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Befolkningsutveckling för Storfors kommun 

 
Vecka 35 hade Storfors Kommun 3 908 invånare enligt KIR, som tillhandahåller invånarantal 
löpande. 
SKR tillhandahåller en befolkningsprognos som visar att kommunens befolkning minskar till 3 720 
invånare år 2029. Antal barn i förskole- och skolåldern minskar från ca 660 barn till 605 barn enligt 
SKR:s framräkning. Enligt samma källa ökar antalet invånare i åldern 80+ från ca 269 personer till 
405 personer under samma tidsperiod.  

Förvaltningsberättelse  
Händelser i omvärlden påverkar Storfors kommun i hög grad. Kriget i Ukraina som medfört 
inflation och höga räntor, påverkar kostnaderna uppåt för kommunen. Det har inte blivit någon 
omfattande flyktingvåg från Ukraina, endast några få individer har kommit till kommunen som 
flyktingar, med anledning av kriget.  
Coronapandemin har präglat kommunens verksamheter ända sedan första halvåret 2020. 
Anpassningar för att skydda extra utsatta och minska smittspridning har behövts kvarstå. Detta 
innebär merkostnader för verksamheterna i form av högre sjukfrånvaro samt kostnader för 
skyddsmaterial, vilket dock har motverkats till viss del då ersättning för höga sjuklönekostnader 
erhållits med ca 1,7 mnkr.  
Nya miljööverenskommelser mellan länsstyrelsen och kommunerna har signerats. 
Storfors kommun har lämnat aktieägartillskott till det kommunägda AB Storfors Mark- och 
Industrifastigheter med 3,3 mnkr. 
Planuppdrag har inletts för Herrnäset avseende 20-talet fastigheter. 
Verksamhet Vård och Stöd har aviserat pension. 
Handpenning har erlagts av ASG för köp av mark. Marken ska användas till byggnation av 
konceptfabrik för landbaserad fiskproduktion. 

3900

3950

4000

4050

4100

4150

v1 v3 v5 v7 v9 v11 v13 v15 v17 v19 v21 v23 v25 v27 v29 v31 v33 v35 v37 v39 v41 v43 v45 v47 v49 v51 v53

Befolkningsutveckling Storfors kommun

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 4 

 

Bidrag har beviljats från kommundelegationen med nästan 15 mnkr för att hjälpa till att få en 
ekonomi i balans. 
 
Sett till den förväntade utvecklingen avseende ekonomi och verksamhet så befinner sig 
kommunen i ett utmanande ekonomiskt läge och behöver sänka verksamheternas kostnader 
under de kommande åren. Detta dels för att möta de aviserade ökade kostnaderna för 
pensionskostnader, räntor och inflationens påverkan. Dels för att säkerställa en långsiktig 
förvaltning av tillgångar genom att skapa utrymme för investeringar, reinvesteringar och en god 
amortering av desamma. Dels även för att hantera befolkningsminskningen och den förändring i 
demografisk spridning vi ser framöver.  
 
Jerry Johansson tillträdde som ny VD i Stiftelsen Björkåsen i februari 2022. 
 
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har under året fått ett aktieägartillskott från Storfors 
kommun på 3 300 000. Aktieägartillskottet skedde genom att Storfors kommun övertog lån hos 
Kommuninvest motsvarande summan av aktieägartillskottet. Resterande del av AB SMI:s lån hos 
Kommuninvest löstes och bolaget har nu inga långfristiga skulder. Aktiekapitalet i bolaget har 
också sänkts till 35 000 kronor och varje andel i bolaget är därmed värd 100 kronor. En andra 
kontrollbalansräkning upprättades 2022-03-11 där det fastslogs att bolagets aktiekapital är till 
fullo återställt. Bolaget bedriver ingen verksamhet. 
 

Kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktiges långsiktiga mål samt inriktningsmål 
Kommunfullmäktige har tre långsiktiga mål som listas nedan, i tillägg till dessa mål finns också tio 
inriktningsmål. Målen antogs inför år 2021 och fortsätter att gälla även under 2022. Redovisning 
för de långsiktiga målen samt inriktningsmålen sker i årsredovisningen. 
 

- En trygg och hållbar livsmiljö. Goda möjligheter för företagande. 
- En god ekonomisk hushållning där verksamheten bedrivs kostnadseffektivt och 

ändamålsenligt samt egenfinansiera merparten av kommande investeringar. 
- Samarbeta med andra kommuner för kompetensmässiga och ekonomiska skäl. 

 

Kommunfullmäktiges finansiella mål 
Kommunfullmäktige beslöt om tre finansiella mål inför år 2021, dessa fortsätter att gälla även 
under 2022 och redovisas per delåret enligt nedan. 
 
Det genomsnittliga årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

skall uppgå till 1,5 procent, +- 1 procentenhet under innevarande mandatperiod. 

Resultatet för 2022 uppgår, enligt prognos, till 10 034 tkr, detta ska ställas i relation till 

skatteintäkter och generella statsbidrag som prognosticeras uppgå till 278 646 tkr. Det ger att 

resultatet prognosticeras uppgå till 3,60 % av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2022. 

Genomsnittet för mandatperioden visar 0,73 % vilket uppfyller målet.  
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Likviditeten skall hållas på lägsta rimliga nivå (8 mnkr). Inlösen av pensionsskuld skall prioriteras 

före överskott, om investeringarna kan finansieras med likvida medel. 

Likviditeten har under året ökat med ca 10 mnkr. Investeringar under året har finansierats med 

likvida medel. Lån på 3,3 mnkr har övertagits från AB Storfors Mark- och Industrifastigheter som 

ersättning för aktieägartillskott och inga lån har amorterats. Det finns osäkerhet om tidpunkt för 

investeringar som det beslutats om politiskt, men en bedömning har gjorts att det finns en 

överlikvidet om ca 10 mnkr som inte kommer att behövas i närtid. Ett tjänstemannaförslag har 

lämnats till politiken om att använda överlikviditeten till att amortera av rörliga, långfristiga 

skulder. Alternativet med en inlösen av pensionsskuld binder överlikviditeten och en amortering 

är att föredra då det frigör låneutrymme. Båda åtgärderna minskar löpande kostnader, inlösen av 

pensionsskuld skulle minska kostnaderna mer än amortering men den ekonomiska osäkerheten 

för år 2023 och framåt gör att en bindning av likvida medel inte är önskvärt. Målet att hålla 

likviditeten på lägsta rimliga nivå bedöms uppnås för 2022. 

Den totala investeringsnivån under nuvarande mandatperiod skall vara högst 30 miljoner. 

Större investeringsvolymer därutöver planeras senare under perioden med bl.a. en investering i 

nybyggnation av Kyrkstens skola. 

I investeringsbudgeten ligger 30 mnkr för mandatperioden avseende kommunens verksamheter 

exklusive VA. Per delårsbokslut ligger 1,9 mnkr överutnyttjat i detta utrymme för 

mandatperioden. Fibreringen av kommunen har inte färdigställts och kommer att påverka 

investeringsbudgeten med ca 5,5 mnkr ytterligare. Målet för investeringsnivån bedöms inte 

uppnås för 2022. 

De finansiella målen avseende god ekonomisk hushållning visar att målen för likviditet och 

resultat prognosticeras att hållas. Men målet för investeringsnivå under mandatperioden kommer 

inte att hållas. De finansiella målen prognosticeras att uppfyllas till 2/3. 

 

Redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som 

fastställts för den löpande verksamheten 
Redovisningen, i detta stycke, grundar sig på rapport driftverksamhet, samlad rapport. I budget 
för 2022 ingår 5 mnkr i KS oförutsett under enhet kommunledning som en post att fördela ut i 
verksamheterna, den har särredovisats i driftverksamhet, samlad rapport. Budgeterad 
återställning av tidigare års underskott har flyttats från platsen bland skatteintäkter till efter 
resultatet. 
 
De kommunövergripande enheterna politisk verksamhet, kommunledning, 
kommunikation/turism/näringsliv, kansliavdelning, personalavdelning samt ekonomiavdelning gör 
tillsammans ett underskott mot budget med ca 2,3 mnkr.  
Den politiska verksamheten drar över budget med 254 tkr. Detta beror dels på att bidraget för 
riksdagsval klassas som generellt och inte tillgodogörs enheten, dels att det tillkommer kostnader 
över det normala på grund av valarbetet. 

Årligt resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

Prognos

Belopp i tkr 2019 2020 2021 2022 Genomsnitt

Skatteintäkter 178 831 182 369 193 040 197 873 752 113

Generella statsbidrag 68 626 79 324 79 552 80 773 308 275

Resultat -12 985 1 615 9 031 10 034 7 695

Förhållande -5,25% 0,62% 3,31% 3,60% 0,73%



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 6 

 

Vad gäller kommunledning prognosticeras det bli normala kostnader för färdtjänst, som varit 
sänkta under pandemin och det påverkar negativt mot den lägre kostnaden som det budgeterats 
med. Personalkostnaderna på kommunledningen är också högre än budgeterat, detta möts till 
viss del av beslutade medel från KS oförutsett. Att bidrag inte erhållits från kommundelegationen 
för anställning inom kommunledning påverkar också enheten negativt. Totalt drar 
kommunledning över budget med 1 587 tkr.  
KS oförutsett som inte är fördelat på någon enhet ligger kvar som outnyttjat budgetutrymme. 
Kansliavdelningen har inte tillsatt någon ny chef, men enheten utökas från och med november 
med en halvtidstjänst.  
Personalavdelningen anger en osäkerhet hur den nya upphandlingen om företagshälsovård 
kommer att falla ut, därför prognosticeras ett underskott med 111 tkr.  
Ekonomiavdelningen har tillsatt sin vakanshållna tjänst, men medel från kommundelegationen 
som räknats som delfinansiering har uteblivit, detta gör att enheten drar över budget med 391 
tkr.  
Enhet teknisk drift beräknas överskrida budget med ca 2 mnkr, det beror inte på någon specifik 
händelse utan är ett resultat av allmänt högre kostnadsläge. 
 
Förskola beräknas dra över budgeten med 837 tkr, inklusive extra budgetutrymme på 161 tkr från 
KS oförutsett. Enheten har högre intäkter än normalt med ca 950 tkr men också högre 
personalkostnad än budgeterat med 1 435 tkr. Övriga kostnader är ca 350 tkr högre än 
budgeterat beroende på fördelning av IT-kostnader samt köp av huvudverksamhet. 
Skolan kommer att göra ett bättre resultat än budgeterat med ca 2,4 mnkr. Cirka 2 mnkr av detta 
beror på ökade intäkter som bidrag ca 1 mnkr, (varav bidrag från 2017-2018 på 630 tkr) 
resterande intäktsökningar beror på försäljning av verksamhet till andra kommuner, ersättning för 
sjukskrivningar samt ökade intäkter för avgifter. Enheten har en personalkostnad som ligger ca 
200 tkr över budget. Övriga kostnader som understiger budgeterat med ca 660 tkr beroende på 
att enheten är en vinnande enhet vid fördelning av IT-kostnaderna samt att köp av 
huvudverksamhet hos andra aktörer har minskat. 
 
Området vård och stöd drar över budget med 12,2 mnkr. IFO barn och unga samt IFO vuxna 
prognosticeras få ett bättre resultat än budget med nästan 2,2 mnkr, detta trots att kostnaden på 
1,2 mnkr för hyran på det skyddade boendet flyttats till enheten IFO vuxna.  
IFO barn och unga prognosticeras göra ett bättre resultat än budget med 576 tkr. Det beror på att 
bidrag avseende 2021 inkommit som inte varit budgeterade, personalkostnader är lägre samt en 
placering på familjehem har fått lägre månadskostnad.  
IFO vuxna beräknas få ett bättre resultat än budget med nästan 1,6 mnkr beroende på en lägre 
kostnadsbild rakt över verksamheten. 
Funktionsstöd beräknas dra över budget med 1 339 tkr efter att budgetmedel från KS oförutsett 
på 662 tkr har nyttjats. Enheten förväntas totalt ha 370 tkr högre intäkter än budgeterat på grund 
av höga bidrag från försäkringskassan samt statlig ersättning för sjukskrivningar p.g.a. Covid -19. 
Samtidigt minskar intäkterna för det skyddade boendet med ca 800 tkr. Personalkostnaderna 
förväntas bli 1,4 mnkr över budget p.g.a. fler beviljade insatser. Verksamhetskostnaderna förutom 
personal förväntas bli ca 300 kr högre än budget p.g.a. IT-kostnader, assistansersättningar och 
avgift till försäkringskassan. 
Arbetsmarknad och etablering förväntas få ett bättre resultat än budget med 348 tkr. Detta 
främst beroende på lägre personalkostnader. 
Vård och omsorg gemensam kommer att dra över budget med 385 tkr, budgetutrymmet räckte 
inte till för att få plats med befintlig personalstyrka. Balanseringsposter i form av extra intäkter 
och negativa personalkostnader lades upp för att få budget i balans. 
Hemtjänst beräknas överskrida budget med 5 945 tkr. Det är främst personalkostnaderna som 
inte håller sig på budgeterad nivå. Man har också fått en större kostnad för IT i och med att det år 
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2022 fördelas efter budgetutrymme, 275 tkr. Kostnaderna för bilar är ca 326 tkr högre än 
budgeterat. 
Säbo beräknas dra över budget med 4,7 mnkr. 436 tkr av dessa är IT-kostnader, 
förbrukningsmaterial och livsmedel är också högre än budgeterat med ca 200 tkr. Intäkter för 
taxor, hyror och bidrag beräknas bli ca 2 mnkr högre än budgeterat. 
Kommunal hälso- & sjukvård beräknas dra över budget med 2 357 tkr. I budget räknades med ett 
bidrag som skulle finansiera utökning av 20 % tjänst inom anhörigverksamhet men det kommer 
inte att kunna tillgodoföras år 2022. Vikariekostnaderna år 2022 har också varit högre än för år 
2021 p.g.a. mindre personalstyrka medförde svårare anpassningar och därmed ökat behov av 
vikarier. Övriga kostnader är ca 180 tkr högre än budget, framför allt högre kostnader för 
hjälpmedel men också hyror av medicinrobotar. 
 
Tillväxt- och tillsynsnämnden förväntas dra över budget med 265 tkr. 32 tkr beror på IT-drift som 
inte funnits på enheten tidigare samt ökade kostnader för tillväxt- och tillsynsnämnden som 
aviserat om ett behov av tilläggsfakturering. 
VA tror på ett underskott på 304 tkr. Detta beror till stor del på lägre taxe-intäkter än budgeterat. 
Kommunmomsersättningen prognosticeras bli ca 400 tkr lägre än budgeterat. 
Reduceringen av arbetsgivaravgifter fortsätter för både pensionärer samt ungdomar och 
prognosticeras påverka resultatet positivt med 1,4 mnkr mer än budgeterat. 
Pensioner och löneskatt förväntas ge ett bättre resultat än budgeterat med 1,4 mnkr beroende på 
avstämning mot KPA:s underlag för pensionsskulder. 
 
Verksamheterna drar över tilldelat budgetutrymme, inklusive KS oförutsett, med ca 9,5 mnkr. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag överstiger budgeterat med 11 mnkr. Största tillskottet är 
slutavräkningarna som uppgår till ca 5,5 mnkr samt generella statsbidrag som uppgår till ca 3,6 
mnkr. Det största generella statsbidraget är ett stöd till befolkningsmässigt mindre kommuner 
som uppgår till ca 2,6 mnkr, övriga generella statsbidrag är skolmiljarden, statsbidrag för 
valmedverkan, utökad bemanning av sjuksköterskor samt stöd för ökade kostnader för 
finansiering. En negativ post bland intäkter är den för bidrag från kostnadsutjämningssystemet 
som understiger budget med ca 2,7 mnkr. En trolig orsak till detta är att de socioekonomiska 
förutsättningarna förbättrats i Storfors kommun, vilket vi också ser i tillgänglig statistik. 

En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen 
Enligt nedanstående balanskravsuträkning, som baseras på prognosens helårsresultat, kan hela 
resultatet användas för återställning. Enligt redovisning av ackumulerade negativa resultat kan 
återstoden av 2019 års negativa resultat därmed återställas under 2022.  
 
Finansnettot understiger det budgeterade med ca 4,6 mnkr detta beror dels på nedskrivning av 
andelar i AB Storfors Mark- och Industrifastigheter, dels på att inflationen påverkar de finansiella 
kostnaderna avseende pensioner, dels på att räntan nu är på väg upp. 
 
Prognosticerat resultat understiger budgeterat med ca 3 mnkr, resultatet beror på att 
verksamheterna drar över sin budget och att de finansiella kostnaderna även de, överstiger 
budget. Men ökade skatteintäkter och generella statsbidrag väger emot så att differensen mot 
budgeterat resultat endast uppgår till ca 3 mnkr. 
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Balanskravsuträkning enligt prognos

Belopp i tkr

Prognos 

2022-08

Årets resultat, enligt prognos 10 034

Reducering av samtliga realisationsvinster

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

Orealiserade förluster i värdepapper

Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper

Årets-/periodens resultat efter balanskravsjusteringar 10 034

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat enligt prognos 10 034

Redovisning av ackumulerade negativa resultat prognos

Belopp i tkr 2019-12 2020-12 2021-12 2022-08

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -12 985 -11 370 -2 339

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen prognos -12 985 1 615 9 031 10 034

+ Synnerliga skäl att inte återställa

+ Synnerliga skäl att inte återställa under en längre tid

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år -12 985 -11 370 -2 339 0

UB Synnerliga skäl som ska återställas (över längre tid)

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat prognos -12 985 -11 370 -2 339 0

varav från år 2019 - (återställs senast år 2022) -11 370 -2 339 0
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Kommunens Resultaträkning 
Sammanställda räkenskaper kan inte presenteras eftersom inte Stiftelsen Björkåsen upprättat 
bokslut per sista augusti. I nedanstående rapporter kommer därför endast kommunens siffror att 
redovisas. Balans- och resultaträkningar för koncernbolagen redovisas efter noterna, de 
ekonomiska rapporterna för AB Storfors Mark- och Industrifastigheter är avslutade med bokslut 
men alltså inte rapporterna för Stiftelsen Björkåsen. Stiftelsens rapporter är att betrakta som 
ögonblicksbilder ur redovisningen. 
 

 
 
Respektive bolags resultaträkningar redovisas efter noterna nedan 
 

Kommunens balansräkning 

 
 
 
 

 

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Belopp i tkr Not 2021-08 2022-08 Budget 2022 Prognos 2022

Verksamhetens intäkter 1 41 731 43 934 60 707 65 678

Verksamhetens kostnader 2 -206 001 -204 994 -307 654 -321 768

Avskrivningar 3 -5 836 -5 611 -8 225 -8 548

Verksamhetens nettokostnader -170 106 -166 672 -255 172 -264 638

Skatteintäkter 4 128 005 132 395 191 835 197 873

Generella statsbidrag och utjämning 5 51 588 53 883 75 715 80 773

Finansiella intäkter 6 515 650 5 205 1 285

Finansiella kostnader 7 -3 007 -4 696 -4 584 -5 259

Resultat före extraordinära poster 6 995 15 560 12 999 10 034

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Årets/periodens resultat 6 995 15 560 12 999 10 034

Kommun

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

Kommun

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-08

Immateriella anläggningstillgångar 8 236 192

Materiella anläggningstillgångar

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9 161 787 159 588

   Maskiner och inventarier 10 8 585 8 001

   Pågående investeringar 11 2 076 3 700

Finansiella tillgångar 12 9 090 8 558

Summa anläggningstillgångar 181 774 180 038

Omsättningstillgångar

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-08

Förråd, lager, exploateringsmark 13 34 105

Kortfristiga fordringar 14 23 747 28 505

Kassa och bank 15 30 687 41 176

Summa omsättningstillgångar 54 468 69 786

SUMMA TILLGÅNGAR 236 242 249 824
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Respektive bolags balansräkningar redovisas efter noterna nedan. 
 

 
 

 
 

 

 
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-08

Eget kapital årets början 16 44 763 53 794

Periodens resultat 9 031 15 560

Summa eget kapital 53 794 69 354

Avsättningar

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-08

Pensionsavsättningar 17 29 518 31 131

Summa avsättningar 29 518 31 131

Skulder

Belopp i tkr Not 2021-12 2022-08

Långfristiga skulder 18 99 927 103 335

Kortfristiga skulder 19 53 003 46 004

Summa skulder 152 930 149 339

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 236 242 249 824

NOTER TILL RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 1 - Verksamhetens intäkter

2021-08 2022-08

Varor och material 2 144 2 293

Taxor och avgifter 9 567 9 209

Hyror och arrenden 3 709 3 950

Bidrag 20 972 23 541

Försäljning av verksamheter 4 667 4 619

Övriga intäkter 672 322

Bokfört värde 41 731 43 934

Kommun

Not 2 - Verksamhetens kostnader

2021-08 2022-08

Bidrag och transfereringar 5 516 5 276

Köp av huvudverksamhet 28 575 28 265

Personalkostnader 130 935 130 394

Lokalkostnader och fastighetsförvaltning 16 388 14 917

Material och tjänster 22 623 24 337

Övriga verksamhetskostnader 1 031 840

Försäkringar och riskkostnader 933 965

Bokfört värde 206 001 204 994

Kommun

Not 3 - Avskrivningar

2021-08 2022-08

Immateriella tillgångar 44 44

Byggnader och tekniska anläggningar 4 946 4 760

Maskiner och inventarier 846 807

Bokfört värde 5 836 5 611

Kommun

Leasingavgifter hanteras som operationell leasing.

Beloppsgräns för inventarier av mindre värde är halva prisbasbeloppet, för år 2022 uppgår

prisbasbeloppet till 48 300 kr, gräns för kostnadsföring i sin helhet uppgår därmed för år 

2022 till 24 150 kr.
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Not 4 - Skatteintäkter

2021-08 2022-08

Preliminära skatteintäkter 125 199 128 235

Slutavräkning föregående år 789 1 439

Preliminär slutavräkning innevarande år 2 017 2 721

Bokfört värde 128 005 132 395

Kommun

Not 5 - Generella statsbidrag och utjämning

2021-08 2022-08

Inkomstutjämningsbidrag 33 167 35 385

Reglerings- bidrag/avgift 7 942 7 236

Kostnadsutjämningsbidrag 6 991 5 101

Mellankommunal utjämning 424 280

Kommunal fastighetsavgift 6 507 6 603

Utjämningsavgift LSS -3 760 -3 128

Övriga generella statsbidrag 317 2 406

Bokfört värde 51 588 53 883

Kommun

Not 6 - Finansiella intäkter

2021-08 2022-08

Räntor på likvida medel 26 110

Dröjsmålsräntor och räntor på lån 120 144

Övriga finansiella intäkter 369 395

Bokfört värde 515 650

Kommun

Not 7 - Finansiella kostnader

2021-08 2022-08

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar 2 700 3 965

Räntor 92 731

Övriga finansiella kostnader 215 0

Bokfört värde 3 007 4 696

Kommun

NOTER TILL BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar

2021-12 2022-08

Anskaffningsvärde (IB) 2 802 2 802

Investerat under året 0 0

Ackumulerad avskrivning (IB) -2 499 -2 566

Avskrivet under året -67 -44

Bokfört värde 236 192

Kommun



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 12 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Not 9 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar

2021-12 2022-08

Anskaffningsvärde Markreserv (IB) 6 657 6 662

Investerat under året 5

Anskaffningsvärde Verksamhetsfastigheter (IB) 143 466 147 221

Investerat under året 3 755 508

Anskaffningsvärde Hyresfastigheter (IB)

Investerat under året

Försäljning under året

Anskaffningsvärde Anläggningar affärsverksamhet (IB)71 388 71 703

Investerat under året 315 1 440

Anskaffningsvärde Publika fastigheter (IB) 74 299 77 324

Investerat under året 3 025 614

Anskaffningsvärde Fastigheter övrig verksamhet (IB) 200 200

Ackumulerad avskrivning (IB) -134 005 -141 323

Avskrivet under året -7 318 -4 761

Justerad avskrivning pga försäljning

Ackumulerad nedskrivning (IB)

Årets återföring av samt ny nedskrivning

Bokfört värde 161 787 159 588

Kommun

Not 10 - Maskiner och inventarier

2021-12 2022-08

Anskaffningsvärde Maskiner (IB) 2 604 3 131

Investerat under året 527 0

Försäljning under året 0 0

Anskaffningsvärde Inventarier (IB) 11 310 11 563

Investerat under året 253 81

Försäljning under året

Anskaffningsvärde Byggnadsinventarier (IB) 630 642

Investerat under året 12 0

Anskaffningsvärde Transportmedel (IB) 4 467 4 726

Investerat under året 259 143

Försäljning under året 0 0

Ackumulerad avskrivning (IB) -10 215 -11 477

Avskrivet under året -1 262 -808

Justerad avskrivning pga försäljning 0 0

Bokfört värde 8 585 8 001

Kommun

Not 11 - Pågående investeringar

2021-12 2022-08

Anskaffningsvärde pågående projekt (IB) 4 235 2 076

Förändringar av pågående investeringar under året -2 159 1 624

Bokfört värde 2 076 3 700

Kommun

Not 12 - Finansiella tillgångar

2021-12 2022-08

Aktier 5 710 9 142

Årets nedskrivning/återföringar 0 -3 965

Justering andelsvärde tidigare år -2 700 -2 700

Andelar 283 288

Inköp andelar 5 0

Grundfondskapital 5 792 5 792

Bokfört värde 9 090 8 558

Kommun
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Not 13 - Förråd, lager, exploateringsmark

2021-12 2022-08

Lager 0 71

Exploateringsmark 34 34

Bokfört värde 34 105

Kommun

Not 14 - Kortfristiga fordringar

2021-12 2022-08

Kundfordringar 1 753 2 258

Skattekonto 188 192

Statsbidragsfordringar 5 308 9 019

Moms 2 718 2 038

Förmånscyklar 0 64

Förutbetalda kostnader 4 710 5 932

Upplupna intäkter 4 473 252

Upplupna skatteintäkter 4 580 8 740

Övriga interimsfordringar 17 11

Bokfört värde 23 747 28 505

Kommun

Not 15 - Kassa och bank

2021-12 2022-08

Handkassor 10 5

Bank 30 677 41 171

Bokfört värde 30 687 41 176

Kommun

Not 16 - Eget kapital

2021-12 2022-08

Eget kapital exkl. fg års resultat (IB) 43 148 44 763

Föregående års resultat 1 615 9 031

Årets/periodens resultat 9 031 15 560

Bokfört värde 53 794 69 354

Kommun

Not 17 - Avsättning för pensioner

2021-12 2022-08

Ingående avsättning 24 144 29 518

Nyintjänad pension 4 739 1 276

Årets utbetalningar -739 -505

Ränte- och basbeloppsuppräkning samt övrigt 325 527

Förändring löneskatt 1 049 315

Bokfört värde 29 518 31 131

Kommun

Not 18 - Långfristiga skulder

2021-12 2022-08

Anläggningslån 82 708 86 008

Återställning av EK hos BRT 3 244 3 244

Investeringsstöd 13 975 14 083

Bokfört värde 99 927 103 335

Kommun
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Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god kommunal redovisningssed i överensstämmelse med LKBR:s 
(Lag om kommunal bokföring och redovisning) samt RKR:s rekommendationer, förutom vad gäller 
de sammanställda räkenskaperna. Inget bokslut för Stiftelsen Björkåsen har upprättats, samman-
ställda räkenskaper visar då inte avstämda uppgifter och jämförelser med tidigare perioder samt 
en osäkerhet avseende resultatet gjorde att det valdes att inte upprätta sammanställda 
räkenskaper. 
Samma redovisningsprinciper tillämpades i den senaste årsredovisningen. Lager ligger nu 
redovisat under egen not i stället för som tidigare, under kortfristiga fordringar. 
 

Erhållna men ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag 
Generella statsbidrag intäktsredovisas för den period det avser. 
Skolmiljarden är periodiserad över hela 2022, perioden jan – aug intäktsfördes 274 656 kr och 
under årets sista fyra månader intäktsförs 196 183 kr. 
Stöd till befolkningsmässigt mindre kommuner är periodiserad över hela 2022. Perioden jan – aug 
intäktsfördes 1 745 459 kr och under perioden sep – dec intäktsförs 872 729 kr. 
Statsbidrag till 2022 års val till riksdagen är intäktsfört i maj månad med 143 008 kr. 
Bidrag för utöka bemanning av sjuksköterskor är intäktsfört med 163 321 kr jan – aug och 
kommer att tas som intäkt med 92 519 kr under perioden sep - dec. Under 2023 kommer 277 560 
kronor att tas upp som intäkt. 
Stöd för ökade kostnader för finansiering 79 320 kr är intäktsfört i juli. 

Säsongsvariationer eller cykliska effekter 
Slutavräkning på skatt bokas upp till den del det avser delåret. Semester- och ferielöneskuld bokas 
upp till den del det avser delåret. Det finns således inga kända säsongsvariationer eller cykliska 
effekter. 

Karaktär och storlek på jämförelsestörande och extraordinära poster samt 

deras effekt på tillgångar, skulder, eget kapital och resultat 
Ersättningar på grund av sjuklönekostnader under pandemin har intäktsförts under 
redovisningsperioden med ett belopp av ca 1,7 mnkr. Detta har påverkat resultatet i positiv 
riktning med samma belopp och därmed är också det egna kapitalet 1,7 mnkr högre än det skulle 
blivit utan dessa tillskott. 

Not 19 - Kortfristiga skulder

2021-12 2022-08

Kortfristig del av långfristig skuld 0 0

Pensionsskuld 6 730 4 309

Leverantörsskulder 8 799 7 405

Förfakturerade intäkter 298 0

Upplupna leverantörsskulder 2 324 0

Moms 471 276

Personalens källskatt 2 890 3 263

Arbetsgivaravgifter 3 379 3 733

Löneskatt 1 780 3 831

Övriga skatteskulder 2 203 0

Upplupna löner 0 0

Semesterlöneskuld 10 688 6 973

Förinbetalda intäkter 11 544 13 110

Övriga upplupna kostnader 1 689 2 868

Övriga kortfristiga skulder 208 236

Bokfört värde 53 003 46 004

Kommun
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Nedskrivning av värdet på andelar i koncernbolaget AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har 
bokförts under perioden med nästan 4 mnkr. Nedskrivningen har skett med bakgrund av att 
koncernbolaget har sålt sin fastighet och därmed endast har mindre med tillgångar, nedskrivning 
har skett till aktiekapitalet. Detta påverkar årets resultat, tillgångar och eget kapital negativt med 
samma belopp. 

Förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser som inträffat efter 

räkenskapsårets början 
Nytt borgensåtagande har realiserats genom att Idrottsalliansen upptagit lån inom det utrymmet 
som Storfors kommun beviljat borgen för. Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-15 KF § 37 att 
under byggtiden av Storfors sport och aktivitetscenter bevilja borgen till maximalt 35 mnkr och 
efter uppförande till maximalt 15 mnkr med villkor att finansieringsplan presenterats och att 
Allmänna Arvsfonden beviljat bidrag. Detta beslut upphävdes genom nytt beslut i 
kommunfullmäktige, KF § 9 2022-02-17, som innebär borgen under byggnation med maximalt 40 
mnkr och en maximal borgenssumma på 20 mnkr efter uppförandet, utan villkor om annan 
finansiering. Storfors Sport och Aktivitetscenter är under byggnation och har ännu inte utnyttjat 
fullt borgensutrymme. 
AB Storfors Mark- och Industrifastigheter har amorterat 4,5 mnkr av sin skuld och resterande 3,3 
mnkr har övertagits av Storfors kommun som aktieägartillskott. Bolaget har inte längre några lån 
hos kreditinstitut och Storfors kommun har följaktligen inget borgensåtagande för bolaget. 
Totala ansvarsförbindelser redovisas i tabellen nedan. 
 

 

Koncernbolagen 
 

 
 
 

Ansvarsförbindelser (Storfors kommun) tkr 2022-08 2021 2020 2019 2018

Borgensåtagande

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

Inlandståget 2 368 2 500

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

Idrottsalliansen i Storfors 11 817

Kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i  Storfors 110 149 114 057 115 604 99 000 99 000

Bjurtjärn fiber Ekonomisk förening 1 000 1 000

Egna hem 53 53 56 58 71

Summa borgensåtagande 224 607 224 631 217 310 205 833 208 166

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 92 090 95 407 96 903 101 318 103 289

STIFTELSEN BJÖRKÅSEN
Inget bokslut har upprättats i Stiftelsen Björkåsen
rapporter är att betrakta som ögonblicksbilder.
Avskrivningar beräknas av VD i stiftelsen till 2 760 tkr
för perioden januari - augusti 2022

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

2021-08 2022-08

Nettoomsättning 17 938 16 542

Driftkostnader -16 459 -13 717

Av- och nedskrivningar -11 704 0

Rörelseresultat -10 225 2 825

Finansnetto -579 -221

Periodens resultat -10 804 2 604
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STIFTELSEN BJÖRKÅSEN
BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar 2021-12 2022-08

Anläggningstillgångar 80 311 80 348

Omsättningstillgångar 22 840 23 091

SUMMA TILLGÅNGAR 103 151 103 440

Eget kapital

Eget kapital från årets början 6 786 -3 582

Periodens resultat -10 368 2 604

Summa eget kapital -3 582 -978

Skulder

Långfristiga skulder 75 571 75 571

Kortfristiga skulder 31 164 28 848

Summa skulder 106 733 104 419

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 103 151 103 440

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

RESULTATRÄKNING (BELOPP I TKR)

2021-08 2022-08

Nettoomsättning 146 0

Driftkostnader -201 -5

Av- och nedskrivningar -3 699 0

Rörelseresultat -3 754 -5

Finansnetto -55 0

Periodens resultat -3 809 -5

AB STORFORS MARK- OCH INDUSTRIFASTIGHETER

BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR)

Tillgångar 2021-12 2022-08

Anläggningstillgångar 0 0

Omsättningstillgångar 4 745 178

SUMMA TILLGÅNGAR 4 745 178

Eget kapital

Eget kapital från årets början 1 211 -3 139

Erhållet aktieägartillskott 0 3 300

Periodens resultat -4 349 -5

Summa eget kapital -3 139 155

Skulder

Långfristiga skulder 7 800 0

Kortfristiga skulder 84 22

Summa skulder 7 884 22

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 745 178
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Investeringsverksamhet 
 

 

Kvarvarande budgetutrymme för Storfors Kommun exkl. VA är negativt med 1 932 tkr. Med 

största sannolikhet kommer budgetutrymmet bli än mer negativt innan årets slut. Till exempel så 

har inte investeringen fibrering av kommunen på ca 5,5 mnkr inte färdigställts, det beräknas 

färdigställas under hösten enligt senaste uppgifterna från entreprenören. Några projekt har blivit 

dyrare än budgeterat, reservkraften har kostat ca 2 mnkr mer än vad som budgeterats. 

Ombyggnationen av Djupadalsgatan har blev ca 1,6 mnkr dyrare än budgeterat och 

projekteringen av en ny skola i Kyrksten har belastat investeringsbudgeten med ca 3,5 mnkr utan 

att vara budgeterat alls.   

Investeringsverksamhet med större projekt särredovisade.

Investeringsredovisning kommunen belopp i tkr Budgetperiod2019 2020 2021 2022 2022 Budgetperiod

Färdigställda projekt 2019-2022 Utfall Utfall Utfall Budget Utfall kvarv utrymme

Storfors Kommun exkl VA 30 000 15 125 6 119 7 483 3 965 3 205 -1 932
Varav Reservkraft 1 000 2 317 222 583 0 -116 -2 005

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

Varav Underhållsplaner 3 800 1 730 416 521 800 508 625

varav Gatubelysning, byte til LED 1 600 443 407 470 400 415 -135

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

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

Varav upprustning broar 1 500 1 007 0 0 0 0 493

Varav ny skola Bjurtjärn - Kyrksten 0 686 591 218 0 2 024 -3 519

Varav asfaltering på befintliga asfaltsvägar inom kommunen 2 300 964 340 875 400 0 121

Varav kvarnvägen, kostnader för öppnande 1 800 0 35 1 724 0 75 -34

VA 12 500 3 099 1 119 668 3 025 1 100 6 514

Varav Saneringsplan 1 750 2 150 255 87 500 318 -1 060

Varav nya VA-anslutingar 0 0 0 0 0 782 -782

Pågående projekt IB 2019

2019 

Förändring

2020 

Förändring

2021 

Förändring

2022 

Förändring UB

Storfors Kommun 3 492 686 57 -2 159 1 624 3 700



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 18 

 

Driftverksamhet, samlad rapport  
 
 

 
 
 
 
 
 

Tkr Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

budget 2022           

KF 2021-06-10 

§58 Bilaga 5

Prognos           

helår              

2022

omfördelad 

KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, 

inkl. 

omfördelade 

medel

Politisk verksamhet 1 729 -           1 945 -           2 900 -           3 154 -           254 -                 

Kommunledning 6 031 -           7 538 -           10 000 -        11 996 -        409 -         1 587 -              

KS Oförutsett -                 -                 5 000 -           -                 1 292      3 708               

Komunikation/näringsliv/turism 883 -              1 030 -           1 600 -           1 601 -           0 -                      

Kansliavdelning 1 765 -           1 553 -           2 600 -           2 582 -           18                    

Personalavdelning 3 168 -           2 825 -           4 400 -           4 511 -           111 -                 

Ekonomiavdelning 2 184 -           2 266 -           3 300 -           3 691 -           391 -                 

Teknisk Drift 19 244 -        19 397 -        28 400 -        30 515 -        60 -           2 055 -              

Kultur o Fritid 3 097 -           3 124 -           5 000 -           5 000 -           0                       

Stöd och service gemensam 377 -              0                    0 -                   -                 0                       

Förskola 10 778 -        11 019 -        16 000 -        16 998 -        161 -         837 -                 

Skola 42 462 -        40 280 -        67 500 -        65 101 -        2 399               

IFO BoU 8 608 -           8 631 -           14 000 -        13 423 -        577                  

Funktionsstöd 13 870 -        11 008 -        15 800 -        17 801 -        662 -         1 339 -              

IFO vuxna 5 992 -           5 728 -           12 000 -        10 401 -        1 599               

Arbetsmarknad 939 -              645 -              1 500 -           1 152 -           348                  

Vård och omsorg gemensam 3 037 -           2 892 -           4 100 -           4 485 -           385 -                 

Hemtjänst 12 356 -        13 706 -        14 000 -        19 945 -        5 945 -              

SäBo 24 308 -        23 999 -        32 000 -        36 701 -        4 701 -              

Kommunal Hälso & Sjukvård 5 976 -           6 061 -           7 000 -           9 357 -           2 357 -              

Til lväxt- och til lsynsnämnden 1 017 -           938 -              1 550 -           1 814 -           265 -                 

VA 445               144               0                    304 -              304 -                 

Kommunmomsersättning, vht 9220 720               638               1 500            1 100            400 -                 

Reducerad arbetsgivaravgift, vht 9221 1 344            1 421            400               1 800            1 400               

Summa netto 165 311 -      162 384 -      246 750 -      257 632 -      -            10 882 -           

Pensioner, löneskatt, vht 9222 1 043 -           1 127 -           1 638 -           1 500 -           138                  

Pensioner, vht 9223 3 997 -           3 367 -           6 750 -           5 488 -           1 262               

Pensioner från Ansvarsförbindelsen 5 040 -           4 494 -           8 388 -           6 988 -           -            1 400               

Verksamhet netto 170 352 -      166 878 -      255 138 -      264 620 -      -            9 482 -              

Befolkning 3 937            

Allmän kommunalskatt 125 199       128 235       191 835       192 353       518                  

Slutavräkning 2 806            4 160            -                 5 520            5 520               

Inkomstutjämn.bidrag 33 167         35 385         51 551         53 078         1 527               

Reglering 7 942            7 236            9 196            10 854         1 658               

Kostnadsutjämn.bidrag 6 991            5 101            10 303         7 652            2 651 -              

Mellankommunal utjämning 424               280               420               420               -                    

Fastighetsavgift 6 507            6 603            9 780            9 905            125                  

Generella statsbidrag 317               2 406            -                 3 556            3 556               

Avgift ti l l  LSS utjämn. 3 760 -           3 128 -           5 535 -           4 692 -           843                  

Summa skatteintäkter 179 594       186 278       267 550       278 646       -            11 096            

Finansiella intäkter 781               861               1 785            1 285            500 -                 

Finansiella kostnader 3 028 -           4 701 -           1 198 -           5 277 -           4 079 -              

Summa finansnetto 2 247 -           3 840 -           587               3 992 -           -            4 579 -              

Totalt 6 995            15 560         12 999         10 034         -            2 964 -              

Återställning tidigare års underskott 11 370 -        2 339 -           

Resultat efter återställning 1 629            7 695            
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Verksamhet kommunövergripande  
Verksamheten består av fem olika enheter i form av; kommunledning, kansli, ekonomi, personal 
och folkhälsa, kultur och fritid, teknisk verksamhet, VA-verksamhet samt kommunikation, 
näringsliv och turism.  

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

 
 

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

Kriget i Ukraina 
Ryssland har sedan den 24 februari fört ett omotiverat och oprovocerat krig mot Ukraina. Ett krig i 
vårt närområde har av naturliga skäl inneburit att säkerhetsfrågorna lyfts högst upp på många 
agendor och upprustning av totalförsvaret har blivit ett tydligt prioriterat område nationellt. 
Mycket av det arbetet som kommer utföras lokalt är dock ännu inte tydliggjort och det samma 
gäller ersättningsnivåerna för detta. Det är däremot tydligt att det kommer bli omfattande. 
 
Arbetet med beredskap och mottagande av flyktingströmmar från Ukraina var det som under en 
stor del av första halvåret var det mest intensiva. Anledningen till det var i synnerhet på för att 
det saknades nationella riktlinjer samtidigt som ledtiderna var korta, något som innebar 
samordning och hantering av lösningar på frågor som omhuldades med många frågetecken. 
Storfors kommun säkerställde bland annat 20 stycken evakueringsplatser som aldrig togs i bruk. 
Mycket har dock tydliggjorts under senare tid och en ny lagstiftning med kommunens roll 
formaliserad trädde i kraft den 1 juli. Under september anlände de två första och hittills enda 
Ukrainska flyktingar som anvisats hit.  
 
Många andra frågor har även initierats i förlängningen av kriget i Ukraina. Det gäller allt ifrån el- 
och drivmedelsförsörjning till desinformationskampanjer under en NATO-ansökan m.fl. 
 

Brottsförebyggande arbete 
Inledande arbete pågår inför en ny lagstiftning som kan ge kommunerna ett ansvar för att arbeta 
brottsförebyggande. 

Covid-19  
Året inleddes med fortsatta restriktioner kring Covid-19 men efter en påtagliga minskning av 
antalet allvarliga fall under perioden så ändrades från och med 2022-04-01 klassningen av 
sjukdomen till att inte länge bedömas som samhällsfarlig. Därefter återgick merparten av 
verksamheterna till normalläge. Vid patientkontakt gäller dock fortfarande skyddsåtgärder. 
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Samhällsplanering 

Detaljplanearbete 
Under året har beslut om planbesked getts till en privat aktör som vill bygga fristående villor på 
Herrnäset. Detaljplanearbetet avseende en eventuell ny skola i Kyrksten pågår fortsatt och 
handlingar för den första publika delen i planprocessen, d.v.s. samråd har tagits fram. 
 
Under augusti tecknades även marköverlåtelseavtal med företaget ASG för etablering av en 
konceptfabrik för landbaserad fiskodling. 

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

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

 

Bredband/fibrering  
Storfors, Filipstad och Kristinehamn har sedan tidigare tecknat ett samverkansavtal med IP-Only. I 
samverkansavtalet förbinder sig IP-Only att ge ett erbjudande till alla fastboende fastighetsägare 
på landsbygden så att dessa ska få tillgång till en snabb fast bredbandsanslutning, i normalfallet 
genom fiber. Denna utbyggnad har stött på en del förseningar men är nu inne i sin absoluta 
slutfas.  
 
Budget och utfall 2022-08 

 

Kommunledning Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 547                 535                 1 588             1 118             470 -                       

Verksamhetens personalkostnad 1 528 -            2 168 -            2 807 -            3 266 -            409 -                49 -                         

Verksamh kostn. exkl. personal 5 031 -            5 882 -            8 748 -            9 716 -            968 -                       

Avskrivningar 19 -                  22 -                  33 -                  133 -                100 -                       

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 6 031 -            7 538 -            10 000 -          11 996 -          409 -                1 587 -                   

http://www.storfors.se/
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Analys: Enheten har en del ekonomiska utmaningar med bland annat ökade kostnader för 
färdtjänst, kostnader för sommargåva till all personal och mindre intäkter på externfinansierad 
personal. Detta på grund av att en större ersättning uteblivit samt att den medvetna strategin, att 
ansöka och bli beviljad projektmedel till den nivån att även den administrativa personalen för 
dessa projekt blir finansierad av dem, har tagit något längre tid än planerat. Det finns även 
kostnader för detaljplanearbeten innevarande år som kommunen ersätts för kommande år i 
samband med att planavgift tas ut vid bygglov. 
 

 
Analys: Endast en mindre del av medel från kommunstyrelsen oförutsett har används. 
 

Statistikredovisning sjukfrånvaro 2022-06 
 

Sjukfrånvaron för juni 2022 var 7,62 % jämfört med 6,66 % juni 2021. 

 

 
 

Februari och mars är månader som statistiskt har den högsta korttidsfrånvaro, med 

influensa och magsjuka som bakomliggande årstidsrelaterade orsaker. Sjukfrånvaron har 

under åren 2020, 2021 och 2022 också påverkats av pandemin med covid-19 och 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd, om att stanna hemma vid sjukdomssymptom för att 

minska spridningen covid-19.  

 

 

 

 

 

 

 

KS oförutsett Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamh kostn. exkl. personal -                      -                      5 000 -            -                      1 292             3 708                    

Resultat -                      -                      5 000 -            -                      1 292             3 708                    
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Flerårsstatistik sjukfrånvaro från Kolada.se. Storfors kommuns sjukfrånvaro jämfört med 

medelvärdet för Sveriges kommuner (total sjukfrånvaro). 

 

 
 

Flerårsstatistik från Kolada.se.  

Storfors kommuns sjukfrånvaro längre än 59 dagar jämfört med medelvärdet för Sveriges 

kommuner. Anges som andel i % av den totala sjukfrånvaron. 
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Förebyggande arbete för sänkt sjukfrånvaro 

 
Personalrond 
Arbetsgivaren och företagshälsovården bedriver en pågående insats för att minska 

korttidssjukfrånvaron. Insatsen, benämnd Personalrond, innebär att ansvarig chef 

kontaktas av företagshälsovården för uppföljande medicinsk bedömning vid upprepad 

korttidssjukfrånvaro. Vid behov genomförs rehabiliteringsmöte med chef och medarbetare 

för individuell bedömning och eventuell insats/rehabiliteringsplan upprättas. Ett 

förebyggande arbete bedrivs också genom att kommunens hälsoutvecklare under våren 

2022 genomfört föreläsningar gällande kost, sömn, motion och stress på arbetsplatserna.  

Medarbetarenkät  

En del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är medarbetarenkäten och det efterföljande 

gemensamma arbetet på arbetsplatsen. Chef med arbetsmiljöansvar leder arbetet och som 

resurser finns skyddsombud, företagshälsovård och HR-avdelningen. Enkätfrågorna 

fokuserar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som 

arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling och är framtagen 

av Prevent. Enkäten omfattar nio områden med 56 frågor och tar omkring tio minuter att 

besvara. Svaren är anonyma. I enkäten ingår också nio delfrågor tillsammans utgör 

nyckeltalet HME, Hållbart medarbetarengagemang, som Sveriges kommuner och regioner 

utarbetat. Resultaten från enkäten visar att Storfors kommun under de tre senaste 

enkätomgångarna fått en toppnotering bland kommunala arbetsgivare i Sverige gällande 

indexet HME, vilket är positivt ur arbetsmiljöperspektiv men också när det gäller att 

rekrytera och behålla kompetens.  

Under december 2021 har en medarbetarenkät genomförts. Resultatet för kommuntotal 

visar ett fortsatt högt HME-resultat. Syftet med HME-modellen är tredelat: 

 Att möjliggöra analyser av den egna organisationens arbetsgivarpolitik utifrån 

aspekten medarbetarengagemang. 

 Att möjliggöra transparenta jämförelser av arbetsgivarpolitiken mellan olika 

kommuner och regioner utifrån aspekten medarbetarengagemang. 

 Att möjliggöra analyser av kopplingen mellan arbetsgivarpolitik – utifrån aspekten 

medarbetarengagemang – och verksamhetsresultat på lokal och central nivå. 

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kolada, som är en 

nyckeltalsdatabas för kommuner och regioner. För att skapa ett underlag för styrning av de 

delar av arbetsgivarpolitiken som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar 

HME-enkäten in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning. 
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Förutom medarbetarenkäten så finns också obligatoriska forum för arbetsmiljösamverkan i 

form av arbetsplatsträff, medarbetarsamtal, Loksam och Cesam. Dessa finns angivna i 

Storfors kommuns samverkansavtal. 

Kommunala bolag & bostadsstiftelse 

Renhållningsbolaget i Mellansverige AB  
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB sköter avfallshämtningen i Karlskoga och Storfors 
kommun sedan 2015. Bolaget är samägt mellan Karlskoga energi och miljö samt Storfors 
kommun. Bolaget sköter all inhämtning av avfall med egna bilar i Karlskoga och Storfors kommun, 
för transport till värmeverket i Karlskoga. Matavfallet samlas in och körs till biogasanläggningen 
på Mosserud för biogasproduktion.  
 
Självbetjäningssystemet som installerats på återvinningscentralen i Storfors har slagit mycket väl 
ut och öppettiderna har utökats att även omfatta lördagar.  
 
Avfallstaxa har nyligen omarbetats och antagits och en ny avfallsplan är framtagen och fastställd. 
 
Vad det gäller slamhantering så körs slammet till Mosserudstippen i Karlskoga för sluttäckning av 
deras gamla deponi. En utredning pågår för att kunna transportera slammet till Filipstad där det 
skulle kunna användas för att göra biogas i framtiden. 

AB Storfors Mark och Industrifastigheter  
Storfors Mark och Industrifastigheter är ett kommunalägt aktiebolag som ägs till 100 % av Storfors 
kommun. 
Kontrollbalansräkning upprättades under 2021 och en första kontrollstämma hölls. Under året har 
aktiekapitalet satts ner, aktieägartillskott erhållits samt amortering skett. En andra 
kontrollbalansräkning har upprättats som visar att det egna kapitalet återställts till minst 
aktiekapitalets storlek. Bolaget har nu ingen verksamhet. Uppgifter om bolaget och vilka som är 
representerade i styrelsen finns angivna på kommunens hemsida.  

Stiftelsen Björkåsen  
Stiftelsen Björkåsen är en allmännyttig bostadsstiftelse i Storfors kommun. Stiftelsens ändamål är 
att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder och 
lokaler.  
Ny deltidsanställd VD, Jerry Johansson, tillträdde i februari 2022.  
Stiftelsen arbetar med en strategisk marknadsplan för att vända arbetet från reaktivt till proaktivt 
marknadsarbete.  
En prognos har upprättats för helåret 2022 som inte visar någon ändring sedan prognos efter 
årets första tertial. Båda prognoserna visar ett negativt utfall på nästan 1,9 mnkr. Osäkerhet finns 
vad gäller kostnadsutveckling relaterat till inflationen, händelser i vårt närområde och situationen 
i vår omvärld. 
En hyresrätt är en boendeform som passar alla, under hela livet, och i Storfors bor man alltid med 
närhet till skog och sjö. Det är något som stiftelsen ska arbeta för att fler ska upptäcka och 
därmed bidra till inflyttning i kommunen.    

Enhet kansli  
Kansliet ansvarar för följande områden: ärendeberedning, registratur, arkiv, dataskydd, e-tjänster, 
telefoni, IT-samordning, upphandlingssamordning i samverkan med Karlskoga kommun,  

https://intranet.storfors.se/download/18.7f1aedeb14e64fcd26c78d8/1552548769940/Samverkansavtal.pdf
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försäkringssamordning, reception/kommuntelefon, vägbidrag, vårdavgifter, partistöd, 
utredningar, samordning och förberedelser runt val samt verksamhetsstöd.  
 

Under 2021 avslutade kanslichef sin tjänst och beslut togs om att inte återbesätta denna tjänst 
utan istället införa en tjänst som IT-strateg men med en tillräcklig bredd för att täcka in fler 
efterfrågade arbetsuppgifter. Denna tjänst har dock av budgetskäl inte kunnat rekryteras ännu. 
 
Kansliet är således bemannad med en person mindre än tidigare år vilket bland annat gör att det 
blir en utmaning att planera, instruera och genomföra sammanträden med bibehållen kvalité.  
Den hårdare arbetsbelastningen innebär även att utvecklingsarbetet på kansliet delvis avstannat. 
Även kommunens övergripande arbete med IT-frågor har delvis avstannat då kanslichef tidigare 
utförde delar av det. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten håller budget tack vare att rekryteringen av IT-strateg senarelagts.  
 
 
 
 

Enhet ekonomi  
Ekonomiavdelningen har som främsta uppdrag att tillhandahålla extern och intern ekonomisk 
redovisning. Avdelningen är också ett stöd för övriga verksamheter och är behjälplig för dessa vid 
budget, prognos och bokslut. Avdelningen hanterar AB Storfors Mark- och Industrifastigheters 
redovisning samt upprättar koncern-redovisning. 
 
Ekonomichef har representation hos Överförmyndarnämnden, Tillväxt- och tillsynsnämnden, 
Bergslagens Räddningstjänst, Ekonomichefsnätverket i Värmland samt är styrelseledamot i KHF 
Trygga Hem och AB Storfors Mark- och Industrifastigheter. I KHF Trygga Hem är ekonomichef även 
attestant för leverantörsfakturorna samt deltar i föreningens bygg- och ekonomimöten. 
Ekonomiavdelningen består av ekonomichef, tre ekonomer samt 60 % ekonomi-assistent.  
 
Totalt antal årsarbetare på ekonomiavdelningen den 31 augusti 2022 är 4,6 tjänst. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten förväntas överskrida budget med ca 390 tkr, detta beroende på att förväntat 
bidrag från kommundelegationen uteblir. 

Kansli enhet Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 166                 59                   105                 51                   54 -                         

Verksamhetens personalkostnad 1 606 -            1 368 -            2 251 -            2 274 -            23 -                         

Verksamh kostn. exkl. personal 299 -                219 -                415 -                321 -                95                          

Avskrivningar 25 -                  25 -                  38 -                  38 -                  -                             

Resultat 1 765 -            1 553 -            2 600 -            2 582 -            -                      18                          

Ekonomi enhet Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 456                 313                 598                 440                 158 -                       

Verksamhetens personalkostnad 1 600 -            1 893 -            2 558 -            3 022 -            464 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 994 -                643 -                1 265 -            1 033 -            232                        

Finansiella intäkter -                      0                     -                      0                     0                            

Finansiella kostnader 45 -                  43 -                  75 -                  75 -                  0 -                           

Resultat 2 183 -            2 266 -            3 300 -            3 691 -            -                      391 -                       
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Mål 
Mål Aktivitet Indikator %/Antal Målupp-

fyllelse 

Kunna påvisa 

korrekt redovisning 

av representation. 

Intern utbildning för 

ekonomer, 

informationsblad 

ekonomiskt 

ansvariga. 

Stickprov av händelser 

på redovisningskonton 

avseende 

representation. 

0 

 

Analys: Ingen aktivitet har ännu utförts, förhoppning är att det kommer göras under hösten. 

Personalen inom 

ekonomienheten 

skall stärka sin 

kompetens. 

Intern utbildning på 

APT. 

Antal utbildningar. 5/5 

 

Analys: Internutbildning har hållits på de APT:n som genomförts hittills under året. 

 

HR-enheten 
Enheten inrymmer följande verksamhetsområden;   
9206 Personalenhet, 1,6 årsarbetare, hälsoutvecklare 0,25 
9209 Företagshälsovård, för arbetsgivarens samtliga enheter 
9210 Facklig verksamhet, ledighet för kommunens fackliga representanter 
9211, Personalvård, julbord, ersättning STIM,  
9212 Centrala utbildningar kommuntotal inom områdena arbetsmiljö, brand, HLR 
9313 LÖV, Lönesamverkan östra Värmland, lönehandläggning och systemkostnad 
 

HR-enheten ansvarar utöver det kommunala HR-området även;  
- Digitala e-tjänstelegitimationer (SITHS), som främst används inom enheten Vård- och 

stöd.  
- Säkerhetsskyddschef med tillhörande ansvarsuppgifter enligt den reviderade 

säkerhetsskyddslagen från mars 2022,  
- Stabschef krisledning 
- HR-stöd till Stiftelsen Björkåsen (Fastigos kollektivavtalsområde). 

 
Löneadministration (LÖV) utförs i samverkan med Karlskoga-, Filipstad- och Kristinehamns 
kommun. LÖV ingår i den administrativa nämnden. Utförare av lönesamverkan är Kristinehamns 
kommun. Under perioden har en förnyad upphandling av företagshälsovård genomförts i 
samverkan med Filipstads kommun och Bergslagens räddningstjänst.   
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Personalförsörjning 

Gällande kompetensförsörjning kan konstateras att arbetsgivaren är beroende av medarbetare 
som pendlar in från kringliggande orter. Detta gäller främst inom yrken med krav på akademisk 
utbildning. Inom gruppen lärare pendlar ca 60 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna till 
arbete i Storfors kommun. Motsvarande siffra för gruppen socialsekreterare är 95 procent.  
 
Under den kommande 10-årsperioden kommer ca en tredjedel av alla tillsvidareanställda 
medarbetare att uppnå pensionsålder (beräknat på 65 år). Förutom de medarbetare som slutar 
på grund av pensionsavgång så tillkommer den naturliga personalrörligheten på 10 
tillsvidareanställda som årligen slutar för arbete hos annan arbetsgivare. 
 

 
 
 

Digitalisering 

Identifieringstjänst SITHS genomgår nu de största förändringarna sedan tjänsten lanserades. Inera 
har utvecklat en ny lösning för autentisering som bland annat kommer gör det möjligt att använda 
SITHS e-legitimation mobilt. En fristående underskriftstjänst har också utarbetats vilket kommer 
göra det möjligt att skriva under elektroniska handlingar på ett säkert sätt. Dessutom utvecklas nya 
portaler för utfärdande och hantering av SITHS e-legitimationer, som ska ersätta dagens SITHS 
Admin och SITHS Mina sidor. Storfors kommun behöver under 2022 avveckla beroenden till den 
nuvarande idP-lösningen och förbereda för den nya som kommer att lanseras under mitten av 2023.  

I samverkan med Lönecentrum Östra Värmland har den nya e-tjänsten kontakta lönesupporten 
integrerats i vår interna e-tjänsteportal. Syftet med e-tjänsten är att öka kvaliteten och 
uppföljningen av inkomna ärenden till Lönecentrum Östra Värmland.  

   
 

Budget och utfall 2022-08 

 

HR enhet Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 30                   121                 13                   36                   23                          

Verksamhetens personalkostnad 1 454 -            1 491 -            2 172 -            2 227 -            56 -                         

Verksamh kostn. exkl. personal 1 743 -            1 456 -            2 241 -            2 319 -            78 -                         

Avskrivningar -                      -                      -                      -                      -                             

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 3 168 -            2 825 -            4 400 -            4 511 -            -                      111 -                       
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Analys:  
 
Verksamhet   Årsbudget 2022         Prognostiserat resultat 2022 
9206 Personalenhet 1 632 tkr                  0 tkr 
9209 Företagshälsovård    900 tkr          - 20 tkr 
9210 Facklig verksamhet           414 tkr                    - 71 tkr 
9211, Personalvård                     211 tkr                          0 tkr 
9212 Centrala utbildningar          44 tkr             0 tkr 
9313 LÖV, Lönesamverkan        926 tkr                    - 30 tkr 
 
HR-enheten bedöms hålla sin budget under verksamhetsåret 2022. Ett positivt resultat bedöms 
också möjligt beroende på statsbidrag av engångskaraktär för strategiskt arbete med folkhälsa, 
som enhetens 0,25 hälsoutvecklare utfört under innevarande år. Ekonomisk osäkerhet finns kring 
kostnader för företagshälsovård då upphandling och ett nytt avtal sannolikt kan innebära en 
förändrad prisbild. Kostnader för verksamhet 9210, facklig verksamhet, har fått ökade kostnader 
mot bakgrund av lokalflytt för Kommunals expedition, kostnader som inte är budgeterade för år 
2022.  

Mål 
Medarbetarenkäten genomfördes december 2021-januari 2022. HME-resultatet visar att Storfors 
kommun (medelvärde 86) fortsatt ligger betydligt över medelvärde för övriga kommuners HME-
resultat (medelvärde 80). Resultatet är för innevarande period är det högst uppmätta bland landets 
kommuner. 

            

 

 

 
 
 



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 29 

 

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

Kommunikation  
Kommunikationsavdelningen ansvarar för att planera, samordna och till stor del utföra 
kommunens övergripande interna och externa kommunikation samt ge råd och stöd i 
kommunikations- och mediefrågor. Avdelningen ansvarar för kommunikationskanaler, tillämpning 
av policy-, webb- och varumärkesfrågor. Under de senaste åren har ett allt större fokus lagts på 
övning och fortbildning inom kriskommunikationsområdet. Storfors samverkar med övriga länet 
när det gäller utveckling av kriskommunikation under ledning av länsstyrelsen.   
Stiftelsen Björkåsen köper också del av tjänsten kommunikationschef (5 procent) av Storfors 
kommun. Under perioden har visst fokus lagts på information gällande kriget i Ukraina och 
krisberedskap i Storfors. Avdelningen har regelbundet deltagit i kriskommunikationsnätverk med 
länsstyrelsen och övriga kommunikatörer i Värmland. Ett SMS-system som kan användas för 
direktkontakt med boende i Storfors vid kriser eller exempelvis vattenläckor har köpts in i 
samverkan mellan kommunikationsenheten och tekniska enheten. Utbildning är nu genomförd 
och systemet kommer att bli publikt under senhösten. 

Kommuntidning, filmer, hemsida & intranät  
Storfors kommun ger ut fem kommuntidningar per år och under perioden har fyra tidningar 
distribuerats till invånarna. Avdelningen förser också gratistidningar och andra media med 
material från Storfors regelbundet. 
172 nyhetsartiklar har publicerats på kommunens hemsida under perioden. När det gäller sociala 
medier använder Storfors kommun i första hand Facebook där antalet följare de senaste åren 
ökat stadigt och nu är drygt 3000 personer. Nyheter strömmas även över till kommunens 
Twitterkonto från kommunens hemsida. I genomsnitt gjordes ett manuellt inlägg per dag på 
Facebook medan ett inlägg varannan dag strömmar från hemsidan till Twitter. Storfors kommun 
använder också Linkedin i begränsad omfattning.  
En ny satsning på filmer från verksamheterna sjösattes i början av året och under perioden har 
elva filmer där kommunchefen besöker olika verksamheter producerats och spridits via hemsida, 
Youtube, Facebook och Linkedin.  
En egen och GDPR-säkrad plattform för video via Screen9 testas under året. 

Inflyttningsarbetet 
Inflyttningsarbetet är påbörjat där en inflyttarwebb kommer att vara klar till stora delar under 
hösten. Tre reklamfilmer för Storfors som ort är producerade där positiva inflyttare intervjuats. 
Två reklamfilmer för verksamheter har producerats; IFO och funktionsstöd. 

Näringsliv 
Stöd och hjälp till näringslivet är ett viktigt område för en liten kommun. Kommunen kan vara en 
katalysator för kontakter mellan kommunens näringar och även ge hjälp till utveckling och 
nytänkande samt förmedla viktiga kontakter. 
Under perioden har ett intensivt och omfattande arbete fortsatt gällande etableringsprojektet i 
form av en konceptfabrik för fiskodling. 
Ett antal företagsfrukostar har genomförs.  
Filmprojektet där företagen får hjälp att göra korta reklamfilmer fortsätter, hittills är sju filmer 
klara. Detta finansieras helt av företagen själva, men kommunen har en samordnande roll och ska 
även texta och använda filmerna på kommunens webbplats/digitala kanaler. 
Storfors kommun medfinansierar projektet Smart-in, vars övergripande mål är att öka antalet 
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innovativa små och medelstora företag inom stål- och verkstadsindustrin samt industrinära 
tjänster i Värmland. Näringslivsutvecklaren är också delaktig i arbetsmarknadsprojektet 
Stepstone. Via Etableringsfunktion Värmland planeras marknadsföring av ledig mark för 
etableringar. 
I Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet tappar Storfors tyvärr 53 placeringar. Ett intensivt 
arbete har satts igång med tätare företagsbesök. Näringslivsdag planeras under hösten i 
samverkan med Storfors bank som håller tioårs-jubileum. 

Turism  
Järnsjöleden, Lårhöjdsleden, Rövarleden och Åsjöleden har varit välbesökta. Ett par arrangemang 
har genomförts där lederna varit i fokus. Kvarvarande statliga bidrag har täckt röjningen även 
2022, men det finns inga medel avsatta för röjning 2023. Nätverket med turismaktörer kring 
sjöarna i Storfors/Asphyttan har återupptagits. En folder för sommaren 2022 producerades och 
spreds till olika anläggningar. I sommartidningen för 2022 låg fokus på besöksmål och 
friluftsaktiviteter. I tidningen Turist i Värmland 2022 lyftes Storfors som besöksmål med ett antal 
sommaraktiviteter och aktörer. Ansökan för två cykelleder i Storfors är godkänd av Biking 
Värmland där Visit Värmland är projektägare – arbete påbörjas hösten 2022.  
Enheten har deltagit i framtagande av den värmländska besöksnäringsstrategin under ledning av 
Visit Värmland. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enligt prognosen håller enheten budget, vilket beror på att en stor återhållsamhet och tre 
veckor tjänstledighet utan lön för näringslivsutvecklaren balanserat de högre och schablonmässigt 
fördelade IT-kostnader som inte kunnat förutses. 
 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-fyllelse 

Öka kunskapen om 

hur kommunens olika 

verksamheter 

fungerar. Öka 

stoltheten över den 

egna verksamheten. 

Samtliga enheter 

ska presenteras i 

en kort film under 

året.  

Antal filmer 11 

 

Analys: Elva filmer är producerade under första kvartalet. Nöjda verksamheter och positivt 

mottagande av kommuninnevånare. 

Öka transparensen i 

de kommunala 

besluten. 

Presentation av de 

större beslut som 

fattas på 

kommunstyrelsen, 

KS.  

Antal KS-

relaterade 

notiser på 

kommunens 

webbsida. 

12 

 

Analys: De notiser som bedömts ha störst allmänt intresse har prioriterats utifrån de resurser 

avdelningen har. Övriga beslut finns att läsa i protokollen. 

Näringsliv, turism & information Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 310                 172                 241                 261 20                          

Verksamhetens personalkostnad 837 -                836 -                1 303 -            -1 303 0 -                           

Verksamh kostn. exkl. personal 352 -                361 -                530 -                -550 20 -                         

Avskrivningar 5 -                    5 -                    8 -                    -8 -                             

Finansiella kostnader -                             

Resultat 883 -                1 030 -            1 600 -            1 601 -            -                      0 -                           
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Samarbetet mellan 

olika turismaktörer 

förbättras. 

Turismnätverket 

återstartas och har 

under året minst 

två träffar. 

Antal träffar i 

turismnätver

ket.  

2 

 

Analys: Träffarna är igång igen efter pandemin. Gemensam folder har producerats. Stort engagemang 

från aktörerna under turistinformationens rundtur. 

Näringslivsklimatet 

förbättras. 

Storfors kommun ska 

klättra i Svenskt 

Näringslivs ranking. 

Filmprojekt med 

publicering på 

kommunens 

hemsida för att 

lyfta enskilda 

företagare/företag. 

Frukostträffar, 

jobba med 

handlingsplanen 

”Ett bättre 

näringsliv 2022”. 

Antal filmer 

Svenskt 

Näringslivs 

ranking. 

 

7 

Storfors tappade 

53 placeringar i 

rankingen. ligger 

på plats 192.  

 

 

3 frukostträffar 

genomförda. 

 

Analys: Få företag hade svarat på näringslivsenkäten (25 %). Arbetet med att undersöka varför de 50 

som svarade gav ett lägre betyg påbörjas nu. Ett större antal företagsbesök kommer att genomföras 

under hösten 2022 och våren 2023. 

Öka medvetenheten 

om möjligheter till 

friluftsliv i kommunen. 

Möjligheter till 

paddling, vandring, 

cykling lyfts på 

webb och i 

kommunens 

publikationer/ 

sociala medier.  

Antal 

publiceringar  

Stort antal lyfta i 

sommartidninge

n och i externa 

tidningar som 

Mäklarnytt och 

Turist i Värmland. 

 

Analys: Många aktiviteter lyfta i egna och andras publikationer. Sommartidningen distribuerades 

även till turistbyråer/publika platser i närområdet och till 4000 hushåll i Karlskoga. En rundringning 

till olika anläggningar visar ett högt besökstryck i sommar och stort nyttjande av leder och 

kanotuthyrning.  

Skapa ett antal 

cykelleder som 

certifieras enligt Biking 

Värmland 

Kartläggning av 

tänkbara leder 

samt ansökan till 

Tillväxtverket 

tillsammans med 

Bike in Värmland. 

Antal klara 

leder under 

2022 

-  

 

Analys: Ansökan för två cykelleder godkända via projektägaren Visit Värmland och Storfors bidrag 

landar på cirka en miljon kronor. Arbetet startar under senhösten 2022. 

 

Enhet teknisk drift  
Inom enheten finns verksamheter kopplade till det tekniska området, förvaltningsfastigheter, 
parker och lekplatser, energirådgivning, gator och vägar och VA samt kost och lokalvård. 
 
Verksamheten har under första tertialen utfört den dagliga verksamheten dom små resurser som 
finns att tillgå. 
Snöröjning och halkbekämpning har tagit mycket resurser och påverkat utfallet med ökade 
lönekostnader för övertid och beredskap och hela budgeten för anläggningsmaterial har 
förbrukats till sandningssand. 
Kulturhusets ungdomslokaler har varit stängda en period på grund av läckande avloppsrör som 
delvis har blivit ersatta. 
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Pandemin hade fortsatt påverkan på verksamheten i början på året framförallt inom kost och 
lokalvård med utökade arbetsuppgifter och högre belastning på grund av frånvaro bland 
personalen. 
Energirådgivningen har fått extra anslag till ett projekt för utökad rådgivning till ny svenskar som 
studerar på SFI och till det projektet har det anställt en resurs på 50  % under ett år. 
Projektet omfattar Kommunerna Karlstad, Hammarö, Filipstad, Kristinehamn och Storfors som 
kommer att pågå 2022 och är finansierat till 100 % av energimyndigheten. 
På grund av motorhaveri på matbilen så har verksamheten hyrt in ett fordon för att kunna utföra 
leverans av mat till skolor och förskolor det har sammantaget medfört en ökad kostnad på cirka 
200 tkr för reparation och hyreskostnader som inte finns budgeterat. 
 
En oväntad konvertering av vikariepersonal har ökat personalkostnaderna med 250 tkr över 
budgeterat. 
En förhandling om övertalighet är påbörjad men kommer inte ge kostnadsreduceringar detta 
verksamhetsår. 
Verksamheten gata har fått ökade kostnader på grund av eftersatt vägunderhåll på vägar som 
kommunen får driftsbidrag från Trafikverket. 
Vid Trafikverkets årliga besiktning av vägarna framkom brister som vi var ålagda att åtgärda bla. 
dikning och förstärkning av väg ytan. 
Åtgärden har belastat budgeten med 200 tkr över den tilldelade ramen. 
 
Skadegörelse och klotter på kommunens fastigheter har ökat och det har medfört onödiga 
kostnader som påverkar utfallet. 
Utöver det kommer dom höga drivmedelspriserna också ha en stor påverkan ekonomiskt. 
 
Grönyteskötsel har åter igen utförts av ferieungdomarna med hjälp av handledare från teknisk 
drift. 
Ungdomarna har utfört ett gott arbete till glädje för oss alla i kommunen. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten kommer att göra ett underskott på cirka 2 milj. 

Avdelning vatten & avlopp, VA 
Under tertial ett har VA-verksamheten inte drabbats av större störningar som tur är då 
personalen har kunnat stötta den tekniska verksamheten med snöröjning och halkbekämpning 
under vintern. 
På grund av dom höga energipriserna kommer vi se en ökad kostnadsutveckling i driften av våra 
vattenverk, reningsverk och pumpstationer. 
Verksamheten har påbörjat arbetet med uppgradering av styrutrustningen för att säkerställa 
driften framöver. 
I första skedet är det reningsverket som kommer att uppgraderas och projektet finansieras med 
investeringsmedel. 
Projektet med utökning av VA-verksamhetsområdet i Baggetorpsåsen har åter startats. 
Ärendet är pågående i den politiska beslutsgången. 
Tertial två. 

Teknisk drift Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 3 795             3 984             5 669             5 865             196                        

Verksamhetens personalkostnad 6 977 -            7 160 -            10 918 -          11 082 -          164 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 11 663 -          11 832 -          16 627 -          18 689 -          60 -                  2 002 -                   

Avskrivningar 4 399 -            4 388 -            6 524 -            6 609 -            85 -                         

Finansiella kostnader -                      1 -                    -                      1 -                    1 -                           

Resultat 19 244 -          19 397 -          28 400 -          30 515 -          60 -                  2 055 -                   
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 VA-verksamheten drabbats av ett flertal driftstörningar i vår pumpstationer där pumpar har fått 
bytas ut på grund av haveri. 
Det har påverkat resultatet negativt då det är dyr utrustning som måste ersättas. 
Verksamheten har också drabbats av åskoväder som har slagit ut elektronisk mätutrustning vid 
vattenverket i Herrnäset och tryckstegringsstationerna efter ledningsnätet i området. 
Kostnaderna för detta var oväntade och inte budgeterade. 
 
Swedac har utfört en revision på verksamhetens vattenmätarbytesrutiner och i den revisionen fick 
verksamheten synpunkter på intervallerna kring mätarbyten och dokumentation om rutinerna 
kring det. 
En vattenmätare i bostadshus måste bytas ut och skickas in för kontroll var tionde år enligt 
gällande lagkrav. 
 
Vi har påbörjat arbetet med att byta ut mätarna och målsättningen är att eftersläpningen är ikapp 
till årsskiftet. 
Vi har tillsammans med Karlskoga energi även börjat arbetet med att dokumentera mätarbytena i 
deras system för detta. 
Under året kommer verksamheten att byta ut 280 vattenmätare ute hos kunder till en kostnad på 
140 000 och det är 25 % av mätarna som sitter ute. 
2023 är det 300 mätare som ska bytas ut och skickas in för kontroll. 
 
Felaktiga debiteringar av mottagande av avloppsvatten från Brukets samfällighetsförening har 
upptäckts. Det fanns ett nytt avtal mellan samfällighetsföreningen och kommunen som var 
gällande från 2020-04-01 om annan taxa än tidigare. Det har under året rättats till och vi har 
återbetalt det felaktigt fakturerade för år 2020 och 2021 och med det fått en mindre intäkt än 
budgeterat vilket påverkar verksamheten resultat negativt detta år. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten prognosticeras att göra ett underskott på 304 tkr.  

Avdelning kost och lokalvård 
Avdelningen planerar och tillreder måltider till förskola, skola samt lagar mat till hemtjänstens 
kunder. Enheten ansvarar även för kommunens lokalvård, samt säljer städtjänster till Stiftelsen 
Björkåsen, Bergslagens räddningstjänst, vårdcentralen och apoteket, tandläkaren, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 
Under första tertial  
Verksamheten har haft som vanligt påskbord för alla elever och barn, påskharen och tuppen kom 
äntligen på besök till förskolan upp till åk 3 igen efter uppehåll för Covid. 
 
Planering av Värmlandsvecka och bankett som ska vara under v 20 resp 23 har gjorts och nu när vi 
närmar oss de vanliga igen med att finnas ute i verksamheterna och skapa trivsel påverkar de 
verksamheten till de positiva. Många trevliga stunder kommer att finnas under nästa tertial. 
I övrigt har enheten försökt att bevara och gjort vissa små förändringar som ska höja våra mål för 
året. 

VA Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 6 093             5 779             9 411             8 923             489 -                       

Verksamhetens personalkostnad 1 664 -            1 716 -            2 674 -            2 586 -            89                          

Verksamh kostn. exkl. personal 2 498 -            2 707 -            4 907 -            4 825 -            82                          

Avskrivningar 1 219 -            1 000 -            1 446 -            1 497 -            52 -                         

Finansiella intäkter -                      -                      -                      -                      -                             

Finansiella kostnader 267 -                211 -                384 -                319 -                65                          

Resultat 445                 144                 0                     304 -                -                      304 -                       
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Avdelningen avlastar även i år AME genom att utföra hela anställnings och urvalsprocessen ferie 
jobb för ungdomar från åk 9 till 3 året på gymnasiet. I år har verksamheterna fritids, tekniska samt 
en förskola tackat jag till att ha feriejobbare.  
Arbetsledare teknisk drift har börjat som praktikplatskoordinator på AME ca 20% för att 
säkerställa och sammanställa praktikplatser enligt beslut. 
 
Semesterplaneringen har gått bra, verkamheten kost kommer inte att utnyttja någon vikarie 
under sommaren utan man har fördelat om personal. Inom lokalvården kommer vi att nytja ca 1,5 
tjänst under samanlagt 8 veckor för att säkerställa våra egna verksamheter samt mot dom kunder 
som vi har avtal mot. 
Lokalvården har gått en golvvårds utbildning i januari för att säkerställa kemikalieanvändningen 
efter underlag samt hur städning med vatten och kemikalier påverkar ytskikt. Sjukfrånvaron har 
varit hög men förhoppning är att vi snart är tillbaka som innan covid har varit. 
 
Värmlandveckan har genomförts tillsammans med alla kommuner i Värmland. 
Man har lyft dom lokala livsmedelproducenterna och serverat mat med lokala råvaror. 
 
Livsmedelpriserna har ökat med cirka 15% under året det gör en kostnadsökning med 400 tkr och 
utöver det påverkar  den höga inflationen dom övriga kostnaderna för förbrukningsmaterial 
resultatet negativt. 
 

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

Biblioteket 
Biblioteket har för första gången på många år inte haft sommarstängt. Det klarades av genom att 
bibliotekspersonalen var mycket flexibla med sina semestrar. En anledning till sommaröppet är att 
bibliotekslagen kräver att folkbibliotek ska vara tillgängligt för alla och anpassat efter användarnas 
behov. En annan anledning var att biblioteket denna sommar tog över turistinformationen. Detta 
föll mycket väl ut och personalen hjälpte många både nationella och internationella turister, både 
på plats i biblioteket och via telefon.  
 
Under perioden erbjöd biblioteket ungdomar att vara med på brädspelstisdagar och vid ett tillfälle 
sattes ett berättartält upp i Ravinen med mycket gott resultat. Aktiviteten gjordes i samarbete 
med Fritidsbanken. Seniorsurf fortsatte en gång i veckan innan sommaruppehåll. Vid ett tillfälle 
medverkade biblioteket på en Funkisträff och vid ett annat höll en bibliotekarie i en 
utbildningsträff i källkritik för deltagare knutna till AME. Biblioteket anordnade även en 
sommarkurs i demokrati (”Mitt val”) i samarbete med Vuxenskolan som vände sig till boende i 
Storfors med annat modersmål än svenska. Boken kommer (service till äldre som inte kan ta sig 
till biblioteket) fortsatte och ett minibibliotek har anordnats på Sjögläntan med byte av böcker 
cirka en gång i månaden.  

Kulturskolan 
Kulturskolans dansverksamhet har åter startat efter pandemin. 
Verksamheten har kompletterats med Konstlabb som har blivit väldigt välbesökt, åldersspannet är 
i dagsläget från 2 år till 76 år,  
Musikproduktion och Filmlabb är nya kurser denna termin. 
UKM Genomfördes för första gången på flera år med Kulturskolans personal. 
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Det var ett otroligt välbesökt arrangemang med fantastiska bidrag från kommunens ungdomar. 
Kulturskolan hade även två digitala avlutningar före sommarlovet, en med dans den andra med 
musik, båda finns att se under namnet storforskulturskola på Youtube. 
 
Kulturskolans personal bemannar fritidsgårdsverksamhet för högstadiet och gymnasiet på 
tisdagar och onsdagar. 

Evenemang & aktiviteter  
Sportlov:  

- Prova på dans (Kulturskolan) 
- Biblioteket hade öppet hela lovet för att spela spel, pyssla eller läsa och bara ”hänga”. 
- Biografen visade 2 filmer 

 
Påsklov:  

- Skapa och måla med Sascha 
- Disco för 0 till åk 6, ca 200 barn närvarade (under 3 omgångar)  
- Motorcafé i Kyrksten som var blev en succé för alla som var där. 
- 4 filmer visades på biografen 

 
UKM 
 
Föreningsmässa genomfördes den 26/4 i samverkan med DIS, biblioteket och föreningslivet i 
Kulturhuset. 
 
Kulturhusets dag: 
Två kända deckarförfattare i samtal inför publik i Stora galejan och en 
barnteater/dansföreställning i Lilla galejan. Utöver detta måleri med konstnären Sasha, 
lördagsöppet bibliotek med en hel del andra aktiviteter. Sammanlagt ca 100 besökare.  
 
Sommarlovs aktiviteter: 
I år fanns ingen utlysning från Socialstyrelsen för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, men Storfors 

kommun beslutade att genomföra Summercamp med egna kommunala medel. 

Genom en tidigare gåva från Storfors handbollsförening på 66 tkr, planerades och utfördes alla 

planerade aktiviteter. 

Aktiviteterna genomfördes med personalresurser från IOGT-NTO, feriearbetare samt 

samordningsansvar av Folkhälsosamordnare. 

Under aktiviteterna har ett stort behov av avgiftsfria aktiviteter för barn och unga i Storfors 

identifierats. För vissa individer har dessa aktiviteter varit sommarens enda upplevelser.  

Aktiviteterna som har erbjudits har t ex varit: 

Fotbollsskola, Go-cart i Kristinehamn, aktivitetsdag i Kyrksten och Badsta, vandring till 

lårhöjdsstugan, A-traktor träff, Högt och lågt i Skutberget, Familjedag i Svarttjärn, grillkväll i 

Kyrksten och Boda Borg kom till Alkvettern med uteaktiviteter mm. 

3 filmer visades på sommarlovet 

Enheten ansvarade för Nationaldagsfirandet i Ravinen. 
Enheten hjälpte Vargbroskolan med skolavslutning i bollhallen. 
Kulturskolan hade en digital Dansavslutning den 19 maj i biografen samt en digital 
Musikavslutning dem 31 maj i biografen. 
Konstutställningar av Sasha Bergdahl-Larsson, Satu Olsson och Stefan Höglin i Kulturkaféet. 
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Fritidsbanken flyttas från sporthallen till Kulturhuset, men hade uppsökande verksamhet under 
sommaren på Badsta och Ravinen innan riktiga uppstarten 1 september.  
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten kommer att hålla budget tack vare externa bidrag. 
 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp

-fyllelse 

Främja läs- och 

språkutveckling 
Se över 

tillgänglighet/öppettid

er på biblioteket 

(besökarens behov) 

Samverka med andra 

verksamheter lokalt 

och regionalt 

Guida i fysiskt och 

digitalt medieutbud 

Läsfrämjande 

aktiviteter 

Samarbeta och 

samverka med 

förskolan och BVC för 

stimulans av små 

barns läsning 

Antal utlån 

Besökare på 

biblioteket 

Antal 

inköpta 

böcker 

Antal Boken 

kommer-

låntagare 

Genomförda 

läsfrämjand

e aktiviteter 

Antal besök 

på förskolor 

och 

förskoleklas

s 

4082 

 

7416 

 

 

560 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

6 

 

Analys: 

Synliggöra 

kulturarvet 
Träffar kring de 

digitaliserade bilder 

som finns i arkivet 

Konstutställningar 

Antal träffar  

Antal 

utställningar 

2 träffar. Söker 

pengar för 

utveckling. 

3 utställningar  

 

Analys: Grupp frivilliga har startat som jag har regelbundna möten med, ansökan för att lyfta 

kulturarvet har gjorts. 

Skapa möjligheter 

till fysisk aktivitet 
Hjälpa föreningslivet 

att nå ut till invånarna 

 

 

 

 

 

 

Antal 

insatser 

 

 

 

 

 

 

Föreningsmässa 

26/4.  

Dialog med 

föreningarna. 

Planerar 

Idrottsgala samt 

invigning av nya 

hallen med 

 
 

 

 

Kultur och fritid Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 951                 980                 1 244             1 334             90                          

Verksamhetens personalkostnad 1 955 -            2 235 -            3 650 -            3 573 -            77                          

Verksamh kostn. exkl. personal 2 093 -            1 867 -            2 595 -            2 762 -            167 -                       

Avskrivningar -                      2 -                    -                      -                      -                             

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 3 096 -            3 124 -            5 000 -            5 000 -            -                      0                            
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Marknadsföra 

möjligheterna med 

Fritidsbanken 

 

 

 

Utveckla Mountainbike 

leder 

 

Antal 

deltagare 

Antal utlån 

Idrottsföreningarna

. 

 

45 

15 

Fritidsbanken 

flyttar till 

Kulturhuset. 

Pågår 

 

Väntar svar på 

ansökan. 

Analys: Föreningslivet har det tufft att rekrytera ideella ledare. kommer att få bättre statistik 

på Fritidsbanken from 1 september då flytten är klar. 

2500 besökare på 

Storfors biograf 
Brett filmutbud Antal 

besökare 

Antal filmer 

på skollov 

656 

 

9 

 

Analys: Besökarna är fortsatt försiktiga, tyvärr ser det ut så i hela länet. Kommer inte att nå 

målet. 

Öka attraktiviteten 

i 

Kulturhuset/Folket

s Hus  

Effektivisera lokalerna 

för ändamålen 

 

 

 

Göra reklam för 

kulturhuset 

Folder/Film 

 

Flytta Fritidsbanken till 

Kulturhuset. 

Ja/nej 

Antal 

insatser 

 

 

 

Folder delas 

ut till skolan 

och film 

spelas in 

under 

oktober 

månad 

Biografscenen har 

fått ljusstyrning till 

scenframträdande

n. 

Ny projektor i 

valsaren. 

Ny scen i stora 

galejan byggs 

 

Kulturhusets-dag 

14/5 planeras 

 

Flyttad och öppnad 

på plats 1 

september 

 

Analys: Film och folder kommer ut i oktober 

Utvecklande 

kulturskola 
Skapa fler kurser Antal 

deltagare i 

kulturskolan 

Dans är igång och 

Konstlabb tillagt t1 

Musikproduktion 

har startat igång 

under t2 

60 deltagare 

inklusive öppen 

verksamhet 

 

Analys: Deltagarantalet ökar till kulturskolans kurser tack vare externa bidrag. 

Öka digital 

kompetens och 

Stödja och hjälpa 

besökare, information- 

och 

Genomförda 

insatser 
12 + daglig 

individuell hjälp  
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minska digitala 

klyftor 
utbildningsinsatser 

samt se över 

möjligheten med e-

tjänster. 

Analys: Tufft att klara verksamheten med befintlig budget. 

 

Stöd & service gemensam  
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Inom enheten finns endast den helt bidragsfinansierade verksamheten för 

energirådgivning. 

Politisk verksamhet  
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: På grund av kostnader för årets val, beräknas enheten göra ett minusresultat med 254 tkr 

mot budget. 

Tillväxt- och tillsynsnämnden  
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Köpta tjänster för bygglovsverksamhet samt miljö- och hälsoskydd beräknas bli dyrare än 

budgeterat. Kostnaderna för bostadsanpassning blir lägre än budgeterat eftersom verksamheten 

gick med överskott 2021, vilket betalats ut under våren. 

 

Stöd & service gemensam Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 317                 647                 677                 1 035             358                        

Verksamhetens personalkostnad 665 -                621 -                615 -                978 -                363 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 29 -                  26 -                  62 -                  57 -                  6                            

Resultat 377 -                0                     0 -                    -                      -                      0                            

Politisk verksamhet Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 272                 297                 482                 366                 116 -                       

Verksamhetens personalkostnad 1 524 -            1 604 -            2 499 -            2 566 -            66 -                         

Verksamh kostn. exkl. personal 478 -                639 -                883 -                954 -                72 -                         

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 1 729 -            1 945 -            2 900 -            3 154 -            -                      254 -                       

Tillväxt och tillsynsnämnden Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter -                      -                      -                      -                      -                             

Verksamhetens personalkostnad 7 -                    7 -                    11 -                  11 -                  0                            

Verksamh kostn. exkl. personal 1 010 -            931 -                1 539 -            1 804 -            265 -                       

Avskrivningar -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 1 017 -            938 -                1 550 -            1 814 -            -                      265 -                       
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Verksamhet skola och förskola  
Storfors kommun har fem förskolor och tre grundskolor med en grundsärskola samt 
vuxenutbildning i form av SFI-undervisning och distansundervisning för Komvux.  Skolan har åter 
under året uppvisat höga siffror vad gäller hög andel legitimerad personal.  Det är ett resultat av 
ett långsiktigt arbete där kommunen valt att satsa på skolan, vilket media också bevakat.  
Skolan har fortsatt att anpassa sin verksamhet utifrån den pandemi som rådde. Verksamheten för 
såväl förskolan som skolan har kunnat bedrivas väl utifrån rådande situation och har haft 
förmånen att kunna bedriva närstudier.  
 

Mål Bjurtjärns rektorsområde 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 

Topp tre i länet 

där 

undervisning 

bedrivs av 

andelen 

behöriga 

lärare.  

I första hand anställa 

legitimerade lärare, 

förskollärare och 

fritidspedagoger 

Andel legitimerade 

lärare 

92.2 % 

 

Analys: Skolan har hög del legitimerade lärare. Storfors hamnar bland de kommuner som uppvisar 

höga siffror vad gäller legitimerade lärare. 

Minst 90 % av 

eleverna ska 

klara 

Nationella 

proven, Np, i 

åk 3 och 6 

Kompetensutveckling 

inom betyg och 

bedömning samt 

läroplan, 

ämnesövergripande 

arbetssätt, 

specialpedagog 

handleder lärarpersonal 

Andel elever som 

klarar Np i åk 3 och 6 

Åk 6 Ma 84 

%, Sv 92 %, 

Eng 100 % 

 

 

Analys: De elever som inte uppnådde kravnivån har sedan tidigare svårigheter och har olika insatser 

inkopplade till sig. De moment som visat sig svåra vid de nationella proven lyfts vidare till kommande 

årskurs att arbeta vidare med. Nationella proven för åk 3 bedöms per delmoment.  Det är 8 moment 

som bedöms. Momenten slås inte samman vilket det görs först i åk 6. I merparten av momenten 

visas procentsats över 90 %. I två moment uppnås 81 %.  

Minska antalet 

elever som inte 

har fullföljd 

utbildning 

Utökad och utvecklad 

samverkan med IFO 

Utvecklade samarbeten 

med Första linjen och 

BUP 

Utvecklat samarbete med 

vårdnadshavare 

Sveriges kommuner och 

Regioner,(SKR) program 

för fullföljd utbildning 

Förstudie problematisk 

skolfrånvaro 

Föreläsning av Malin 

Green Landell 

 

Antal elever som inte 

har fullföljd utbildning 

5.6 %  

 

Analys: Procentsatsen gäller åk 9. Det förekommer även elever med problematisk skolfrånvaro i 

yngre årskurser.  I Bjurtjärn är det ett fåtal elever som haft problematisk skolfrånvaro.  
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Minska 

andelen 

överviktiga 

barn och 

ungdomar 

Hälsokurs för 

vårdnadshavare 

Främja rörelse såsom 

styrda rastaktiviteter 

Utbilda rörelseledare 

Nyttiga mellanmål 

Gratis frukost och frukt. 

Dialog med 

vårdnadshavare 

Samarbete RF/SISU 

Jämlik barnhälsa 

Kartläggning Delmos 

Horizon Europe 

 

Andel överviktiga 

enligt ELSA 

Förskoleklass: 

37 %. Jfr länet 

24 %. Åk 4 45 

% Jfr länet 27 

%, Åk 7 29 % 

Jfr länet 26 % 

 

Analys: Det finns inga aktuella ELSA siffror utan endast siffror från 2019/2020, vilka redovisas ovan. 

Små 

barngrupper 

inom förskolan 

Dela barngrupper 

Översyn av rutiner 

Större flexibilitet av 

schemaläggning 

Skolverkets 

rekommendationer av 

antal barn i grupp 

 

 

Analys: Förskolan har inte lycktas uppnå skolverkets rekommendationer till fullo. I grupp för yngre 

barn lyckats förskolan hålla sig till riktlinjen. Vilket i sin tur medför att antal barn för äldre barn ökar.  

 
 
 
 

Mål  Vargbroskolans rektorsområde 
Mål Aktivitet Indikator % /Analys Målupp-

fyllelse 

Alla elever ska vara 

behöriga till 

gymnasiets 

nationella program 

Undervisning enligt 

läroplan för grundskolan 

Andel behöriga 

elever 

80,6 

 

Analys: 19,4 % av åk 9 elever saknar gymnasiebehörighet. Några elever har problematisk 

skolfrånvaro. Fler elever arbetar efter så kallad anpassad studiegång.  

Minst 90 % av 

eleverna ska klara 

Nationella proven, 

Np i åk 9 

Kompetensutveckling 

inom betyg och 

bedömning samt 

läroplan 

ämnesövergripande 

arbetssätt, 

specialpedagog 

handleder lärarpersonal 

Andel elever som 

klarar Np i åk 9 

Sv 90 %, Ma 94 

%, Eng 97 %  

Analys: Skolan har fler elever med specifika läs-och skrivsvårigheter samt problematik inom 

neuropsykiatriska områden och psykisk ohälsa. Skolan har lyckats kompensera för eventuella 

svårigheter. Några elever med problematisk skolfrånvaro har varit helt frånvarande från skolan och 

har inte deltagit i de nationella proven.  Varmed måluppfyllelse uppnås. Jfr meritvärde och 

gymnasiebehörighet.  

Endast anställa 

legitimerade lärare 

Endast anställa 

legitimerade lärare 

Andel 

legitimerade 

lärare 

92.2 % 
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Analys: Skolan har hög del legitimerade lärare. Storfors hamnar bland de kommuner som uppvisar 

höga siffror vad gäller legitimerade lärare. 

Det genomsnittliga 

meritmedelvärdet 

för årskurs 9 ska 

ligga över 210 

Coachning/utvecklat 

mentorskap 

Attityd- och 

värdegrundsarbete 

Anordna ”träningsläger” 

(intensivträning) i matte, 

svenska/svenska som 

andraspråk och 

engelska. 

Lovskola 

Eftermiddagsskola 

Meritvärde 

årskurs 9 

 203,5 i 

meritvärde  

Analys: Skolan har detta läsår inte lyckats nå meritvärdet 210. Fler elever har läs och 

skrivsvårigheter, neuropsykiatrisk problematik och fler elever har problematisk skolfrånvaro. Skolan 

har arbetat med fler elever som har så kallad anpassad studiegång.  

Minska antalet 

elever som inte har 

fullföljd utbildning 

Utökad och utvecklad 

samverkan med IFO 

Utvecklade samarbeten 

med Första linjen och 

BUP 

Utvecklat samarbete 

med vårdnadshavare 

ReAct- ett projekt inom 

Kommunalt 

Aktivitetsansvar (KAA) 

ABC kurs för 

vårdnadshavare 

SKR:s program för 

fullföljd utbildning 

Förstudie problematisk 

skolfrånvaro 

Föreläsning av Malin 

Green Landell 

 

 5.6% 

 

Analys: Procentsatsen gäller åk 9. Det förekommer även elever med problematisk skolfrånvaro i de 

yngre årskurserna.  
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Minska andelen 

överviktiga barn och 

ungdomar 

Subventionerade 

gymkort för årskurs 7-9 

Hälsokurs för 

vårdnadshavare 

Främja rörelse såsom 

styrda rastaktiviteter 

Utbilda rörelseledare 

Elevcaféet säljer endast 

nyttiga alternativ 

Gratis frukost 

Dialog med 

vårdnadshavare 

ABC kurs för 

vårdnadshavare 

Samarbete RF/SISU 

Kartläggning Delmos 

Jämlik barnhälsa 

Horizon Europe 

 

Andel överviktiga 

enligt ELSA 

Förskoleklass: 

37 %. Jfr länet 

24 %. Åk 4 45 % 

Jfr länet 27 %, 

Åk 7 29 % Jfr 

länet 26 % 

 

Analys: Det finns inga aktuella ELSA siffror utan endast siffror från 2019/2020, vilka redovisas ovan.  

98 % av alla 

ungdomar skall 

avsluta sina 

gymnasiestudier  

Samtal och uppföljning 

av SYV 

Samarbete med AME 

ReAct 

Framtidsfrön 

Antal avhopp 

Gymnasietidens 

längd 

Minska antal 

elever som är 

inom KAA 

Gymnasieexamen 

3 år 73 %   

Analys: Gymnasieexamen 3 år 2021 73 %, gymnasieexamen 4 år 59.6 % 2021 

Förbättra 

samarbetet skola – 

näringsliv 

Anordna företagsmässa 

Studie- och 

yrkesvägledningsplan för 

F- årskurs 9. 

Besök av företag i 

skolan 

Framtidsfrön 

Arbetsmarknadskunskap 

Svensk 

Näringslivs 

ranking 

 

 

Analys: Till följd av pandemin har inte praktik eller någon företagsmässa kunnat genomföras. 

Eleverna har haft digitala träffar med framtidsfrön som arbetar med entreprenöriellt lärande i åk 6. 

Högstadiet har haft arbetsmarknadskunskap med Kammarkollegiet 

 
 

Mål Kroppaskolans rektorsområde 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 

Endast anställa 

legitimerade 

lärare, 

förskollärare och 

fritidspedagoger 

Endast anställa 

legitimerade lärare, 

förskollärare och 

fritidspedagoger 

Andel legitimerade 

lärare 

92.2% 

 

Analys: Se ovan 
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Minst 90 % av 

eleverna ska klara 

Nationella proven, 

Np i åk 3 

Kompetensutveckling 

inom, betyg och 

bedömning samt 

läroplan, 

ämnesövergripande 

arbetssätt, ledarskap 

specialpedagog 

handleder lärarpersonal 

Andel elever som 

klarar Np i åk 3 

 

 

Analys: De elever som inte uppnådde kravnivån har sedan tidigare svårigheter och har olika insatser 

inkopplade till sig. De moment som visat sig svåra vid de nationella proven lyfts vidare till kommande 

årskurs att arbeta vidare med. Nationella proven för åk 3 bedöms per delmoment.  Det är 8 moment 

som bedöms. Momenten slås inte samman vilket det görs först i åk 6. I merparten av momenten 

visas procentsats över 90 %. I 2 moment uppnås 81 %. 

Minska antalet 

elever som inte 

har fullföljd 

utbildning 

Utökad och utvecklad 

samverkan med IFO 

Utvecklade samarbeten 

med Första linjen och 

BUP 

Utvecklat samarbete 

med vårdnadshavare 

SKR:s program för 

fullföljd utbildning 

Förstudie problematisk 

skolfrånvaro 

Föreläsning av Malin 

Green Landell 

Antal elever som inte 

har fullföljd utbildning 

5.6% 

 

Analys: Procentsatsen gäller åk 9. Det förekommer även elever med problematisk skolfrånvaro i de 

yngre årskurserna. På Kroppaskolan är det ett fåtal elever med problematisk skolfrånvaro.  

Minska andelen 

överviktiga barn 

och ungdomar 

Hälsokurs för 

vårdnadshavare 

Främja rörelse såsom 

styrda rastaktiviteter. 

Nyttiga mellanmål och 

gratis frukt 

Dialog med 

vårdnadshavare 

ABC kurs för 

vårdnadshavare 

Samarbete RF/SISU 

Kartläggning Delmos 

Jämlik barnhälsa 

Horizon Europe 

Andel överviktiga 

enligt ELSA 

Förskoleklass 

: 37%. Jfr 

länet 24 %. 

Åk 4 45 % Jfr 

länet 27 %, 

Åk 7 29 % Jfr 

länet 26 % 

 

Analys: Det finns inga aktuella ELSA siffror utan endast siffror från 2019/2020, vilka redovisas ovan. 

Små barngrupper 

inom förskolan 

Dela barngrupper 

Översyn av rutiner 

Större flexibilitet av 

schemaläggning 

Skolverkets 

rekommendationer av 

antal barn i grupp 

 

 

Analys: Förskolan har inte lycktas uppnå skolverkets rekommendationer till fullo.  I grupp för yngre 

barn lyckats förskolan hålla sig till riktlinjen. Vilket i sin tur medför att antal barn för äldre barn ökar. 
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Skola 
Skolan består av grundskola, fördelad på tre grundskolor, Bjurtjärns skola, Kroppaskolan och 
Vargbroskolan, grundsärskola, skolhälsovård och fritidshem.  
Plats till gymnasium och gymnasiesärskola köps in externt. Vuxenutbildning bedrivs i kommunen. 
Svenska för invandrare (SFI) bedrivs på Vargbroskolan och Komvux via distansutbildning.  
Grundskolornas elevhälsoteam består av en skolsköterska med medicinskt ledningsansvar, en 
kurator och två specialpedagoger. Skolläkare och skolpsykolog köps in externt.  
KAA, kommunalt aktivitets ansvar, ligger under annan enhet, AME.  

 
Skolan ser en tendens med ökad problematik inom det neuropsykiatriska området samt att den 
psykiska ohälsan tenderar att framträda i allt tidigare åldrar. Även problematisk skolfrånvaro har 
ökat. Den tidigare pandemin har inte underlättat arbetet med att främja närvaro i skolan.  
Undervisningen söks tillgängliggöras efter elevernas förutsättningar och individuella behov. 
Under året har skolans personal haft kompetensutveckling inom betyg och bedömning, 
problematisk skolfrånvaro och implementering av nya kurs och läroplaner.  
Skolans verksamheter kunde bedriva närstudier under pandemin.  

  

 

 Storfors har över 90 procent legitimerade lärare.  

 Från 1 augusti har skolledning organiserats om bl.a. till följd av en pensionsavgång inom 
skolledningen. Biträdande rektors tjänst på 0.5 tjänst har borttagits från Vargbroskolan på 
grund av minskat elevunderlag.  En T.f. rektor har tillsatts på Vargbroskolan under läsåret 
2022-2023. . En ny rektor har tillsatts på Kroppaskolan rektorsområde. Kroppaskolans 
tidigare rektor har förflyttats till Bjurtjärns skolas rektorsområde. 

 Arbetet med projektering av ny skola i Kyrksten har fortsatt. Politiskt beslut av byggnation.  
 Till följd av pandemin och den rådande situationen i världen ställdes ett antal aktiviteter 

inom skolan in.  Bland annat ställdes Polenresan för årskurs 9 in under våren 2022.   

 Årskurs 8 reste till Dovre vecka 13. Under vecka 34 åkte årkurs 9 och under vecka 35 årskurs 
7 till Dovre. Därmed har alla elever fått åka till Dovre, trots inställda resor under pandemin. 
Resorna har genomförts med externa medel från ESF (Se vidare nedan) 

 En rad projekt som skolan arbetat med har avslutats under våren 2022. Bland annat 
Yrkesväg Värmland, SKR:s fullföljd utbildning och Delmos.  

 Skolan beviljades medel från Region Värmland till en förstudie gällande problematisk 
skolfrånvaro. En ansökan till ett genomförande projekt till ESF har författats under 
sommaren och lämnats in 30 september.  

 Under året har skolan gått in i projekten ReAct som ska stötta kommunens KAA-ungdomar 
(Kommunal aktivitetsansvar) och projekt Huset som är knutet till Öppna förskolan där det 
fokuseras på inkludering av föräldrar med utländsk bakgrund.  

 Storfors kommun har beslutat att ingå ansökningsförfarandet i projektet Horizon Europe. 
Ett projekt som ingår i arbetet kring jämlik barnhälsa. Ansökningen har genomförts fram till 
september.  

 Under april lades området Folkhälsa under skolchef.  

 Skolan har även beviljats medel från ESF gällande resa för elever för funktionsnedsättning 
till Italien, i arbetet kring rörelse och hälsa samt medel för skolans demokratiarbete. Vilka 
resulterar i resor till Dovre för årskurs 7 och Polen i årskurs 9. Resan till Italien genomfördes 
24 -30 september 2022.  

 Skolan har fortsatt sitt arbete med rörelse och hälsa och har samarbetat med RF/SISU 
Värmland. All personal inom skola och fritidshem har utbildats inom rörelse och hälsa.  
 



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 45 

 

 
Antal elever    Dec    Juni 2021 Juni 2022 Sep 2022 
Kroppaskolan F – 3        103           108 111 106 
Bjurtjärns skola F – 6      64       64 66 69 
Vargbroskolan  4 – 9        231   231 208  203 
Grundsärskola                      5       5 8 6 
Gymnasieskola  137    120 119 132 
Gymnasiesärskola  6   5 4 
IM-programmen 0    14 11 15 
Komvux  15                      10 18 
Yrkesvux  15 13 0 12 
 SFI  22                     18 17 15 
 
Vargbroskolan uppvisar ett minskat elevunderlag.  
 
 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten prognostiseras hålla budgetram. 

Förskola  
Det finns fem förskolor i kommunen med totalt 162 barn. Tre stycken är belägna i tätorten, en på 
Bjurtjärns skola och en i Kyrksten. Det finns även en öppen förskola som bedrivs inom 
familjecentralen. Den är öppen 8 timmar i veckan, måndagar och torsdagar. En legitimerad 
förskolepedagog och en socionom arbetar på Öppna förskolan.  
45 procent av förskolans personal är barnskötare och 55 procent har förskolelärartjänster.  
Rekrytering till förskollärare har gjorts bland personer som studerar till förskollärare. 
Förskolorna har under året haft kompetensutveckling inom språkutveckling med hjälp av beviljade 
statsbidrag. Läslyftet har genomförts under året och har fungerat väl. Förskolans personal har 
även deltagit i utvecklandet av en handlingsplan för kommunens förskolor vad gäller ”Giftfri 
förskola”. En förskollärare har utbildats inom ABC, som är en föräldrastödutbildning. Vilken i sin 
tur tillsammans med två socionomer utfärdat föräldrastödutbildning för de vårdnadshavare som 
så önskat delta. Förskolorna inom Storfors kommun har deltagit i ett projekt kallat Förundran. 
Projektet bedrivs via Karlstads Universitet och stärker läsinlärning för barn och ger personal 
kompetensutveckling. Förskolans personal håller så kallade pedagogiska forum 5-6 tillfällen per 
termin utifrån ett gemensamt ämne.  
 
Förskolorna har lyckats bemöta den pandemi som varit väl och verksamheterna har varit öppna. 
Den Öppna förskolan har bedrivit verksamhet efter förutsättningarna.  
 
Under sommaren slogs barnomsorgen samman vilket fungerade väl. Det har inte varit några 
svårigheter att rekrytera vikarier. Personal har fått en sammanhängande semester och 
förskolorna har tillgodosett att det varit ordinarie personal på plats.  
 

Skola Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 6 265             7 892             8 294             10 302           2 008                    

Verksamhetens personalkostnad 25 999 -          25 203 -          39 898 -          40 111 -          213 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 22 688 -          22 930 -          35 891 -          35 231 -          660                        

Avskrivningar 40 -                  38 -                  5 -                    61 -                  56 -                         

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 42 462 -          40 280 -          67 500 -          65 101 -          -                      2 399                    
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Barnomsorgsbehovet har kunnat tillgodoses under perioden.   
 
Från augusti har skolledningen inom förskola ändrats om till följd av en pensionsavgång.  En ny 
rektor på 1.0 tjänst har tillsatts på Kroppaskolans rektorsområde där Kroppaskolan, tre förskolor 
och Öppna förskolan hör. Till området hör 0.5 tjänst biträdande rektor. Tidigare rektor för 
Kroppaskolans rektorsområde förflyttades från 1 augusti till Bjurtjärns skolas rektorsområde 
vilken omfattar Bjurtjärns skola och två förskolor.  
 
 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten beräknas överskrida budget. Överskridandet beror till stor del av ett antalet barn 
som har förskoleplacering i annan kommun (Inter kommunal ersättning). Extra stöd har också 
tillsatts inom förskolan till barn med behov.  
 

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

Vård & omsorg gemensam 
Budget och utfall 2022-08 

 

Förskola Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 2 226             2 620             3 178             4 132             954                        

Verksamhetens personalkostnad 10 809 -          11 091 -          15 383 -          16 979 -          161 -                1 435 -                   

Verksamh kostn. exkl. personal 2 186 -            2 541 -            3 781 -            4 137 -            356 -                       

Avskrivningar 9 -                    7 -                    13 -                  13 -                  0                            

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 10 778 -          11 019 -          16 000 -          16 998 -          161 -                837 -                       

Vård & omsorg gemensam Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 45                   76                   273                 76                   197 -                       

Verksamhetens personalkostnad 2 450 -            2 441 -            3 517 -            3 732 -            215 -                       

Verksamh kostn. exkl. personal 616 -                522 -                856 -                823 -                33                          

Avskrivningar 16 -                  4 -                    -                      6 -                    6 -                           

Resultat 3 037 -            2 892 -            4 100 -            4 485 -            -                      385 -                       
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Analys: Enheten beräknas överskrida budget med 385 tkr vilket bedöms bero på minskade 

statsbidrag samt ökade personalkostnader beroende på semesterlöneskulder som ej hunnit bli 

reglerade. 

Arbetsmarknad och etablering (AME) 
 
Enheten arbetsmarknad och integration bytte namn till arbetsmarknad och etablering 1 
september 2022. Enhetens huvudsyften är att individer ska närma sig arbetsmarknaden och egen 
försörjning samt att erbjuda nyanlända personer bosättning och stöd för etablering i samhället. 
Enheten har haft en bemanning av 3 personer varav en person varit utlånad till Kultur & Fritid för 
att organisera och utveckla Fritidsbanken. Totalt har enheten tagit emot 16 deltagare som är 
delegerade från försörjningsstöd samt 1 person från vuxenenheten och 1 person från 
vårdcentralen. När det gäller etablering så har enheten hanterat 7 personer. Det skulle ha kommit 
ytterligare 2 personer men de har blivit pausade till förmån för flyktingar från Ukraina. 

Externa projekt  
 
Därutöver har 4 personer varit anställda med externa medel för att leda olika projekt som 
angränsar till arbetsmarknad och integration i samverkan med andra kommuner och 
organisationer. I flera av projekten har personer från försörjningsstöd varit inskrivna vilket 
innebär att projekten och grundverksamheten jobbat tillsammans med samma målgrupp. I 
projektet ”Drivkraften” som vänder sig till människor som är långt från arbetsmarknaden har 14 
deltagare kommit från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
 
Enheten har även tagit på sig ansvaret att leda det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar 
under 20 år. Det går ut på att identifiera ungdomar som hoppat av skolan och erbjuda dem 
aktiviteter som motiverar till utbildning eller arbete. En av projektledarna på enheten har lagt en 
del av sin arbetstid på detta. Totalt har 23 ungdomar identifierats och erbjudits aktiviteter under 
perioden medan det vid delårsrapportens slut (aug) fanns 16 ungdomar kvar.  

Arbetslöshet 
 
Tabell över 
arbetslösheten i 
Storfors 16-64 år 
under 2022. 

Anges i procent. Källa: Arbetsförmedlingen. 

Budget och utfall 

 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Personalkostnaderna har varit lägre än förväntat på grund av sjukskrivningar och vakanser 
vilket gjort att enheten inte har några problem att hålla sin budget. 

Arbetsmarknads och Etablering Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 2 505             2 787             4 826             3 823             1 004 -                   

Verksamhetens personalkostnad 2 859 -            2 740 -            5 408 -            4 113 -            1 295                    

Verksamh kostn. exkl. personal 585 -                685 -                918 -                846 -                73                          

Avskrivningar -                      7 -                    -                      17 -                  17 -                         

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 939 -                645 -                1 500 -            1 152 -            -                      348                        

januari  februari mars april maj juni juli aug 

9,1     9,0 8,6 7,8 7,6 7,3 7,1 6,6 
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Mål 

 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp

-fyllelse 
Arbetslöshet ska 

inte överstiga 9 % 
-Identifiera och snabbt få in 

personer i rätt aktivitet 

-Erbjuda arbetsträning i 

enhetens träningsstationer, 

hos övriga kommunala 

enheter, i företag och hos 

föreningar  

-Genomföra gruppaktiviteter 

t.ex. jobbsök, körkortsgrupp 

och språkgrupp  

-

Arbetsförmedlingens 

arbetslöshetsstatisti

k 

-Antal deltagare som 

erhåller arbete 

 

 

6,6 (aug) 

 

2 personer 

som 

erhållit 

arbete. 

 

Analys: Med tanke på det låga antalet deltagare så är ändå två personer väldigt positivt. 

Minst sju av 

verksamhetens 

deltagare går 

vidare till 

utbildningsinsats 

-Matchning, coachning, kart-

läggning och validering på 

individnivå  

Antal deltagare som 

gått vidare i 

utbildningsinsats 

2 

deltagare 

som gått 

vidare till 

utbildning 

 

Analys: Målet är extremt högt ställt med tanke på antalet deltagare. Skulle säga att målet är orimligt 

och att utfallet är godkänt sett till antalet deltagare. 

Bidra till att 

sänka 

försörjningsstöde

t 

-Verka för att personer ska stå 

till arbetsmarknadens 

förfogande för att ta del av 

arbetsförmedlingens resurser 

och utbud 

-Identifiera och matcha 

personer med försörjningsstöd 

till utbildning och anställning i 

olika anställningsformer    

Antal personer som 

erhållit egen 

försörjning via 

studier, arbete eller 

försäkringskassa 

3 personer 

har gått till 

egen 

försörjning

. 

 

Analys: Att tre personer gått till egen försörjning är väldigt positivt för kommunens ekonomi. Det ger 

en direkt liten påverkan på ekonomin kortsiktigt och en stor indirekt effekt på lång sikt förutsatt att 

personerna inte återkommer.  

Säkerställa 

anvisat 

mottagande 

-Kontinuerlig dialog med 

Migrationsverket/Länsstyrelse

n 

-Mottagande enligt rutiner och 

riktlinjer 

Antal säkerställda 

mottaganden 

Ej 

inkommit 

någon ny. 

Sedan 

tidigare 

har vi 7 

personer. 

 

Analys: Vi gör det vi ska och levererar mottagande till alla som vi tar emot enligt våra rutiner.  

Ungdomarna 

inom det 

kommunala 

aktivitetsansvare

t (KAA) ska 

erhålla aktivitet  

-Uppsökande verksamhet 

-Motiverande samtal 

-Erbjuda lämplig aktivitet 

Procentsats av 

antalet ungdomar i 

KAA som påbörjat 

aktivitet 

22 av 23 

personer 

blir 96 %. 
 

Analys: Bra samarbete mellan olika aktörer där även ett av våra externa projekt är delaktiga. Vilket 

gör att alla erbjuds aktivitet och nästan alla tagit emot det.  

God folkhälsa -erbjuda friskvårdande 

insatser till enhetens deltagare 

Antal friskvårdande 

insatser 

17 

tillfällen 

under 

perioden. 

 

Analys: Personalen har varit duktiga på att planera och genomföra aktiviteter. 
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Enhet funktionsstöd  
I Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS, finns tio olika insatser. Under 
perioden har Storfors kommun verkställt personlig assistans, kontaktperson, korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet (verkställs i kontaktfamilj) daglig verksamhet samt bostad med särskild 
service för vuxna. Personal vid LSS-boendet har även utfört boendestöd enligt SoL 
(Socialtjänstlagen). Boendestöd ges till personer boende i eget hem och där beslut om insatsen är 
fattad av IFO (Individ och familjeomsorgen). Solforsen skyddat boende är organisatoriskt förlagt 
under enheten funktionsstöd.  
 
Coronapandemin har ställt krav på extra resurser i form av att korttidsfrånvaron ökat markant 
vilket även haft effekten av att flera vikarier har krävts till de olika arbetslagen. Resurskrävande 
med anställningsprocess, introduktion, delegationer för all ny personal. Omfattande arbete med 
semesterrekrytering och stora svårigheter att tillsätta vikarietjänster inför sommaren.  
Tillfällig utökning gällande handledare tjänst 20 % avseende handläggning av 
kontaktpersonuppdraget har skett inom enheten.  
Enheten verkställer tillfälligt utökat personlig assistansbeslut i avvaktan på överklagandeprocess.  
 
Utvecklingsarbete kring hygienrutiner inom funktionsstödsenheten har skett och arbetskläder 
införs i samtliga grupper.  
 

Solforsen skyddat boende/ stödboende 
Mycket arbete har ägnats åt att marknadsföra boendet. Det har varit ett svårt läge att starta 
verksamhet och etablera Solforsen på marknaden när flertalet kommuner befunnit sig i ansträngt 
ekonomiskt läge samt att skyddat boende inte varit lagstadgat. Pandemin har ytterligare förvärrat 
läget då det blivit svårare för våldsutsatta att få stöd, detta är en trend inom liknande 
verksamheter i hela landet.  
 
Majoriteten av kommuner placerar i första hand i upphandlade boenden. Solforsen har endast 
bedrivits med kortsiktiga beslut och har inte kunnat ingå i upphandlingar. Det innebär att vi gått 
miste om ett stort antal placeringar.  
Solforsens skyddade boende har haft 19 kvinnor samt 24 barn placerade under perioden.  
Solforsens stödboende har avvecklats då behov av interna placeringar inte finns.  
 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Enheten gör ett negativt resultat ca 1.4 mkr Skyddat boende integrerades i enheten 
Funktionsstöd efter omorganisationen och medför till det negativa resultatet med 730 tkr, 
framför allt minskade intäkter gällande placeringar på skyddade boendet. Från april månad har 
det skett en markant negativ trend gällande nya placeringar.  Negativa resultatet beror även på 
fler beviljade insatser som medfört ökade personalbehov.  
Sjukfrånvaron har även varit betydligt högre än normalt, i perioder har det varit stora utmaningar 
för att täcka upp med nya vikarier.  

Funktionsstöd Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 6 372             7 865             11 357           11 729           372                        

Verksamhetens personalkostnad 14 334 -          13 274 -          18 676 -          20 176 -          82 -                  1 418 -                   

Verksamh kostn. exkl. personal 5 908 -            5 599 -            8 481 -            9 354 -            580 -                294 -                       

Avskrivningar -                      -                      -                      -                      -                             

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 13 870 -          11 008 -          15 800 -          17 801 -          662 -                1 339 -                   
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Enheten har varit sparsam med övriga kostnader men det kunde inte kompensera ovan nämnda 
utgifter.  
 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllnad 

100 % nöjda kunder Ett årligt samtal med kund % nöjda kunder 100 % 

 
Analys: Kontinuerliga samtal och uppföljningar sker med samtliga kunder.  

100 % trygga 

kunder 

Ett årligt samtal med kund % trygga kunder 95 % 

 
Analys: Vissa kunder kan ha andra 

önskemål om boendeinsats. 

Enheten verkställer fattade 

beslut. 

   

Beaktande av 

nationella 

minoriteters 

rättigheter 

Information om rättigheter 

och möjligheter 

Erbjuda tolk vid behov 

Vid behov översättning av 

informationsmaterial 

Antal möten med 

personer vilka tillhör 

nationella minoriteter 

Antal tolktillfällen 

Antal översatta texter 

0 %  

Analys: Har ingen kund som tillhör målgruppen 

Tillhandahålla 

säkerhet och 

trygghet för 

skyddssökande samt 

medföljande barn 

Samverkan med placerande 

kommun kring 

riskbedömning 

Antal placeringar 

som skett utan att 

checklista ”första 

kontakt socialtjänst” 

ifyllts 

0 % 

 

Analys: Checklistan fylls i vid varje inskrivning  

 Säkerhetssamtal med varje 

placerad individ 

% som genomgått 

säkerhetssamtal 

100 % 

 
Analys: Sker vid varje ny inskrivning 

 

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. 

Tidigare införda smittskyddsåtgärder, på grund av pandemin, fortsätter för personal i 

omvårdnadsyrken. Hög personalfrånvaro har påverkat personalbemanningen och en ökad 

vårdtyngd har gjort att vikarier fått introduceras kontinuerligt.  

Verksamheten har fortsatt arbetet med syfte att uppnå bättre kontinuitet hos kund genom att se 

över kontaktmansområden från tidigare två till tre områden.  Arbetssättet är även ett led i arbetet 

mot fast omsorgskontakt nytt riksdagsbeslut 1/7-22. Den fasta omsorgskontakten är ”spindeln i 

nätet” och ska informera och samverka med anhöriga, närstående, arbetslaget och andra 

yrkesgrupper som är delaktiga i den enskildes vård och omsorg.   

Verksamheten har tagit emot en språkpraktikant från AME från mars månad. 
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Budget och utfall 2022-08 

 

Analys: Enheten beräknas göra ett negativt resultat på ca 5,9 mkr. Orsakerna är minskade bidrag 

för kostnader i samband med Covid-19, men även ökade kostnader för bland annat inköp av 

skyddsutrustning, ökade drivmedelskostnader, fler timanställd personal på grund av vårdtyngd.  

Den ökade vårdtyngden genererar framförallt ökade lönekostnader under helg då enheten har 

bemannats med timanställd personal eftersom ordinarie personal inte finns disponibel. Ordinarie 

personal är redan schemalagda varannan helg.  

Omvårdnadsbehovet hos några kunder bosatta utanför tätorten överstiger 120 timmar per 

månad vilket anses som brytpunkt, för när hemtjänst är dyrare än särskilt boende. 

Omvårdnadsbehovet kräver två personal vid besöken samt att avståndet kräver bil och därmed 

ökade drivmedelskostnader. Befintliga kunders behov av dubbelbemanning motsvarar i snitt 28 

timmars arbetstid per dygn 

I december 2020 lämnade verksamheten lokalerna på Stationsgatan 62. Dock löper hyresavtalet 

för våning tre till slutet av 2022 och kostnaden på 26 000 kronor per månad belastar därmed 

verksamhetens budget.  

Mål 
Mål Aktivitet Indikator Antal/ % Målupp-

fyllelse 

Hög trygghetskänsla 

för kund 

Personalkontinuitet Medelvärde av antal 

olika personal hos 

varje kund 

 

    20 

 

 

Analys: Kontinuiteten fortsätter med 20 personal mot tidigare 30 personal per kund 

Delaktiga kunder Aktuella genomförande-

planer  

Upprättade och 

reviderade 

genomförande- 

planer  

  

    90 %  

Analys: Fortsatt arbetssätt där samordnare i arbetsområden kontinuerligt ser över behov av 

upprättande samt revidering av genomförandeplaner.  

Hög kompetens hos 

personal 

Kompetens-utveckling 

inom läkemedel, sårvård, 

inkontinens,  

Antal personal som 

genomgått 

kompetensutveckling 

 

     100 %  

Analys: Årligen inför delegering genomför all personal webbutbildning att ”jobba säkert med 

läkemedel”  

100 % nöjda kunder Analysera och följa upp 

avvikelser 

följa upp 

Socialstyrelses årliga 

enkät 

------ 

 

Analys: Inga resultat i Socialstyrelsens enkät som publicerades juni 2022 

Hemtjänst Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 2 326             1 762             2 142             3 658             1 516                    

Verksamhetens personalkostnad 12 683 -          13 068 -          13 358 -          20 172 -          6 813 -                   

Verksamh kostn. exkl. personal 1 977 -            2 375 -            2 751 -            3 393 -            642 -                       

Avskrivningar 21 -                  26 -                  33 -                  38 -                  5 -                           

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 12 355 -          13 706 -          14 000 -          19 945 -          -                      5 945 -                   
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Minskad 

sjukfrånvaro och 

förebygga 

arbetsskador 

Arbeta aktivt med 

tillbudsrapport 

Förflyttningsteknik 

Uppföljning i KIA  

Sjukfrånvar

o (>11 %) 

 

 

Analys: Fortsatt hög sjukfrånvaro ca 14 %. Pandemin är störst orsak, eftersom medarbetarna måste 

stanna hemma vid förkylningssymtom. Få arbetsskador. 

 

Enhet särskilt boende 
Särskilt boende är en boendeform som anpassats för äldre med stort behov av omsorg. I 
kommunen finns särskilda boendena Sjögläntan och Humlegården vilket tillika är ett 
korttidsboende. Plats inom särskilt boende kan erhållas efter ansökan till kommunens 
biståndshandläggare. Verksamheten utför också HSL-insatser (Hälso- och sjukvårdsinsatser) på 
ordination från sjuksköterska och rehabilitering. 
 
Under första delåret har vi fortfarande högre krav på skyddsutrustning inom vård och omsorg för 
att förebygga covid-19. Personalen ska fortsatt göra PCR test vid förkylningssymtom och stanna 
hemma. Kostnaden har ökat kraftigt för skyddsutrustning, från våra upphandlade leverantörer. 
Natteamet har from 1 april fått ny veckoarbetstid, enligt avtal, så nu är den 34.20 istället för 36.33  
timmar/vecka. Natt-teamet består nu av 5 personal varje natt mot tidigare 4 personal, på grund 
av fler insatser/larm/resor i hemtjänsten nattetid, vilket gör att personal inte hinner in för att 
hjälpa till på Sjögläntan. Verksamheten har också börjat med E tillsyn via digital tillsynskamera i 
hemtjänsten nattetid för att kunden ska få känna självständighet, ostörd nattsömn men samtidigt 
känna trygghet. 
Utifrån avtalen med SKR och kommunal har en tillfällig utökning till 100 % erbjudits 
tillsvidareanställd personal. Vid utökad tjänst får personalen även täcka andra verksamheter inom 
vård- och omsorg. Detta har ökat personalnöjdheten och minskat stressen. Försöket fortsätter 
under 2022. 
Verksamheten fortsätter att jobba i planeringssystemet Intraphone samt med digital signering för 
medicin för att förebygga avvikelser. 
Tillsyn av Anticimex, miljö och hälsa har gjorts vid Sjögläntan under delåret, med bra resultat för 
verksamheten. 
Introduktion av nya medarbetare inom vård och omsorg för att ersätta ordinaries frånvaro under 
sommaren har utförts. I år ökade svårigheterna att hitta personal till sommaren. Hög frånvaro 
bland personal under andra semesterperioden som resulterar i kvalificerad övertid  
Verksamheten har tagit emot elever från vård och omsorgsprogrammet. 
Ett arbete för att förebygga långtidssjukskrivning pågår i samverkan med företagshälsovården – 
som kontaktar personal vid upprepad korttidsfrånvaro. 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys:  
Verksamheten gör ett negativt resultat med ca 4,7 miljoner 

Det negativa resultatet beror delvis på att grundbemanningen inte är tillgodosett, kvalificerad övertid vid 

sjukdom, samt ökad vårdtyngd p.g.a. hot och våld 

Särskilda boende Utfall tertial 1,   

2021

Utfall tertial 1, 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 5 922             7 170             7 315             9 393             2 078                    

Verksamhetens personalkostnad 23 552 -          24 178 -          29 503 -          35 651 -          6 148 -                   

Verksamh kostn. exkl. personal 6 642 -            6 954 -            9 758 -            10 388 -          630 -                       

Avskrivningar 36 -                  36 -                  54 -                  54 -                  0 -                           

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 24 308 -          23 999 -          32 000 -          36 701 -          -                      4 701 -                   
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Fortsatt arbete med att titta på lösningar för att täcka vakanser med ordinarie personal samt att inte 

ersätta alla timmar på vakanta arbetspass.  

Förslag till åtgärder: 

Samordna schemaläggning med hemtjänst 

Köpa lunch utifrån, ta bort matlagning från Särskilt boende, riskbedömningar görs vid förändringar 

 Frivilligt delade turer 

Minska antal timvikarier  

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 

Behovsanpassade 

personalschema 

Schemaläggning 

 

Kundens mätbara 

behov av tid kontra 

utförda arbetstimmar 

Nytt schema 

var 8:e 

vecka 
 

Analys: Då bemanningskrav inte är uppfyllt så pågår ett arbete för att hitta andra schemalösningar. 

Olika förslag har lagts fram till personal samt att personal har fått kommit med förslag, 

riskbedömningar har gjorts. 

100 % registreringar i 

BPDS av kunder med 

demensdiagnos 

Registrera kunder i 

BPSD 

Antal registreringar i 

BPSD 

12 st 

 

Analys: Kunder med demensdiagnos registreras i BPSD systemet och handlingsplan tas fram vid 

teammöten  

0 % trycksår, 

undernäring, 

blåsdysfunktion 

Registrera 

riskbedömningar i 

Senior Alert 

Antal registreringar i 

Senior Alert 

48 st  

 

Analys: Riskbedömningar görs var 3:e månad eller vid förändring. När bedömningen visar på risker 

för kund, gör personal/kontaktman en åtgärdsplan för att förebygga riskerna  

100 % upprättade 

genomförandeplaner 

Använda metoden 

IBIC vid upprättande 

av 

genomförandeplaner 

Antal upprättade 

genomförandeplaner 

100 % 

 

Analys: Genomförandeplan skapas tillsammans med kund senast 14 dagar efter inflyttning samt 

uppdateras var 3:e månad eller vid förändring 

Ingen ökad 

korttidsfrånvaro hos 

personalen 

Korttidsutredningar 

och 

uppföljningssamtal 

Statistik från 

personalavdelningen 

1 

dagsfrånvaro 

tillfällen: 37 

stycken 

2-14 dagar: 

109 

 

Analys: Personal inom vård och omsorg måste vara hemma vid förkylningssymtom samt göra PCR 

test, det bidrar även till att personal har hög korttidsfrånvaro.  Samtal med personal vid hög 

korttidsfrånvaro samt Företagshälsovård 

100 % nöjda kunder Utvärdera och följa 

upp 

brukarundersökning 

Statistik från 

Socialstyrelsens 

brukarundersökning 

 

 

Analys: För få kunder fyllde i enkäten, inget resultat redovisas  

 

Hälso- och sjukvård 
Med kommunal hälso- och sjukvård avses hemsjukvård och rehabilitering inom särskilda 

boendeformer, funktionsstöd och ordinärt boende. Legitimerade professioner som ingår i 



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 54 

 

den kommunala hälso-och sjukvård är distriktsköterska/sjuksköterska, 

fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut. Dessutom ingår hjälpmedelstekniker. 

Händelser under perioden 

En sjuksköterska har avslutat sin anställning på egen begäran och en ny har anställts. 

Denne påbörjar sin tjänst 13/7. 

Vi har periodvis gått kort i verksamheten p.g.a. sjukdomar och brist på vikarier. 

Enheten har fått löpande information runt skärpta hygienrutiner och rutiner gällande 

Covid-19. 

Två sjuksköterskor har varit regionen behjälpliga med vaccinering mot Covid-19.  

Uppstart av arbetet med att få till någon form av HSL undersköterska har gjorts. Syftet 

med denna är att få till ett smidigare samarbete mellan Hälso-och sjukvårdsenhetens 

personal och omvårdnadspersonal. 

Vi har utökat till med ytterligare 3st Evondos läkemedelsrobot. Det är en del i 

omställningen till nära vård. 

Enhetschef och MAS har deltagit i arbetet med omställning till Nära Vård. 

En planeringsdag med ssk och en planeringsdag med rehab har genomförts. Huvudsyftet 

med dagarna var att se över rutiner. Ytterligare en planeringsdag med ssk finns i schemat 

under hösten. 

En provanställning för en arbetsterapeut avslutades och rekrytering av en ny har 

genomförts. Denne påbörjar sin tjänst 19/9. Vår Fysioterapeut/sjukgymnast har sagt upp 

sig och har vi i dagsläget en vakans eftersom rekryteringsförsök inte har gett något resultat. 

Rehabverksamheten har haft en tuff sommar eftersom vi i princip har gått på halv styrka. 

En arbetsterapeut och enhetschef har deltagit i nätverksträffar inom rehabilitering. 

Arbetsterapeuter har deltagit i olika digitala utbildningar inom hjälpmedelsområdet. 

Fysiska träffar inom dagverksamheten och anhörigträffar har kommit igång efter att ha haft 

en paus under pandemin. Projektet med gympa på Sjögläntan har fallit väl ut. Projektet är 

tidsbegränsat till årsskiftet och finansieras av statliga medel. 

Broschyrer inom samtliga verksamhetsområden har uppdaterats. 

Lönesamtal har genomförts. 

Delegeringar av vårdpersonal har genomförts.  

Torsdagsmöte med ssk och rehabpersonal har införts på försök och verkar ha fallit ut väl. 

Bemanning 

Ange antal årsarbetare: 11,5 årsarbetare, inklusive ledning. 1 vakans i dagläget. 

Rekryteringsläget: Svårt att rekrytera personal till rehabiliteringsenheten. 

Frånvaro/sjukskrivning: Enheten har för närvarande låga sjukskrivningstal.     

Ekonomisk redovisning 

Budget och utfall 2022-08 

 
 

Analys: Enheten prognosticeras att göra ett underskott mot budget med 2,3 mnkr, detta 

beror på högre personalkostnader än budgeterat, speciellt på sköterskesidan där 

Kommunal hälso & sjukvård Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 622                 385                 760                 407                 353 -                       

Verksamhetens personalkostnad 5 337 -            5 019 -            5 779 -            7 602 -            1 823 -                   

Verksamh kostn. exkl. personal 1 214 -            1 378 -            1 910 -            2 088 -            178 -                       

Avskrivningar 46 -                  49 -                  71 -                  74 -                  3 -                           

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 5 976 -            6 061 -            7 000 -            9 357 -            -                      2 357 -                   



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 55 

 

semestervikarierna har haft ett mycket högt löneläge. Det senare är ett ”Sverigeproblem” 

där sjuksköterskor tenderar att ta de jobb som är högst betalda. Möjligen blir underskottet 

något mindre p.g.a. vakanser på rehabsidan. 

 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 

Ökad användning av 

smärtskattningsskala 

vid livets slutskede 

Registrera i 

palliativa 

registret 

Antal 

registreringar i 

palliativa registret 

100 

 

Analys: 

Skapa individuella 

vårdplaner inom 

diabetes 

Läkarkontakt  Antal 

dokumenterade 

vårdplaner 

* 

 

Analys: 

Minsk antal 

fallolyckor i ordinärt 

boende 

Uppsökande 

verksamhet 

Antal 

dokumenterade 

fall i 

avvikelsesystemet 

0 

 

Analys: P.g.a. pandemin kommer något/några av målen bara uppnås till viss del. Vakansen på personal 

i rehabenheten gör att den uppsökande verksamheten blir begränsad. Målet är fortfarande att den 

uppsökande verksamheten ska komma igång innan året är slut. 

*= Det är regionen som är ansvariga för vårdplanerna. Detta mål behöver förändras. 

 

 

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

Enhet IFO barn och unga  
Enheten riktar sig till barn och unga upp till 18 år, men vid placeringar som längst till 21 år. 
 
Enheten fortsätter arbeta med att utveckla kostnadseffektiva insatser på hemmaplan som 
möjliggör en förändring för enskilda, familjer och grupper. Det krävs att det finns behandlare med 
utbildning som kan arbeta i familjerna och ge det stöd och hjälp som familjerna behöver. Då det 
gäller barn och unga med omfattande behov ställs det höga krav på att utveckla effektiva metoder 
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och arbetsformer. Familjebehandlarna har under våren gått utbildning i FFT, Funktionell 
familjeterapi som är en metod som rekommenderas av Socialstyrelsen. Handläggande 
socialsekreterare gör täta uppföljningar av de beslutade insatserna för att säkerställa att insatsen 
är ”rätt” och ger resultat.  
Samverkan sker internt med olika enheter som skola, förskola, vuxen och AME och externt med 
hälso- och sjukvård och polis för att få en helhet kring familjerna. Samverkansrutinen för skolan, 
förskolan och socialtjänsten följs upp och kontinuerliga samverkansträffar genomförs. En ny 
samverkansgrupp tillsammans med polis, skola, IFO och säkerhetssamordnare har startats. Detta 
har t.ex. resulterat i träffar tillsammans med familjer där det varit anmälningar rörande 
kriminalitet för att tidigt fånga upp problematiken, vilket upplevdes positivt av de medverkande.  
 
Enheten arbetar/motiverar för att familjerna ska få och vilja ta emot stöd i ett tidigt skede, 
förebygga en negativ utveckling och en del i detta är att erbjuda insatser utan beslut från 
myndighetssidan, d.v.s. att det inte ska behöva genomföras en utredning först.  
  
Pågående utveckling av arbetet med rekrytering av egna familjehem och kunna ge dem det stöd 
de behöver för att kunna vara en attraktiv kommun att vara uppdragstagare i, bl.a. har ett 
material för handledning till familjehemmen påbörjats. En rutin kring hur vi ska arbeta för ett 
”positivt umgänge” med biologförälder har utarbetats utifrån material från Socialstyrelsen. Målet 
är också att minska behovet av konsulentstödda familjehem vid eventuella nya placeringar.  
Statsbidrag för familjehemsvård kommer under fyra månader bekosta en extra personalresurs för 
att fortsätta arbetet med att utveckla familjehemsvården.  
Samverkan sker med Kristinehamn och Filipstad kring familjehemsvården för att effektivisera 
arbetet och öka möjligheten till utbyte av personalresurser och familjehem mellan kommunerna 
samt gemensamma utbildningsinsatser för familjehemmen. Gemensam föreläsning för 
familjehem och kontaktfamiljer i traumamedveten omsorg har genomförts under hösten.   
 
Kontinuerligt arbete med att behålla en god kvalitét gällande handläggning och insatser på 
hemmaplan, samt hålla oss uppdaterade i gällande föreskrifter och lagar. Utbildningar och 
utvecklingsarbete för att kunna möta familjers olika behov.  
Arbetar för en god arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare så att personalen trivs och vill 
stanna kvar. Kontinuerligt arbete med ärendegenomgångar, ärendemätningar, egenkontroll, 
informationsinsatser samt extern handledning. Nyanställda erbjuds introduktion enligt en 
introduktionsplan samt en egen mentor under 3-4 månader. Under hösten startar Yrkesresan som 
är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling som syftar till att ge kvalitet i varje möte 
mellan socialtjänstens medarbetare och invånare.  
 
Budget och utfall 2022-08 

 
 
Analys: Prognosen för enheten visar på ett överskott mot budget, på helår, med ca 600 tkr. I 
verksamhetens personalkostnader ingår ersättningar (arvode och omkostnad) till familjehem, 
vårdnadsöverflyttade (särskilt förordnade vårdnadshavare), kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 
Dygnskostnader för placeringar i konsulentstödda familjehem och institutioner redovisas på 
verksamhetens kostnader exkl. personal. Mera intäkter än vad som budgeterats. 
 

IFO barn och unga Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 1 501             1 010             986                 1 341             355                        

Verksamhetens personalkostnad 6 744 -            6 604 -            10 407 -          10 109 -          298                        

Verksamh kostn. exkl. personal 3 365 -            3 037 -            4 579 -            4 654 -            76 -                         

Resultat 8 608 -            8 631 -            14 000 -          13 423 -          -                      577                        
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Mål 

Mål Aktivitet Indikator % / 

Antal 

Målupp-

fyllelse 

Rätts-säkerhet, 

barn-perspektiv, 

ett gott 

bemötande och 

service i kontakt 

med 

klienter/brukare 

Kvalitetsarbete samt 

kompetens- och 

informationsinsatser 

för att säkra kvalitén i 

möten med familjer 

och att vi följer 

gällande lagar och 

föreskrifter. 

Egenkontroll, 

ärendegenomgångar, 

ärendetyngdsmätninga

r, brukarundersökning 

och 

introduktionsutbildning 

för nyanställd 

personal. 

Antal inkomna klagomål 

gällande bemötande 

Antal avvikelser 

Hur nöjda är familjerna med 

bemötandet 

Resultat i egenkontrollen och 

brukarundersökning 

0 

 

1 

 

Analys: Avvikelsen avser en utredning som blivit sen p.g.a. hög arbetsbelastning och akuta ärenden 

prioriterats. Inget att anmärka på i egenkontroll utan handläggningen följer riktlinjer och föreskrifter. 

Brukarundersökning genomförs i september och oktober. 

Ett gott 

förebyggande 

arbete 

Föräldragrupper-

/utbildningar i 

föräldraskapsstöd och 

ABC. 

Information på 

hemsidan, Facebook 

m.m. om möjligheten 

att söka råd- och 

stödsamtal utan beslut 

om insats. E-tjänst på 

hemsidan för råd-och 

stödsamtal. 

Information på 

föräldramöten om 

socialtjänstens arbete 

och vad vi kan erbjuda 

för insatser 

Familjebehandlare 

deltar i 

Familjecentralens 

hembesöksprogram 

tillsammans med BHV-

sköterska i samband 

med 8-

månadersbesöket. 

 

Antal genomförda 

föräldragrupper-

/utbildningar/antal deltagare 

Antal råd- och stödsamtal som 

familjebehandlarna genomfört 

Antal genomförda 

föräldramöten 

Antal besök i 

hembesöksprogrammet 

 

1 grupp 

och 2 

deltagar

e 

26 st. 

 

2 

 

0 

 

 

Analys: Hembesöksprogrammet påbörjas nu under hösten och tider är inbokade. Föräldramöten inte 

kunnat genomföras p.g.a. Corona tidigare under året men är igång igen i höst. Anmälda deltagare till 

föräldragrupp ABC har inte kommit på träffarna av olika anledningar därav det låga antalet deltagare. 

ABC kommer inte kunna genomföras under hösten då det saknas utbildad personal. 

Insatser som ger 

ett gott resultat 

och är 

Insatser för barn och 

unga och deras 

familjer på 

hemmaplan. 

Minskade kostnader/färre 

placeringar mot 2020 och 

2021 

Minskad

e 

kostnad

er 

 



        2 0 2 2  D e l å r s r e d o v i s n i n g  | 58 

 

kostnadseffektiv

a 

Socialsekreterarna ska 

ha täta uppföljningar 

av beslutade insatser 

för att kunna bedöma 

om de ger resultat och 

är ”rätt” insats. 

Rekryteringsinsatser 

uppdragstagare ex 

familjehem. 

 

Att vi ser en positiv 

förändring/utveckling hos 

familjerna. Målen i 

uppdragen/genomförandeplan

er är uppfyllda 

 

Antal nya utredda familjehem i 

kommunens regi, 

kontaktfamiljer och 

kontaktpersoner 

 

 

Ja hos 

de flesta 

 

7 st. 

varav 3 

st. 

familje-

hem 

Analys: Flera familjer med positiv förändring där målen med insatserna uppfyllts. Fortsatt rätt svårt att 

rekrytera uppdragstagare. Rekryteringsaktiviteter genomförda bl.a. på Storfors marknad. Kostnaderna för 

placeringar lägre än för 2021 och 2020. 

 

Enhet IFO vuxna 
Enheten riktar sig till vuxna från 18 års ålder. 
 
Enheten fortsätter att försöka hitta kostnadseffektiva insatser på hemmaplan bl.a. när det gäller 
skadligt bruk av alkohol och droger. I möjligaste mån är det socialsekreterarna som använder sin 
egen kunskap i behandlingssyfte. Det finns även en nära samverkan med vårdcentralen. Vi har ett 
gott samarbete med Kristinehamns kommun där vi kan köpa öppenvårdstjänster för att undvika 
kostnadskrävande externa missbruksplaceringar.  
 
En samverkan internt är en förutsättning för att hitta kostnadseffektiva hemmaplanslösningar. 
Det pågår ett fortsatt samverkansarbete mellan IFO och arbetsmarknadsenheten, AME, med syfte 
att minska kostnaderna för försörjningsstöd. IFO ger uppdrag till AME som skriver 
genomförandeplaner och planerar insatser som både gynnar den enskilde och kommunens 
ekonomi när personer blir självförsörjande. Ett arbete har påbörjats att se över riktlinjerna för 
biståndsbedömning för äldre och funktionsnedsatta samt samverkan med verkställigheten. Syftet 
är att det ska leda till att riktlinjerna blir enklare att tolka och att verkställigheten ska få tydligare 
uppdrag. Behovet av boendestöd ökar och en översyn av hur detta behov ska tillgodoses pågår. 
Det kommer även fler ansökningar om boende och stöd från ungdomar som nyligen fyllt 18 år och 
varit aktuella för insatser hos barn/unga som vi försöker finna lösningar på. 
 
Det krävs även en god samverkan med externa samverkansparter såsom regionen, 
arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Det sker bl.a. via samordningsförbundet Östra 
Värmland i olika projekt. En stor del av de personer som uppbär försörjningsstöd är sjukskrivna 
utan ersättning. Där samarbetar vi med försäkringskassan om samordnad rehabilitering för att 
utröna om personen har full arbetsförmåga eller om det finns möjlighet till sjukersättning på hel- 
eller deltid.  
  
Vi fortsätter det förebyggande arbetet mot skadligt bruk av alkohol och droger, våld i nära 
relation samt psykisk ohälsa. På hemsidan finns dessutom en e-tjänst där man kan lämna en 
intresseanmälan för en kontakt med socialtjänsten. Man kan få råd- och stödsamtal utan beslut 
om insats och kan vara anonym. 
 
Det är viktigt att vi arbetar för att bibehålla en god kvalitet gällande handläggning och insatser så 
att en kostnadseffektiv verksamhet kan bedrivas. En god arbetsmiljö är viktig för att vara en 
attraktiv arbetsgivare så att personal vill arbeta kvar och att kompetensen bibehålls i kommunen.  
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Brukarundersökning kommer att genomföras i höst för att mäta nöjdhet med bemötande och 
insatser på området ekonomiskt bistånd och missbruk. 
 
 
Budget och utfall 2022-08 

 
Analys: Prognosen för IFO vuxna visar ett överskott 1 599 tkr gentemot budget. En orsak till 
överskottet är att en vakans inte ersatts fullt ut. Dessutom har behovet av försörjningsstöd inte 
varit lika stort. 

Mål 
Mål Aktivitet Indikator % /Antal Målupp-

fyllelse 

Rättssäkerhet, gott 

bemötande och 

service i kontakt 

med 

klienter/brukare 

Kvalitetsarbete samt 
kompetens- och 
informationsinsatser för 
att säkra kvalitén i möten 
med klienter/brukare och 
att vi följer gällande lagar 
och föreskrifter. 

Egenkontroll, 
ärendegenomgångar, 
brukarundersökning och 
introduktionsutbildning 
för nyanställd personal. 

Antal inkomna klagomål  

Antal avvikelser gällande 

brister i bemötande, 

dokumentation eller 

informationsöverföring 

Hur nöjda är 

klienterna/brukarna med 

bemötandet 

Resultat i egenkontrollen 

och uppföljningar i 

verksamhetssystemet 

0 

 

1 

 

Analys: Inga inkomna klagomål eller avvikelser har rapporterats. Inget att anmärka på vid 

egenkontroll. Brukarundersökning kommer genomföras i höst. 

Ett gott 

förebyggande 

arbete 

Utveckla det 

förebyggande arbetet 

inom området med t ex 

att ordna träffpunkter för 

klienter/brukare 

Information på hemsidan, 

Facebook, ”Freske lufta” 

m.m. om möjligheten att 

söka råd- och stödsamtal 

utan beslut om insats. E-

tjänst på hemsidan för 

råd-och stödsamtal. 

Antal deltagare 

Antal råd- och stödsamtal 

som genomförts 

 

0 

3 

 

 

 

 

 

1 

ansökan 

via e-

tjänst 

 

Analys: Träffpunkten som har planerats har inte kommit igång p.g.a. resursbrist. Antal råd- och 

stödsamtal har under början av året varit lägre än föregående år, trots bättre tillgänglighet med en e-

tjänst som införts. 

Insatser som ger ett 

gott resultat och är 

kostnadseffektiva 

Insatser för vuxna på 

hemmaplan. Samarbete 

med andra aktörer för att 

kunna erbjuda ytterligare 

hemmaplanslösningar. 

Minskade 

kostnader/färre 

placeringar mot 2020 

och 2021. 

Minskad 

kostnad 

29 % 

 

 

 

IFO vuxna Utfall delår 

2021

Utfall delår 

2022

Budget             

Helår                    

2022

Prognos           

helår              

2022

omfördelad KS 

oförutsett

diff prognos - 

budget 2022, inkl. 

omfördelade 

medel

Verksamhetens intäkter 293                 291                 50                   291                 241                        

Verksamhetens personalkostnad 2 655 -            2 603 -            4 610 -            3 951 -            659                        

Verksamh kostn. exkl. personal 3 629 -            3 416 -            7 440 -            6 741 -            700                        

Avskrivningar -                      -                      -                      -                      -                             

Finansiella kostnader -                      -                      -                      -                      -                             

Resultat 5 992 -            5 728 -            12 000 -          10 401 -          -                      1 599                    
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Uppföljningar av 

beslutade insatser för att 

kunna bedöma om de ger 

resultat och är ”rätt” 

insats. 

 

Brukare/klienter som är 

nöjda med insatsen. 

Att vi ser en positiv 

förändring/utveckling 

hos brukare/klienter. 

 

 

 

 

 

10 st. 

Analys: Interna insatser används i första hand, men ibland är behoven så stora att extern behandling 

behövs vilket har varit nödvändigt i början på året. Insatser i form av behandling och stödsamtal har 

lett till att tio klienter fått en positiv förändring. Brukarundersökning kommer ske i höst. 

Personer med 

försörjningsstöd ska 

komma ut i egen 

försörjning 

Fortsatt arbete med 

personer som har 

långvarigt behov av 

försörjningsstöd genom 

individuella planer och 

tätt samarbete med AME. 

Minskade kostnader för 

ekonomiskt bistånd jmf 

med 2020 och 2021. 

 

Minskat 

15 %  

Analys: Arbetet med individuella planer och samarbetet med AME fortlöper och medför att kostnaden 

för försörjningsstödet sjunker. 

Personer som är 

färdigvårdade på 

sjukhus ska tas 

hem inom tre dagar 

Att biståndshandläggare 

planerar hem 

patienter/kunder så att 

betalningsansvar till 

Regionen inte uppstår  

Att inget 

betalningsansvar hamnar 

på kommunen 

1 tillfälle 

 

Analys: Vid ett tillfälle har regionen fakturerat kommunen för kvarliggande patient. Anledningen har 

varit att det inte funnits personal inom hemtjänst som kunnat arbeta under helg.  

 


