetens intäkter eller kostnader. Undantag 

sker om vinsten eller förlusten inte tillhör den normala verksamheten och uppgår till ett 

väsentligt belopp. I dessa fall redovisas resultatet som extraordinär intäkt eller kostnad. 
 

Kassaflödesanalys 

Visar kassaflödet från den löpande verksamheten, från investeringsverksamheten och från 

finansieringsverksamheten. 
 

Kortfristiga fordringar och skulder  
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Fordringar och skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen. 
 

 

Likvida medel  

Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, 

postväxlar samt värdepapper som statsskuldväxlar eller bankcertifikat. 
 

Likviditet  

Betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryckas i olika mått, exempelvis rörelsekapital och 

ställas i relation till externa utgifter. 
 

Långfristiga fordringar och skulder  

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

Nedskrivning av anläggningstillgång  

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

prövning. 
 

Omsättningstillgångar  

Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis kundfordringar och förrådsartiklar.  
 

Pensionsskuld  

Pensionsförmåner intjänade före 1998.  
 

Resultaträkning  

Redovisning av samtliga intäkter och kostnader under en viss period, exempelvis 

verksamhetsåret. 
 

Rörelsekapital  

Den del av kapitalet som står till förfogande för finansiering av utgifter, det vill säga skillnaden 

mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
 

Sammanställd redovisning  

Sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för olika juridiska personer i vilka 

kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild av ekonomiska åtaganden oavsett i 

vilken juridisk form verksamheten bedrivs.  
 

Skatteintäkter  

Skatteintäkter för år 2017 har periodiserats, liksom tidigare år, utifrån Sveriges Kommuner och 

Landstings prognoser. 
 

Skattekraft 

Antal skattekronor per invånare. 
 

Skatteunderlag  

Totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill säga 

skatteunderlaget delat med 100.  
 

Skulder  

Skulder där syftet med krediten är längre än ett år redovisas som långfristig skuld. Kommande 

års amorteringar redovisas således som kortfristig skuld. 
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	09 g Bilaga 4 Missiv - Remiss framtida organisering och finansiering av kollektivtrafiken i Värmland
	09 h Biliaga 5 Slutrapport kollektivtrafikutredning KPMG
	09 i Bilaga 6 Yttrande samråd kollektivtrafik Storfors kommun juni 2017
	10 a KSLU § 112 Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro
	10 b Bilaga 1 KSLU 2017-10-09 § 112 Tjänstgöring vid ordinarie befattningshavares korttidsfrånvaro
	11 Delårsbokslut Storfors kommun 2017
	12 KSLU § 113 Skattesats för storfors kommun 2018
	13 a KSLU § 119 Medborgarförslag - Inför ett offentligt badhus i Storfors
	13 b Medborgarförslag Badhus PUL
	13 c KF § 70 Medborgarförslag Inför ett offentligt badhus i Storfors
	14 KSLU § 120 Körjournaler
	15 a KSSVU § 77 Omprövning av beslut - Ansökan om verksamhetsbidrag , Brottsofferjouren Östra Värmland
	15 b Skrivelse från Brottsofferjouren
	15 c KS § 105 Ansökan om verksamhetsbidrag, Brottsofferjouren
	15 d Bilagor ansökan om verksamhetsstöd Brottsofferjouren
	16 a KSSVU § 78 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen
	16 b Bilaga 1 KSSVU 2017-10-16 § 78 Riktlinjer för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

