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Ordförande: Thomas Backelin (S)  § 138-142, 144-158 

 Lennart Johansson (S)  § 143 

 

Justerande: Birgitta Wiberg (S)     

 Harriet Ulrici (SD)  

  

 

Beslutande: 

Peter Farrington (M) § 138-140, 142-145, 147-148, 150, 152-158. 

Håkan Larsson (C) § 138-140, 142-158. 

Ingrid Andersson (C) § 138-141, 143-158. 

Birgitta Hagström (C) § 138-141, 143-147, 149-158. 

Mikael Lind (C)  

Hans Jildesten (S) § 138-140, 142-144, 147-158. 

Urban Lavén (S)  

Glenn Aspnes (S) § 138-141, 143-148, 150, 152-158. 

Ingrid Resare (S) § 138-140, 143-146, 149-158. 

Christina Skogström (S) § 138-140, 143-144, 146-158. 

Birgitta Wiberg (S)  

Steve Nilsson (S) § 138-140, 142, 144-158. 

Christoffer Andersson (S)  

Janina Svensson (S) 

Inger Nordström (V)  

Lars-Erik Carlsson (V) § 138-140, 142, 144-158. 

Birgitta Hellberg (V) § 138-140, 143-158. 

Harriet Ulrici (SD)  

Andris Widuss (M) § 138-140, 145-146, 148-158. 

Lennart Johansson (S)  

Thomas Backelin (S) § 138-142, 144-158. 

 

 

Övriga deltagande 

Ingemar Olsson, ordförande kommunrevisionen § 140-150. 

Peter Rosengren, auktoriserad revisor, KPMG § 140-150. 

Mikael Jareke, kommunchef  

Ingela Bergare, ekonomichef 

Lennart Aronsson, sekreterare  
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KF § 138 Meddelanden 

 

Kommunstyrelsen 2015-06-29 kl. 09.00 Kommunhuset 

 

Kommunrevisionen 

Revisionsrapport över årsredovisning 2014. 

Granskning av bokslut och årsredovisning 2014 – Revisionsrapport. 

Dnr KS 2015-0097 

 

Revisionsrapport beträffande länsgemensam granskning av vårdkedjor och 

förskrivning av läkemedel för äldre samt bilaga till Samgranskning äldreomsorg 

och läkemedel. 

Dnr KS 2015-0188 

 

Bergslagens Räddningstjänst – Revisionen 

Granskning av årsredovisning och bokslut 2014. 

Dnr KS 2015-0028/9 

 

Revisionsprojekt avseende upphandling enligt LOU. 

Dnr KS 2015-0028. 

 

Landstinget i Värmland – Revisionen 
Granskning av hjälpmedelsnämndens verksamhet under 2014.  

Dnr KS 2015-0089 

 

Deloitte 

Rapport avseende granskning av verksamhetsåret 2014 – Samordningsförbundet 

Östra Värmland. 

Dnr KS 2015-0156 

 

PWC 
Revisionsrapport: Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden – 

Karlstads kommun. 

Dnr 2015-0076 

 

Karlskoga kommun 
Val av ledamöter och ersättare i Renhållningsbolaget i Mellansverige AB. 

Dnr KS 2015-0079 

 

Kristinehamns kommun Budgetberedning för Bergslagens 

Räddningstjänstförbunds revision 

Protokoll 2015-03-27 § 1. 

Dnr KS 2015-0028/5 
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KF § 138 forts. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Godkänna redovisningen av meddelanden. 

 

___________________ 
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  Dnr KS 2015-0161 

 

KF § 139 Medborgarförslag: Förbjud all användning av pyroteknik i 

 hela Storfors kommun 

 
Rubricerat medborgarförslag inkom till kommunkansliet 2015-04-29. 

Medborgarförslaget redovisas nedan. 

”Under nyårshelgen 2014/15 blev hästen Helge i Roslagen så skrämd av en 

fyrverkeripjäs/smällare att han sprang bort från sin ägare. Människor över stora 

delar av Roslagen med omgivningar har sedan dess letat efter honom. Nu efter tre 

månader, har hästen hittats drunknad.  

 

Hästar, hundar och människor kan bli skrämda och/eller må dåligt av eller få 

fysiska skador då de handskas med eller träffas av fyrverkeripjäser.  

Bränder kan uppstå och kemiska ämnen sprids ut i luften/naturen då man skjuter 

av pyrotekniska pjäser. 

 

För att undvika att djur och människor blir skrämda och/eller skadas samt att 

kemiska ämnen sprids ut i luft/natur föreslår förslagsställarna 

 

att Storfors kommun omgående totalförbjuder all användning av 

pyrotekniska artiklar/raketer/smällare/ i hela kommunen”  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Förslagsställarna 

Michael Björklund 
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 Dnr KS 2015-0097 

 

KF § 140 Information och genomgång av Storfors kommuns 

 årsredovisning 2014 

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för Storfors kommuns bokslut 2014. 

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

skattefinansierade delen -3 095 tkr. 

 

Balanskravsresultat 2014 

Resultat före justeringar  - 3 885 tkr 

VA verksamhet  791 tkr 

Jämförelsestörande poster  418 tkr 

Balanskravsresultat      -2 677 tkr 

 

Balanskravsresultatet om 2 677 tkr skall återställas inom 3 år.  

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för de största orsakerna till  

underskottet 2014. 

De största orsakerna till underskottet 2014 är följande: 

* Biståndsbedömda timmar har ökat med ca 5 %. 

 - Ger ökade kostnader inom hemtjänst. 

 - Ger ökade kostnader för hemsjukvård både avseende personal och  

  hjälpmedel. 

 - Ökade kostnader för specialkost. 

 

* Satsning på förnyelse inom IT-system hos många av kommunens 

 verksamheter.  

* Förebyggande arbete med hemmasittande ungdomar. 

 - Kommunen har ett samarbete mellan bland annat Grundskolan, Individ- och 

  familjeomsorg samt Arbetsmarknad.  

* Kostnader kopplade till ett ökat underhållsbehov. 

 - Byte av larm på Kroppaskolan. 

 - Nytt golv i Sporthallen. 

 - Diverse besiktningsanmärkningar som kräver åtgärder både inom el,  

  lekplatser och matförvaring. 

* Kostnader för pensioner intjänade före 1998 blev 1,2 mnkr mer än beräknat i  

 budget. 

 

___________________ 
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    Dnr KS 2015-0097 

 

 

KF § 141 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen 

 och de enskilda förtroendevalda 2014  

 

Peter Rosengren, auktoriserad revisor, KPMG redogör för kommunrevisionens 

olika ställningstagande/påpekande i revisionsberättelsen. 

Ingemar Olsson ordförande kommunrevisionen läser revisionsberättelsen för år 

2014.  

 

Bedömning 

Revisorerna bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut har bedrivit verksamheten 

på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt. 

 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande så till vida 

att de ger en korrekt bild av kommunens ställning och resultat. Årsredovisningen 

är inte upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och god 

redovisningssed på så sätt att det bland annat saknas tilläggsuppgifter och 

kassaflödesanalys till den sammanställda redovisningen.  

Revisorerna ifrågasätter starkt riktigheten i den balanskravsutredning som 

redovisas av kommunstyrelsen i årsredovisningen. Detta dels med hänsyn till 

kommunstyrelsens tolkning av kommunallagens krav på ekonomi i balans men 

även utifrån fortlöpande negativa resultat som kommunen redovisar och som 

innebär att kommunens eget kapital förbrukas för löpande verksamhet. 

Revisorernas bedömning är att detta inte är i överensstämmelse med god 

ekonomisk hushållning. 

 

Revisorerna bedömer att styrelsen och nämndernas interna kontroll inte har varit 

tillräcklig. 

 

Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med 

fullmäktiges mål om en budget i balans. 

 

Revisorerna riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning, 

ledning, uppföljning och kontroll. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder 

och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

 

Revisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2014 godkänns. 
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  Dnr KS 2015-0097 

 

KF § 141 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Storfors kommun år 2014. 

Revisionsberättelse 2014 samt bilaga 1. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att 

kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet enligt 

revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Kommunstyrelsen och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet enligt 

revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

____________________ 

 

Vid behandling eller beslut deltog ej Hans Jildesten (S), Christina Skogström (S), 

Ingrid Resare (S), Steve Nilsson (S), Lars-Erik Carlsson (V), Andris Widuss (M), 

Håkan Larsson (C), Birgitta Hellberg (V) och Peter Farrington (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Kommunstyrelsen 
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  Dnr KS 2015-0097 

 

 

KF § 142 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Välfärdsnämnden 

 och de enskilda förtroendevalda 2014 

 

Föreligger revisionsberättelse 2014. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Välfärdsnämnden 

samt dess enskilda ledamöter för 2014.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Storfors kommun år 2014. 

Revisionsberättelse 2014 samt bilaga 1. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att 

Välfärdsnämnden och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet enligt 

revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Välfärdsnämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet enligt 

revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

____________________ 

 

Vid behandling eller beslut deltog ej Glenn Aspnes (S), Ingrid Resare (S),  

Birgitta Hellberg (S), Ingrid Andersson (C), Andris Widuss (M),  

Christina Skogström (S) och Birgitta Hagström (C). 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Välfärdsnämnden 
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  Dnr KS 2015-0097 

 

 

KF § 143 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Miljö- och 

 byggnadsnämnden och de enskilda förtroendevalda 2014 

 

Föreligger revisionsberättelse 2014. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Miljö- och 

byggnadsnämnden samt dess enskilda ledamöter för 2014.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Storfors kommun år 2014. 

Revisionsberättelse 2014 samt bilaga 1. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att Miljö- och 

byggnadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet enligt 

revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Miljö- och byggnadsnämnden och dess enskilda förtroendevalda 

ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

____________________ 

 

Vid behandling eller beslut deltog ej Thomas Backelin (S),  

Lars-Erik Carlsson (V), Steve Nilsson (S) och Andris Widuss (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Thomas Backelin 

Lars-Erik Carlsson 

Hans Lindqvist 

Leif Persson 

Steve Nilsson 

Andris Widuss 
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  Dnr KS 2015-0097 

 

 

KF § 144 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Valnämnden

 och de enskilda förtroendevalda 2014 

 

Föreligger revisionsberättelse 2014. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Valnämnden  

samt dess enskilda ledamöter för 2014.  

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Storfors kommun år 2014. 

Revisionsberättelse 2014 samt bilaga 1. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att Valnämnden  

och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag 

för räkenskapsåret 2014.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Valnämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet enligt 

revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

____________________ 

 

Vid behandling eller beslut deltog ej Andris Widuss (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Valnämnden 
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  Dnr KS 2015-0097 

 

 

KF § 145 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Gemensam 

 administrativ nämnd och de enskilda förtroendevalda 2014 

 

Föreligger revisionsberättelse 2014. 

Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma 

nämnderna, Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Administrativa 

nämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för  

Gemensam Administrativ nämnd samt dess enskilda ledamöter för 2014.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionen Kristinehamn: Årlig övergripande granskning 2014, 

granskningsrapport av Administrativa nämnden, 2015-06-23. 

Kommunrevisionen Storfors: Revisionsberättelse 2014 samt bilaga 1. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att Gemensam 

Administrativ nämnd och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet  

enligt revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Gemensam Administrativ nämnd och dess enskilda förtroendevalda 

ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

____________________ 

 

Vid behandling eller beslut deltog ej Hans Jildesten (S) och  

Christina Skogström (S). 

 

 

 

 

Kopia 

Hans Jildesten 

Christina Skogström 
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  Dnr KS 2015-0076 

 

KF § 146 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Gemensam 

 drifts- och servicenämnd, IT och de enskilda förtroendevalda 

 2014 

 

Föreligger revisionsberättelse 2014. 

Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma 

nämnderna, Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Administrativa 

nämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för  

Gemensam Drifts- och servicenämnd samt dess enskilda ledamöter för 2014.  

 

Beslutsunderlag 

Karlstads kommun: PWC Revisionsrapport Granskning av den gemensamma 

drifts- och servicenämnden. 

Kommunrevisionen Storfors: Revisionsberättelse 2014 samt bilaga 1. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att Gemensam 

Drifts- och servicenämnd och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet  

enligt revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Gemensam Drifts- och servicenämnd och dess enskilda förtroendevalda 

ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

____________________ 

 

Vid behandling eller beslut deltog ej Hans Jildesten (S) och  

Peter Farrington (M). 

 

 

 

 

Kopia 

Hans Jildesten 

Peter Farrington 
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  Dnr KS 2015-226 

 

KF § 147 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för Gemensam 

 överförmyndarnämnd och de enskilda förtroendevalda 

 2014 

 

Föreligger revisionsberättelse 2014. 

Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma 

nämnderna, Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Administrativa 

nämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd. 

 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för  

Gemensam Överförmyndarnämnd samt dess enskilda ledamöter för 2014.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunrevisionen Kristinehamn: Årlig övergripande granskning 2014, 

granskningsrapport av Östra Värmlands Överförmyndarnämnd, 2015-06-23. 

Kommunrevisionen Storfors: Revisionsberättelse 2014 samt bilaga 1 K. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att Gemensam 

Överförmyndarnämnd och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet  

enligt revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Gemensam Överförmyndarnämnd och dess enskilda förtroendevalda 

ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

____________________ 

 

Vid behandling eller beslut deltog ej Ingrid Resare (S) och Andris Widuss (M).  

 

 

 

 

 

Kopia 

Ingrid Resare 

Andris Widuss 
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KF § 148 Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för 

 Hjälpmedelsnämnden och de enskilda förtroendevalda 

 2014 

 

Föreligger revisionsberättelse 2014. 

Till revisionsberättelsen hör även granskningsrapporter för de gemensamma 

nämnderna, Drifts- och servicenämnden, Hjälpmedelsnämnden, Administrativa 

nämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd. 

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelser, nämnder 

och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Landstingets revisorer har granskat den med kommunerna gemensamma 

hjälpmedelsnämnden. Granskningen redovisas i revisionsrapport nr 15-14. 

Rapporten har delgivits revisorerna i länets kommuner.  

 

Beslutsunderlag 

Protokoll Hjälpmedelsnämnden 2015-03-13. 

Tjänsteskrivelse 2015-03-04 Årsredovisning 2014. 

Årsredovisning 2014 hjälpmedelsnämnden i Värmland. 

Granskning av hjälpmedelsnämndens verksamhet under 2014. 

Revisionsberättelse 2014 samt bilaga 1 från kommunrevisionen Storfors. 

 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att  

Hjälpmedelsnämnden och dess enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet  

enligt revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Bevilja Hjälpmedelsnämnden och dess enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet 

enligt revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014. 

 

____________________ 

 

Vid behandling eller beslut deltog ej Ingrid Resare (S) och  

Birgitta Hagström (C). 

 

 

 

Kopia 

Ingrid Resare 

Birgitta Hagström 
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KF § 149 Ansvarsfrihet 2014 för Samordningsförbundet Östra 

 Värmland 

 

Revisorerna har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och  

förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Östra Värmland, org. nr 

222000-2352, för verksamhetsåret 20 l4. 

 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen 

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som 

ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är 

nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar 

också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och 

riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

 

Revisorns ansvar 

Revisorernas ansvar är att uttala sig om årsredovisningen är upprättad i enlighet 

med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på 

grundval av sin granskning. 

Revisorerna har utfört sin granskning enligt Lag om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed 

i kommunal verksamhet. 

Granskningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp 

och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 

utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 

relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 

bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 

förbundets interna kontroll.  

 

Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 

presentationen i årsredovisningen. 
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KF  § 149 forts. 
 

Som underlag för sitt uttalande om ansvarsfrihet har revisorerna utöver sin 

granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till 

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för 

att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

 

Uttalanden 

Enligt revisorernas uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. 

Revisorerna bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den 

interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt 

förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har  

upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om 

kommunal redovisning. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2014. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för år 2014 för Samordningsförbundet Östra Värmland. 

Revisionsberättelse för år 2014 Samordningsförbundet Östra Värmland. 

Rapport avseende granskning av verksamhetsåret 2014. 

Kommunstyrelsen ledningsutskott 2015-05-18 § 78. 

Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 108. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Bevilja ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för Förbundsstyrelsens ledamöter   

Samordningsförbundet Östra Värmland för verksamhetsåret 2014. 

___________________  

Vid behandling och beslut deltog ej Glenn Aspnes (S) och Peter Farrington (M). 

 

 

Kopia 

Glenn Aspnes  

Peter Farrington 
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  Dnr KS 2015-0097 

 

KF § 150 Årsredovisning, bokslut 2014 
 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för Storfors kommuns bokslut 2014. 

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

skattefinansierade delen -3 095 tkr. 

 

Balanskravsresultat 2014 

Resultat före justeringar  - 3 885 tkr 

VA verksamhet  791 tkr 

Jämförelsestörande poster  418 tkr 

Balanskravsresultat   -2 677 tkr 

 

Balanskravsresultatet om 2 677 tkr skall återställas inom 3 år.  

 

Ekonomichef Ingela Bergare redogör för årsredovisning 2014 för Storfors 

kommun. 

De största orsakerna till underskottet 2014 är följande: 

 

* Biståndsbedömda timmar har ökat med ca 5 %. 

 - Ger ökade kostnader inom hemtjänst. 

 - Ger ökade kostnader för hemsjukvård både avseende personal och  

  hjälpmedel. 

 - Ökade kostnader för specialkost. 

 

* Satsning på förnyelse inom IT-system hos många av kommunens 

 verksamheter. 

 - Avskrivningskostnader byte av IT-plattform. 

 - Schemaläggningsprogram och vikariepoolsprogram för Vården. 

 - Smartboard system. 

 - Meddelandesystem skolan. 

 

* Förebyggande arbete med hemmasittande ungdomar. 

 - Kommunen har ett samarbete mellan bland annat Grundskolan, Individ- och 

  familjeomsorg samt Arbetsmarknad.  
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    Dnr KS 2015-0097 

 

KF § 150 forts. 
 

* Kostnader kopplade till ett ökat underhållsbehov. 

 - Byte av larm på Kroppaskolan. 

 - Nytt golv i Sporthallen. 

 - Diverse besiktningsanmärkningar som kräver åtgärder både inom el,  

  lekplatser och matförvaring. 

 

* Kostnader för pensioner intjänade före 1998 blev 1,2 mnkr mer än beräknat i  

 budget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-03-09 § 14. 

Årsredovisning, bokslut 2014. 

Kommunstyrelsen 2015-03-30 § 36. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkanden 
Andris Widuss (M) yrkar att kommunfullmäktige ändrar i Kommunstyrelsens 

kommentarer till årsredovisningen 2014.  

Andris Widuss (M) yrkar att ändring sker från nuvarande formulering ”Årets 

resultat blev ett underskott på 2,7 mnkr” till ny formulering 

Årets resultat blev ett underskott på nästan 3,9 mnkr. 

 

Hans Jildesten (S) yrkar avslag på Andris Widuss (M) förslag. 

 

Propositionsordning 

Följande propositionsordning uppläses och godkänns: 

Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med Andris Widuss (M) förslag. 

Beslutar kommunfullmäktige enligt Kommunstyrelsens förslag. 

 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat enligt Kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

Godkänna årsredovisningen för 2014 för Storfors kommun enligt bilaga 1. 

_____________________  

  

 

Kopia 

Mikael Jareke 

Ingela Bergare 

 

http://www.storfors.se/download/18.7f1aedeb14e64fcd26ce5537/1439289359114/%C3%85rsredovisning+2014+Storfors+Kommun.pdf
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  Dnr KS 2015-0028  

 

KF § 151 Ansvarsfrihet – Revisionsberättelse för Bergslagens 

 Räddningstjänst 2014 

 

Revisorerna har granskat kommunalförbundets verksamhet under år 2014. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 

verksamhet och förbundets revisionsreglemente. 

 

Revisorerna har löpande tagit del av direktionens verksamhet via protokoll och 

andra beslutsunderlag, samt genom samtal med förtroendevalda och tjänstemän.  

Fördjupade granskningar har genomförts inom några verksamhetsområden. 

Vidare har räkenskaperna samt den interna kontrollen granskats. KPMG har biträtt 

revisorerna vid revisionen. 

 

Gjorda iakttagelser och synpunkter av revisorernas granskningsarbete har 

redovisats för direktionen och förbundets förvaltning genom skriftliga rapporter 

och muntliga redogörelser. Revisionsrapporter har löpande överlämnats till 

medlemskommunernas kommunfullmäktige för kännedom.  

Resultat och omfattning av genomförd granskning framgår nedan och i bilaga 1 

”Revisorernas redogörelse”. 

 

Övergripande inriktning och resultat 
Kommunalförbundet redovisar för år 2014 ett resultat som uppgår till -1,0 Mnkr. I 

redovisat resultat ingår kostnader av engångskaraktär vilka förorsakats av 

byggnation av och flytt till ny brandstation. Då fastställt resultatmål är definierat 

exklusive denna typ av kostnader delar revisorerna förbundets uppfattning om att 

de finansiella målen uppnås. Resultatet innebär dock att det så kallade 

balanskravet enligt kommunallagen inte uppfylls för år 2014.  

 

Revisorerna har under året genomfört en granskning för att bedöma om 

kommunalförbundet följer LOU och upprättade styrdokument inom 

inköpsområdet. Revisorerna har i denna granskning kunnat konstatera att 

förbundet behöver förbättra sina kontroller avseende direktupphandling. För att 

detta ska kunna ske krävs bland annat en förbättrad överblick över de samlade 

inköpen inom de olika varu- och tjänstekategorierna. Därutöver behöver en 

översyn av kommunalförbundets organisation avseende upphandlingar 

genomföras. Revisorerna rekommenderar även att direktionen beslutar om 

kontroller inom upphandlingsområdet och att dessa varieras avseende förekomst 

av direktupphandling, avtalsefterlevnad, avtalsuppföljning samt dokumentation av 

genomförda upphandlingar med mera. 

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet. 
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KF § 151 forts. 
 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänst 2014. 

Revisionsberättelse för år 2014. 

Revisorernas redogörelse 2014, bilaga 1. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-05-18 § 76. 

Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 106. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Bevilja förbundsdirektionen för Bergslagens Räddningstjänst  

ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag för räkenskapsåret 2014.  

 

___________________ 

 

Vid behandling och beslut deltog ej Glenn Aspnes (S) och Peter Farrington (M). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Glenn Aspnes  

Peter Farrington 
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  Dnr KS 2015-0028 

 

KF § 152 Årsredovisning 2014 för Bergslagens Räddningstjänst 

 
Bergslagens Räddningstjänst förbund redovisar ett negativt resultat om -992 402 

kr för 2014. 

 

Outnyttjade investeringsmedel om 6 956 000 kronor överförs till 2015 och årets 

negativa resultat om -992 402,35 kr överförs till det egna kapitalet.  

Med hänvisning till Bergslagens Räddningstjänst starka finansiella ställning och 

synnerliga skäl i samband med uppkomna omställningskostnader av 

engångskaraktär gällande Karlskogas nya brandstation anses inte att det egna 

kapitalet behöver regleras i motsvarande omfattning under kommande 3-års 

period. 

Direktionen beslutade 2015-03-25 § 18 att anta föreliggande årsredovisning och 

lägga densamma till handlingarna. 

 

Revisorerna har till uppgift, enligt kommunallagen 9 kap 9 § att bedöma om 

årsbokslutet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen gäller 

både de finansiella målen och målen och riktlinjerna för verksamheten. 

Direktionen har fastställt ett antal finansiella mål, som ansetts ge förbundet 

förutsättningar att uppnå en god ekonomisk hushållning. Direktionen har även 

fastställt ett antal verksamhetsmässiga mål med samma avsikt. 

 

Revisorernas bedömning är att årsredovisningen i allt väsentligt ger en 

rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt 

väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 

redovisningssed. 

 

Revisorerna har som en del i ovanstående bedömning granskat förbundets 

årsbokslut, årsredovisning och delårsbokslut. 

 

Årsredovisningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av förbundets resultat och 

ekonomiska ställning samt har upprättats i enlighet med kommunala 

redovisningslagen och enligt god redovisningssed.  

 

Revisorerna tillstyrker därför att kommunalförbundets årsredovisning godkänns.  
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KF § 152 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2014 för Bergslagens Räddningstjänst. 

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2015-03-25 § 18. 

Revisionsberättelse för år 2014. 

Revisorernas redogörelse bilaga 1. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-05-18 § 75. 

Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 107. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Godkänna kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst årsredovisning  

för år 2014. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Bergslagens Räddningstjänst 
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KF § 153 Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet i Östra 

 Värmland 

 

Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Filipstad och 

Storfors kommuner samt Landstinget i Värmland.  

Samordningsförbundet Östra Värmlands verksamhet har sin grund i Lagen om 

finansiell samordning (Lag 2003:1210).  

 

Årsredovisningen för samordningsförbundet i Östra Värmland visar 

ett positivt resultat om + 540 866 kr (exklusive överskjutande kapital från 2013 på 

1 675 042 kr). Överskottet är främst hänförligt till kontot för projektmedel.  

 

Respektive medlem avsätter under 2014 medel till förbundet med 720 tkr. 

Filipstad och Storfors kommun räknas som 1 medlem. 

 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under 2014. 

 

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en  

årsredovisning som ger en rättvisande bild för den interna kontroll  

som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 

som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på  

oegentligheter eller på fel.  

 

Förvaltningsberättelse: 

Styrelsens beslut gällande finansiering av olika insatser syftar till att 

främja och arbeta för samverkan och samordning mellan parterna då 

målet för förbundet är samverkan.  

När det gäller finansiering av verksamhet för utsatta grupper bland  

medborgare i kommunerna är syftet dels att stödja medborgarna att 

nå egen försörjning och dels att hos handläggare och chefer skapa  

struktur för samarbete och samverkan mellan parterna i det dagliga arbetet. 

 

Samverkan i teori och praktik 

Under 2014 har medel använts till samverkansinsatser genom projekt 

samverkansteam för intervjuer med berörda medarbetare inom samtliga 

myndigheter. 
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KF § 153 forts. 
 

Samverkan i praktik kring medborgares behov 

Förbundet finansierar verksamhet för medborgare vilka är i behov av 

samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för att kunna nå  

egen försörjning. Verksamheten bedrivs i Filipstad och Storfors, via  

projekt ”Samverkansteam”. Under 2014 har 137 medarbetare intervjuats  

vid 75 olika tillfällen på temat Samverkan. 

 

Under 2014 har styrelsen fattat beslut om ytterligare ett projekt 

kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer  

med psykisk ohälsa. Projektet är ett samverkansprojekt mellan  

försäkringskassan och landstinget Värmland. Projektägare är landstinget i 

Värmland och projektledare anställs av Försäkringskassan. LFC TA Karlstad. 

Projektet pågår under september 2014- december 2015. 

 

Ekonomiskt utfall 

Samordningsförbundets huvudmän bidrog till förbundets verksamhet med 

2 880 000 kronor under 2014. Årets resultat uppvisar ett överskott om 540 886 kr 

(eget kapital ej beaktat). 

 

God ekonomisk hushållning 

All verksamhet som finansieras har tillkommit efter initiering av  

parterna utifrån gemensamt definierade behov. Beredningsgruppen har  

tillstyrkt och styrelsen har beslutat finansiering av verksamheten.  

För att samordningsförbundet ska anses ha en god ekonomisk hushållning krävs 

att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att en effektiv resursanvändning sker. 

Rätt saker ska göras till så låg kostnad som möjligt och till bästa möjliga resultat, 

utan att tumma på kravet om kvalitet i arbetet.  

Inriktningen för styrelsen har varit att i huvudsak förbruka årets bidrag  

och det egna kapitalet till arbetslivsinriktad rehabilitering för medborgarna i 

kommunerna samt till kompetensutveckling hos parterna. 

 

Finansiella mål 

Det övergripande finansiella målet är en ekonomi i balans. 

Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld. 

De finansiella insatserna beslutade av styrelsen bör motsvara det bidrag som 

förbundet har tillgång till. 
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KF § 153 forts. 

 

Verksamhetsmässiga mål 

Styrelsen beviljar medel utifrån projektplaner för verksamheter/aktiviteter vilka 

identifierats som behov från parterna genom beredningsgruppen. 

Beslutad finansiering utifrån lagd plan är ramarna för hur verksamheten ska 

bedrivas och är tillika basen för den uppföljning och utvärdering som ska ske.  

Målgrupperna ska vara i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från 

parterna och bör inte stå längst bort från arbetsmarknaden.  

Förbundet vilket finansierar verksamhet inom arbetslivsinriktad rehabilitering 

för deltagare som är aktuella hos minst två parter, ska inte bedriva egen 

verksamhet. 

 

Uppföljning 

Alla insatser ska följas upp och utvärderas, resultatet skall återföras till 

verksamheterna samt redovisas via socioekonomiska rapporter. 

Alla insatser, aktiviteter och projekt som finansieras av Östra Värmland ska 

fortlöpande registreras i SUS (System för resursuppföljning av samverkan inom 

rehabiliteringsområdet). Styrelsen ska hållas informerad och vilka uppgifter som 

finns i SUS. 

 

Granskning av styrelsens uppgifter 

Enligt revisorernas granskning har inget framkommit som tyder på att 

styrelsen inte fullgjort sina uppgifter. 

 

Revisorernas bedömning 

Revisionen bedömer att årsredovisningen innehåller i tillräcklig omfattning en 

redogörelse för verksamhetens utfall i förhållande till fastställda mål.  

Enligt revisionens bedömning redogör årsredovisningen, i allt väsentligt för 

utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen.  

Revisorerna bedömer vidare att årsredovisningen, i allt väsentligt uppfyller kraven 

på rättvisande räkenskaper och är upprättad i enlighet med god revisionssed. 

 

Revisorerna bedömer att samordningsförbundet har rutiner och riktlinjer som 

säkerställer en tillräcklig intern kontroll samt att det finns väl utvecklade rutiner 

för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Samordningsförbundet har 

utarbetat nödvändiga styrdokument. Revisorerna bedömer att styrelsen fullgör 

sina uppgifter enligt förbundsordningen. 
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Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Värmland. 

Revisionsberättelse 2014. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 2015-05-18 § 77. 

Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 109. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Godkänna Samordningsförbundet i Östra Värmlands årsredovisning  

för år 2014.  

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Samordningsförbundet i Östra Värmland  
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 Dnr KS 2015-0199 

KF § 154 Utökning av investeringsbudget för utbyte av glastak på 

 kommunhuset 

 

 

Det har uppstått läckage på kommunhusets glastak. 

För att åtgärda de uppkomna problemen beviljade kommunfullmäktige  

1 500 tkr i 2015 års investeringsbudget. 

Anbud som kommit till kommunen på reparationen visar att kostnaden blir 

betydligt högre då hela konstruktionen av aluminium, glas, rökluckor, måste 

bytas ut eftersom konstruktionen är gammal och reservdelar inte längre tillverkas. 

Hela reparationen beräknas kosta 2 880 tkr enligt inkommen offert. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från driftchef Tommy Svärd, 2015-05-28. 

Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 111. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

1. Utöka investeringsbudget med 1380 tkr 2015 för att kunna genomföra den 

 tänkta investeringen med nytt glastak i kommunhuset 2015. 

 

2. Den samlade investeringsramen för mandatperioden får dock inte överskridas. 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Tommy Svärd 

Ingela Bergare 
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  Dnr 2015-0198 

 

 
KF § 155 Utökning av investeringsbudgeten 2015 - Resecentrum 

 
En åtgärdsvalstudie (ÅVS) skall påbörjas för ett kommande resecentrum. 

I investeringsbudgeten för 2015 finns 150 tkr avsatta för ändamålet men den 

beräknas enligt Trafikverket kosta 300 tkr. Åtgärdsvalsstudien är inte 

bidragsberättigad så Storfors kommun måste ta den investeringen utan 

medfinansiering.  

Projektering är beräknad att starta under 2015.  

Kostnaden för den är cirka 600 tkr men är däremot bidragsberättigad med 50 % 

vilket gör att kommunens andel är 300 tkr för projektering 2015. 

Det totala beloppet för Storfors kommuns del blir 600 tkr under 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande från driftchef Tommy Svärd, 2015-05-28. 

Kommunstyrelsen 2015-06-01 § 112. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Utöka investeringsbudgeten med 450 tkr 2015, för att kunna genomföra   

  den tänkta investeringen med nytt resecentrum under 2016. 

 

2. Den samlade investeringsramen för mandatperioden får dock inte  

  överskridas. 

 

____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Tommy Svärd 

Ingela Bergare 
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 Dnr KS 2015-0149 

KF § 156 Mål och Budget 2016 för Storfors kommun 

 

Bakgrund 

Budgetberedningen har arbetat fram mål och budget 2016 för Storfors kommun. 

Vid budgetberedningens sammanträde 2015-06-09 förelåg ett budgeterat 

resultat 2016 – 5 568 tkr.  

Budgetberedningen föreslår Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige att 

budget för 2016 ska ha ett positivt resultat om ca 2 miljoner kronor. 

 
Osäkerhetsfaktorer 

* Kostnadsutjämningssystemet. 

*  Befolkningsutvecklingen. 

*  Höstbudgeten. 

*  Regeringens vårproposition. 

*  Riktade bidrag till skola och äldreomsorg. 

 

Faktorer som kan påverka budget 2016 positivt 

* Riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KS 2015-06-01 § 104.) 

* ÄBIC. 

* Översyn gällande skolskjutstransporter. 

 

Beslutsunderlag 
Budgetberedningen 2015-05-26 § 2. 

Budgetberedningen 2015-06-09 § 3. 

Kommunstyrelsen 2015-06-16 § 128. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

 

Anta budget 2016 med ett resultat om + 2 048 tkr enligt bilaga 2. 

 

____________________ 

 

 

 

Kopia 

Mikael Jareke 

Ingela Bergare 

Respektive enhetschef 

 

http://www.storfors.se/download/18.7f1aedeb14e64fcd26ce5538/1439289376601/M%C3%A5l+och+budget+2016+budgetberedning+v3.pdf
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  Dnr KS 2014-0312 

 

KF § 157 Val av Storfors kommuns revision 2015-2018 

 

 

Storfors kommuns revision består av 5 ledamöter. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-18 § 59 att utse Ingemar Olsson (M), 

Gunnar Övelius (C), Örjan Alexandersson (M) och Vidar Sandell (S) till Storfors 

kommuns revision.  En vakant återstår således. 

Kommunfullmäktige beslutade även att utse Ingemar Olsson till ordförande i 

Storfors kommuns revision.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges valberednings protokoll 2014-11-19 § 1. 

Kommunfullmäktige 2014-12-18 § 59. 

Kommunfullmäktige 2015-02-05 § 101. 

Kommunfullmäktige 2015-03-12 § 107. 

Kommunfullmäktige 2015-04-29 § 126. 

Kommunfullmäktige 2015-06-04 § 135. 

 

Förslag på sammanträdet – Yrkande 

Hans Jildesten (S) föreslår att kommunfullmäktige utser Hans Åfeldt, Storfors  

till revisor. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Utse Hans Åfeldt, Storfors till revisor i kommunrevisionen Storfors. 

 

___________________ 

 

 

 

Kopia 

Hans Åfeldt 

Kommunrevision 

Annelie Svensson 

Kristina Elmström 

Nina Karlsson 
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 Dnr A 2015-0022 

 

 

KF § 158 Val av en ordinarie revisor och en ersättare till 

  Renhållningsbolaget Mellansverige AB 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Överlämna ärendet till kommunfullmäktiges valberedning. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia 

Kommunfullmäktige Valberedning 

 

 

 


