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Kommunstyrelsens kommentar 
Kommunen har under 2013 arbetat för att vara en bra och attraktiv serviceorganisation, som 
är till för våra medlemmar så som företag, invånare och föreningar. 

Under 2013 så har kommunen tillsammans med Svenska kyrkan, PRO, SPF Rödakorset och 
ett flertal frivilliga krafter startat upp seniorernas hus. Detta är en verksamhet som har fallit 
mycket väl ut. Tillsammans med Idrottsalliansen har kommunen bytt ut sporthallens golv. 
Detta har bland annat medfört att Storfors nu har ett A-lag i innebandy igen. Pingistjejerna har 
fortsatt att skörda framgångar i dam-elitserien. 
Kommunen anordnade centrumfesten tillsanunans med flera företag i slutet av 2013. 
Centrumfesten var mycket välbesökt och uppskattad av företag och besökare. Detta koncept 
föll så väl ut att kommunen tillsanunans med medverkande företag har beslutat att anordna en 
ny centrumfest vid påsk 2014. 
En ny näringslivsutvecklare anställdes i slutet av året, med denna ökade tjänst fortsätter vi 
vårt jobb med att förenkla för kommunens näringsliv. Under 2013 klättrade Storfors kommun 
130 platser på Svenskt näringslivs ranking om det lokala företagsklimatet. Näringslivsfrågor, 
kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och fritidsfrågor kommer fortsatt att vara prioriterade 
områden för Kommunstyrelsen. 

Storfors kommun har under sommaren erbjudit alla ungdomar födda 1995 och 1996 arbete. 
Alla ungdomar som sökte erbjöds arbete. 

Kommunen har fortsatt arbetet med att skapa ett modernt och attraktivt Folketshus, kulturhus 
med att under året utveckla foajen till ett nytt, fräscht och flexibelt utrymme där vi under året 
har haft olika konstutställningar mm. 

2013 har varit ett ansträngande år för några av kommunens största företag. Varsel och 
uppsägningar har duggat tätt under året. Kommunledningen har arbetat aktivt tillsammans 
med dessa företag, Region Värmland, Länsstyrelsen och arbetsförmedlingen för att underlätta 
och förenkla så mycket som vi har möjlighet till för de drabbade företagen och de anställda. 

Kommunens arbete med folkhälsa har fortsatt under 2013 och har varit uppskattat av 
deltagarna. Kommunens totala sjukfrånvaro har fortfarande ett lågt medelvärde vilket är 
mycket glädjande men är tyvärr något högre än under 2012. Vi fortsätter vårt aktiva arbete 
ochjobbar mot en fortsatt låg sjukfrånvaro. 

Den 1/11 2013 var vi 4125 invånare i Storfors kommun vilket var en stor minskning från 
31110 året före. Under kalenderåret 2013 minskade Storfors befolkning med 27 personer. Det 
är mycket viktigt för framtiden att kommunen fortsätter arbeta för att öka kommunens 
attraktivitet och på så sätt bromsa kommunens befolkningsminskning. 

Mot bakgrund av förändrade förutsättningar som exempelvis ökade pensionskostnader, sämre 
skatteunderlag har kommunen genomfört ett omställningsarbete under våren där olika förslag 
till reduceringar togs fram. Fullmäktige beslutade om en budget med O resultat och att 
kommunen skulle minska sina utgifter. Man kan konstatera att kommunens verksamheter har 
gjOlt ett bra jobb och klarat uppsatta ekonomiska mål. Kommunen gjorde ett 
balanskravsresultat på plus 90 tkr 2013. 
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ÄRSREDOVISNING 2013 
Trots tidigare ekonomiska resultat och kommunfullmäktiges beslut om et! O resultat för 2013 
så är det långsiktiga ekonomiska målet att uppnå en resultatnivå på minst 2 procent av 
summan av skatteintäkterna och statsbidragen. 

Den l januari inledde Storfors kommun ett sammarbete med Karlskoga kommun om 
miljötillsyn. Den l april utökades detta sammarbete med bygglov mm. Kommunfullmäktige 
antog översiktsplan den II april och denna varm laga kraft den 14 maj 2013. 

Det har varit ett händelserikt år inom skola och välfård. Vargbroskolan har haft stora 
utmaningar med att ta emot nya elever under pågående termin och inte som normalt vid 
terminsstart. Skolan har fortsatt sitt arbete med Demokratiprojektet som avslutas i årskurs 9 
med en resa till Auschwitz i Polen. 
Ett nytt planeringssystem har införskaffats under 2013 för att få möjlighet att planera 
vårdinsatser på ett bättre sätt. 

Stiftelsen Björkåsen har under året köpt 52 lägenheter på området Strand. Stiftelsen har sedan 
renoverat dessa fastigheter på utsidan. Fortsatt arbete kommer at! ske framöver inom 
Stiftelsens lägenhetsbestånd. 

Kommunens arbete med nyckeltal, mål och resultat styrning har accelererat något under 2013 
och arbetet kommer att intensifieras ytterligare under 2014. 

För Kommunstyrelsen 
Hans Jildesten 
Ordförande 
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Verksamhetsorganisation 
Verksamheterna har organiserats enligt nedanstående schema. 
Kommunstyrelsens verksamhet består av Kommunledning samt Kommunservice och 
Administration. Vatten och avlopp sänedovisas. Välfårdsnämnden består av verksamheterna 
Skola & Välfärd samt Vård & Omsorg. 

Kommunservice & 
Administration 

Administration 

TekniskdrIft 

Kulturoch Fritid 

Kommunchef 

Skoja och Vä lfärd 

För5kola/skolbar~ 

omsorg 

Grundskola och 
grundsärskola 

Gymnasium, 
Gymnasiesärskola 

IFD 

IntegratIon 

Arbetsmarknad 

Kommunledning 

Vård och Omsorg 

MAS/Anhörig
verksamhet 

Hemtj!lnst 

Särskildaboenden 

Hälso och Sjukvård 
Rehab 

LSS 
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Utveckling Stortors kommun 

Fem år i sammandrag Startars kommun 

117,7 122,3 

329 342 

357659 357579 

219,8 215,8 

53,3 51,5 

220,3 214,3 

53,4 51,1 

Verksamhetens 
av totala skatteintäkter och 100% 101% 

2513 2864 

2017 4412 

5,4 9,8 

202,5 205,3 

49, 1 49,0 

Totala skulder och 148,5 149,2 

36,0 35,6 

54,0 56, 1 

13,1 13,4 

27% 27% 

7,3 7,0 

9,4 8,5 

0,83 0,83 

83,6 85,5 

Pensionsförpliktelser ink!. I 128,4 118,9 

Summa 

6 

4319 4366 

47 31 

22,50 22,SO 

10,75 10,75 

1,47 1,47 

116,7 109,7 

344 344 

339244 319018 

220,0 207,6 201,9 

52, 1 48,1 46,2 

212 ,5 213,4 204,9 

50,3 49,4 46,9 

104% 97% 98% 

2 513 1 226 2509 

9457 31 499 

24,0 5,0 3,6 

201 ,4 206,9 206,0 i 
47, 7 47,9 47,2 I 141 ,0 136,9 136,1 

33,4 31,7 31,2 

60,5 69,9 69,9 

14, 3 16, 2 16,0 

30,0% 34% 34% 

7,0 13,4 10,6 

6,4 20,7 26,9 i' 0,80 0,78 0,81 

88,3 100,2 110,6 

117,3 109,3 111,3 
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Invånarantalet i Storfors kommun fortsätter att minska, under perioden l november 2012 till 
31 oktober 2013 minskade invånarantalet med 68 personer till 4125 personer. (Det är 
invånarantalet per l november som används för beräkning av skatter och statsbidrag.) 
Invånarantalet har minskat med över 270 personer sedan 2008 vilket innebär en minskning 
med över 6%. 

Befolkningsutveckling 
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Några fakta om folkmängden i Storfors verksamhetsåret 2013: 

..... födda, antal 

........ Döda, antal 

...... Inflyttade, antal 

-+- Utflyttade, antal 

• Den sista december 2013 uppgick kommunens befolkning till 4123 och minskningen 
under kalenderåret var 27 personer. 

• Det föddes 39 barn och 46 personer avled vilket ger ett negativt födelseöverskott på 7 
personer. 

• Under 2013 flyttade det in 184 personer och 304 personer flyttade från Storfors. Det 
ger ett flyttningsunderskott på 120 personer 2013. 

• Under året invandrade 119 personer och 19 personer utvandrade. 

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec S:a 
Född 3 3 3 9 6 1 2 3 6 3 - - 39 

Avlidna - 5 - 5 - 2 - 4 - 2 - 6 - 4 - 4 - 1 - 7 - 2 - 4 - 46 
Inflyttad 16 5 20 22 27 8 9 15 20 11 15 16 184 
Utflyttad - 20 - 28 - 17 -26 - 19 -35 -22 - 35 -32 -24 - 23 - 23 - 304 

Invandrad 1 10 18 3 13 5 5 7 9 19 11 18 119 
Utvandrad - 1 - - - 1 - - 3 - 4 - - 3 - 4 - - 3 - 19 

S:a - 6 - 15 22 3 25 -30 -14 - 14 - 1 - 2 1 4 - 27 

Under verksamhetsåret 2013 har Storfors kommun ett negativt inflyttningsnetto med 120 
invånare, där de flesta invånare har flyttat till våra grannkommuner varav majoriteten till 
Kristinehamn 

Antal invånare Kristinehamn Karlskoga Filipstad Karlstad Ovr Ttl s:a 
Inflyttad till Storfors 17 16 9 2 140 184 

Utflyttad från Storfors - 89 - 61 - 19 - 24 - 111 - 304 
Netto S:a - 72 - 45 - 10 - 22 29 - 120 
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Storfors klättrade hela 130 platser på Svenskt Näringslivs ranking om det lokala 
företagsklimatet och kom 2013 på plats 132. 

Kommunen har varit engagerad i Storfors Nyf'öretagarCentrum. Storfors Nyföretagarcentrum 
ha under året rekryterat 45 nya medlemmar som i huvudsak består av andra företagare. 

Under året har 15 nya företag startats, jämfört med föregående år är det ett företag mer. 

Utvecklingen för de större företagen i Storfors har under året varit ojämn. Stora 
neddragningar har skett hos bl.a OSTP, Structo och i januari 2014 kom besked att Logstor helt 
lägger ner sitt företag i Storfors. Arbetslösheten är genom dessa beslut betydande för Storfors. 
Ungdomsarbetslösheten är även den mycket hög. Region Värmland har under december 
beviljat I miljon för åtgärder i kommunen som till viss del skall motverka en svag utveckling 
för befintliga företag och även skapa förbättrade möjligheter för arbetssökande. 

Kommunen har även i samverkan med Almi erbjudit mentorskap för företag som har haft 
företag i flera år. Några företagare har nappat på erbjudandet. 

Turism 
Samarbetet inom Värmlands Bergslag Turism, där Storfors Kommun är medlem, har 
utvecklats vidare under 2013. Degerfors och Hällefors kommuner har tillkommit som 
medlemmar. Flera utvecklingsprojekt inom Värmlands Bergslag pågår och 2 nya har initierats 
under 2013. 
- Förstudie cykling 
- Ett lokalt Naturvårdsprojekt med fokus på vandring och Brattforsheden, där Lungälvsleden 
ingår. 

Projekt med koppling till turistverksamheten är bland annat ett Sportfiskeprojekt i samarbete 
mellan de värmländska Leaderområdena som tillexempelvis innehöll besök under 
försommaren av engelsk, fransk och tysk reseoperalör, produktion aven film för fransk TV 
om fiske från kanot på Bergslagskanalen. Flera boenden inom Bergslagskanalen, har skrivit 
avtal med utländska reseoperatörer inom "catch and release" fisket. 

Evenemangen har utvecklats till exempel Storfors Fair, Midnattssolrallyt, Bygdedagama i 
Bjurtjärn, Storforsmarken. 

Marknadsföringsåtgärder gjorda ur turismperspektiv under 2013: 
- Ny Besökskarta för Storfors är producerad. 
- Nya infotavlor utmed RV 26, samt vid !ca Nära. 
- Infoplats Nässundet har varit öppen under sommaren 2013. 
- Deltagande i Värmlands Bergslags Resemagasin 2013, med tillhörande marknads- och 
distributionsplan. 

Planering aven stor kampanj mot Göteborgsområdet under maj 2014, har påbörjats under 
20l3. Projektet samordnas av Värrnlands Bergslag Turism. Freska Luftas sommartidning, är 
en viktig och uppskattad informationskanal. 
Turistbyrån drevs även 2013 av Hotel Storfors på uppdrag av kommunen. 
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Folkhälsoarbetet i Starfors har under året varit mycket aktivt och uppskattat av både gammal 
som ung. Många Storforsbor samt anställda inom kommunen har deltagit i aktiviteter lmder 
2013. Ett axplock av det som hänt under 2013 är; 

Styrketräning för seniorer som genom ett samverkansavtal mellan Friskvården i Värmland 
(FiV) och Starfors kommun kuunat fortsätta erbjudas möjligheten att träna styrkträning i 
grupp där hela 45 deltagare över 65 år deltagit. 

Den 19 mars anordnades en Tobaksfri dag på Vargbroskolan. Dagen var ett samverkans
projekt där Landstinget, FiV, Vargbroskolan, Folktandvården.Initiativtagare var 
Vargbroskolans tobaksråd. Dagen avhandlade bl.a. tobaksavvänjning, tandhygien, vad 
innehåller cigarettrök, tobakens barn, skolan och lagen m.m. 

Efter ett upprop ordnades en gemensam resa till Vårruset i Karlstad den 16 maj med 36 
deltagare från Storfars. V årrusets äldsta deltagare var en pigg 92 år dam från Starfars och hon 
blev uppmärksammad i media. 

Under vecka 42 genomfördes 2013 års Hälsovecka. Samverkande aktörer under veckan var 
bland annat MSB, FiV, Räddningstjänsten, Kyrkan, IOGT-NTO, Landstinget, Apoteket samt 
kommunala funktioner såsom arbetsterapeut, folkhälsosamordnaren, säkerhetsansvarig och 
SFI. Aktiviteter som genomfördes under veckan var bland annat" Peppar peppar-dagen " i 
Kulturhuset, en dag för äldres säkerhet, aktiviteter på Vargbroskolan inriktade på sömn, stress 
och avslappning samt en föreläsning om drogernas negativa konsekvenser. Även på 
Seniorernas Hus arrangerades aktiviteter, under temat " mår själen Bra, mår människan bra". 
Under veckan arrangerades ett "Hälsotorg" på Hälsans Hus där olika utställare deltog och 
informerade om exempelvis zonterapi, mindfullness, sömntest och taktil massage. 
På kommunens särskilda boenden arrangerades "Måltidens dag". Dans som motionsfarm var 
ett tema på en aktivitet i Kulturhuset där det gick att prova prova på Salsa, Baijatha, Street 
dance och Zumba. 

Under november arrangerades en föreläsning om Asperger på Biblioteket. Den gjordes i 
samarbete med organisationen "Hjärnkoll". Föreläsare var Carin Eriksson, som berätta om hur 
det var att leva med Asperger. 

Under vecka 3 på våren och vecka 36 på hösten startar FiV sina motionsaktiviteter för vuxna 
Storfarsbor. Det fmns 10 olika motionsaktiviteter att välja bland. 

Översiktlig planering 
Efter en flerårig process fastställdes översiktsplanen under våren 2013. Översiktsplanen ger 
goda förutsättningar för fortsatt utveckling av LIS-områden(landsbygdsutveckling 
strandnäraområden) och utveckling av detaljplanerade områden. 
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Stortors 2015 - gränsöverskridande samverkan -
Storfors näringsliv kännetecknas av småföretagande med stark lokal och regional knytning, 
där gränsöverskridande samverkan står i centrum. Entreprenörskap, kompetensförsörjning 
och företagsamhet är centrala drivkrqfter för tillväxt. 
Storfors utmärks av positiva attityder till förnyelse och utveckling. 
Den goda livsmiljön är avgörande för individens, företagens och hela kommunens 
möjligheter att leva, utvecklas och växa. 

Kommunen har valt att arbeta med styrkortsmetoden för att skapa en tydligare koppling 
mellan övergripande strategier och enskilda aktiviteter. Modellen ger även en balans mellan 
de olika strategiska målen. 

Under 2013 har arbetet med att bryta ner styrkortets övergripande mål till delrnål och 
delaktiviteter fortsatt och resultatet redovisas sist i årsredovisningen. De nedbrutna målen kan 
delas upp i två kategorier, en där målen mer är av aktivitetskaraktär och antingen är utförda och 
därmed avklarade eller inte och en annan där karaktäreren är otydligare och det är svårt att avgöra 
om målet är uppfyllt eller inte, målredovisningen blir mer en beskrivning vad som gjorts för att 
uppnå målet samt eventuell indikator på att målen uppnås. 

Perspektiv Framgångsfaktorer Effektmäl 
Strategiskt mäl - vi kännetecknas av Politiska mål 
Kund l.Attraktivt boende, trivsel och Fler boendealternativ och ökad 
Attraktiv kommun trygghet trivsel och trygghet 
med positiva attityder och god livsmiljö 2.Delaktighet med kunderna Fler möten med kunderna 

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

Tillväxt och lärande Förbättrat f6retagsklimat 
Gränsöverskridande samverkan fdr 4.Samverkan med och mellan 
entreprenörskap, kompetensfdrsörjning och fdretagen i Storfors och regionen Fler fdretag utvecklas och växer 
f6retagsamhet S.Företagsamhet och initiativkraft Fler i arbete och utbildning 

hos f6retagare och medborgare. 
6.Goda möjligheter till arbete och Utveckla infrastrukturen fdr 

utbildning i Storfors och regionen tillväxt och regionf6rstoring 

Verksamhet 7.Samarbete med andra komm- Öka och utveckla samverkan i 
Effektiv verksamhet i samverkan där uner och organisationer för bibe- Östra Värmland och med andra 
personalens kompetens och utveckling är i hällen och utökad produktion och kommuner och organisationer. 
fokus kompetens. Ständiga f6rbättringar av 

8.Effektivitet och professionalism verksamheten 
9.Kompetent, nöjd och delaktig Öka personalens delaktighet i 
personal utvecklingsprocesser 

Ekonomi IO.Effektiv f6rvaltning av Soliditeten ökas 
Hållbar ekonomi som möjliggör tillgångar Nettokostnaden < 98 % av 
utveckling, långsiktighet och minskad 11.Ekonomi i balans skatter, gen. statsbidrag och 
sårbarhet uljämningssystemet 

10 
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Övergripande måluppfyllelse 
Aret har präglats av svårigheter för näringslivet. Målsättningar under perspektivet Tillväxt och 
lärande har inte uppnåtts förutom vad gäller nyföretagandet. Arbetslösheten har ökat såväl för 
vuxna som ungdomar. 
De viktigaste resultatet under kundperspektivet är att översiktsplanen slutfördes och fastställdes 
samt att införandet av E-tjänster har gått bättre än planerat. Detta goda resultat har uppnåtts 
genom samverkan i den länsgemensamma Drifts- och servicenämnden. 
I verksamhetsperspektivet har fortsatt samverkan med i första hand grannkommunerna 
prioriterats. Inom ramen för Miljö- och byggnadsnämnden har samverkan initierats både inom 
miljö- och hälsoskydd samt bygglov. Samverkan sker med Karlskoga kommun. 
Inom det ekonomiska perspektivet har målen inte uppnåtts. 
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Förvaltningsberättelse 

Omvärldsanalys 
(Källa: SKl dec 2013) 

Tillväxten i omvärlden har under 2013 fått bättre fart. Tunga ekonomier som USA och 
Storbritannien visar betydande styrka. Sysselsättningen stiger samtidigt som arbetslösheten 
gradvis backar. Även Tyskland visar prov på bättre fart och i mer problemtygda Euroländer 
märks en övergång från negativ till positiv tillväxt. Utvecklingen i våra nordiska grannländer 
har däremot överraskat negativt. I Danmark och Finland har den ekonomiska utvecklingen 
hackat betänkligt samtidigt som den tidigare så starka norska tillväxten försvagats något. I 
Kina har BNP däremot fortsatt växa imponerande 7-8 procent. Oron på de finansiella 
marknaderna har lagt sig något, men blossar ändå emellanåt upp. Utbrotten av oro och 
finansiell turbulens är dock väsentligt mindre än för något år sedan och aktiekurser 
tillsammans med obligationsräntor har under året rört sig uppåt. Penningpolitiken fortsätter 
samtidigt överlag vara starkt expansiv. Sammantaget innebär detta att tillväxten i världen tar 
ett kliv upp från 3 procent år 2013 till 4 procent 2014. För svensk del är det framförallt 
utvecklingen i Europa och då inte minst i våra nordiska grannländer som är av intresse. 

Svensk Ekonomi 
I Sverige har den ekonomiska utvecklingen varit fortsatt svag under 2013 trots positiva 
signaler från omvärlden. Den kan tyckas märkligt att vårt land släpar efter när 
fömtsättningarna för tillväxt i flera avseenden är bättre i vårt land än i många andra länder. 
Men den svenska exporten har utvecklats fortsatt svagt vilket gjort att också investeringarna 
har vikit och inte minst då inom industrin. En betydande minskning i företagens lager har 
därtill bidragit till att hålla tillbaka produktionen. Exporten och investeringarna har därmed 
gett ett klart negativt bidrag till utvecklingen av svensk BNP. Ett undantag är dock 
sysselsättningen. Antalet sysselsatta och antalet utförda arbetstimmar i den svenska ekonomin 
har trots den i övrigt svaga utvecklingen fortsatt att öka. Trots den överraskande starka 
arbetsmarknaden har arbetslösheten bitit sig fast kring 8 procent. 

SkaUeu nderlagstillväxten 
Ar 2011 ökade både antalet arbetade timmar och det reala skatteunderlaget med runt 2,5 
procent - till stor del en återhämtning från sysselsättningsfallet 2009 (se bild). Därefter har 
den betydligt svagare ökningen av antalet arbetade timmar och de dämpade 
timlöneökningama lett till en successivt lägre ökning av det reala skatteunderlaget. Om inte 
växande pensionsinkomster hade motverkat detta skulle skatteunderlaget utvecklats ännu 
svagare. Under 2014 beräknas dock bromsen i pensionssystemet slå till, vilket medför att 
ökningen av skatteunderlaget dämpas ytterligare, trots en något förmånligare sysselsättnings
och löneutveckling. 
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En för det reala skatteunderlaget positiv faktor är den priseffekt som uppstår tack vare att 
kommunsektorns pris- och löneökningar sammantaget ökar långsammare än 
timlöneökningarna på hela arbetsmarkuaden. I genomsnitt har detta bidragit med en real 
ökning på 0,5-0,7 procent per år. 
Som framgår av bilden växer det reala skatteunderlaget under perioden 2011-2014 mer än 
trendmässigt. 
Mellan 2005 och 2014 ökar kommunsektorns reala skatteunderlag med 15 procent (1 ,6 
procent per år). Trots att statsbidragen endast ökar med kuappt en procent per år ökar de totala 
reala intäkterna lika mycket som skatteunderlaget, vilket är möjligt tack vare skattehöjningar 
(26 öre). 
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Under denna period ökar de demografiskt betingade kraven på kommunsektorn med 0,8 
procent per år. Vi kan därmed konstatera att både intäkter och kostnader ökat med kuappt en 
procent i förhållande till demografm. Anledningen till att intäkterna inte ökar alls 2014 är att 
återbetalningen av försäkringspremier från AFA Försäkring 2013 troligen inte upprepas 2014 
samt de i stort sett nominellt oförändrade statsbidragen. 

Kommunernas ekonomi 
Under 2013 förstärktes kommunernas intäkter med 7,6 miljarder kronor av tillfålliga 
återbetalningar från AF A Försäkring. Sammantaget väntas kommunernas resultat uppgå till 
nästan 11 miljarder 2013, vilket motsvarar 2,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag. 
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Landstingen väntar ett samlat underskott 2013, på cirka 1,5 miljarder. Landstingens resultat 
tyngs ner aven tillfå11ig bokföringsmässig kostnad på drygt 8 miljarder kronor när 
diskonteringsräntan för pensionsskulden (Rips) ändras, medan återbetalningen från AF A 
Försäkring är betydligt mindre än för kommunerna, 2,8 miljarder kronor. 

Behoven som följer aven ökande befolkning och förändringar mellan åldersgrupper tar allt 
mer resurser i anspråk. Omfattande investeringar i kommuner leder till ökade avskrivningar 
och finansiella kostnader som kräver mer utrynune i driftbudgetarna. Under de senaste åren 
har behoven från demografiska förändringar inneburit kostnadsökningar på unge får en halv 
procent i kommunerna. Från 2013 ökar dessa behov kraftigt i kommunerna och närmar sig 
även där kostnadsökningar på en procent per år. För att klara ökade behov inom till exempel 
grundskolan till följd av fler barn i grundskoleålder krävs att kommunerna klarar av att 
anpassa kostnaderna inom de verksamheter där behoven minskar, vilket är fallet inom 
gymnasieskolan där elevkullarna faller kraftigt. På landstingssidan fortsätter kollektivtrafik 
och hälso- och sjukvård att öka sina ekonomiska anspråk. 

14 



llEI STORFORS 
Cl[JIJ KOMMUN 

ÄRSREDOVISNING 2013 

Ekonomiskt resultat och analys 

Arets resultat Storfors kommun 
Det gångna året har varit ett händelserikt år med ett fortsatt stort fokus på omställningsarbetet 
för att matcha den krympande ekonomin, till följd av befolkningsminskningen. 
Verksamheternas kostnader har i stort sett gått enligt budget/prognos med ett fåtal undantag. 
Det som bland annat bidragit till ett något sämre resultat än budgeterat är klart högre 
pensionskostnader jämfört med tidigare pensionsprognoser samt 3 viten härrörande från åren 
2011-2012 inom vården. 

Finansiellt mål 
Det långsiktiga finansiella målet är att uppnå ett resultat som överstiger 2% av skattenetto och 
statsbidrag. Det budgeterade resultatet för budgetåret är ett överskott på 372 tkr. Det justerade 
balanskravsresultatet uppgår till 90 tkr vilket innebär att årets finansiella mål inte är uppfyllt. 
Årets investeringar har finansierats med egna medel och likviditeten har under året varit 
positiv. 

God ekonomisk hushållning 
Den globala finanskrisen blommade ut halvårsskiftet 2008 och späddes på av den så kallade 
Greklandskrisen. Den global konjunkturnedgång som följt har medfört att skatteunderlaget i 
riket haft en svag utveckling. 

Kommunen ska långsiktigt och uthålligt leverera välfårdstjänster med bra kvalitet till 
kommunens medborgare. Kommunen har sedan mitten av 50-talet haft en minskande 
befolkning och under ett halvt sekel haft en genomsnittlig befolkningsminskning på ca 40 
personer per år. Mellan 1990 och 2010 har den genomsnittliga minskningen varit ca 50 
personer per år. Kommunen har i sin planering och budgetering under lång tid kalkylerat med 
en befolkningsminskning på 50 personer och kontinuerligt genomfört anpassningar i 
verksamheten för anpassning till minskade skatteintäkter. 

Under den senaste S-årsperioden har befolkningsminskningen accelererat och i snitt legat på 
70 personer. Den demografiska sammansättningen har utöver detta förändrats snabbare än 
förväntat och andelen äldre medborgare har ökat sedan befolkningsprognosen som gjordes 
2010. 
Kommunen har på kort tid ställt om verksamheten med omställningskostnader som följd. 
Under 20 II inrättades ett särskilt boende och antalet platser ökade därmed med ca 50 %. 
En förskoleavdelning avvecklades 2012 och grundskolan har gått från tre till två klasser i 
respektive årskull. Under 2012 reducerades organisationen med 22 befattningar vid 
halvårsskiftet och i december tillsattes en partssammansatt omställningsgrupp för att utarbeta 
ytterligare reduceringsförslag. Kommunen strävar efter långsiktiga lösningar där bland annat 
samverkan med andra kommuner prioriteras till förmån för kortsiktiga lösningar, som 
tillfålligt minskar kostnader men också medför stora konsekvenser för tjänsteutbudet och dess 
kvalitet. Den senare typens reduceringar bedöms bidra till en accelererande 
befolkningsminskning och har undvikits. 

Sett under en längre tidsperiod har kommunen haft en ekonomi i balans. Under de senaste 10 
åren är det samlade balanskravsresultatet positivt. Ett ekonomiskt överskott är inte ett 
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självändamål utan ett medel for att finansiera den löpande verksamheten och reinvesteringar. 
Kommunens likviditet har under perioden varit positiv och kommunen har därmed inte lånat 
till den löpande driften. 

Kommunen har möjlighet att nyttja återbetalda AFA-premier for att bidra till återställning av 
det egna kapitalet. Kommunen anser dock att det är bättre att nyttja dessa medel for att lösa in 
en del av ansvarsforbindelsen. Det gagnar kommunen bäst och bidrar till långsiktig god 
ekonomisk hushållning. 

För att kunna bibehålla en kvalitativ service for kommunens medborgare bör ett långsiktigt 
mål vara att befolkningen i kommunen ökar. På kort och medellång sikt är ett mer realistiskt 
mål att bromsa befolkningsminskningen. Denna ambition anser kommunen vara god 
ekonomisk hushållning. Att säkra framtida skatteintäkter och därmed kunna finansiera 
framtidens välfård är långsiktigt viktigare än att göra kortsiktiga kraftiga neddragningar av 
verksamhet för att återställa eget kapital. 
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Verksamhet inkl avskrlexkl PO 

Politisk ...erksamhet -

Vatten och avlopp -

Kommunstyrelsen -

Vamv jmf st post KS 

Skola och välfärd -

Varav jmf st post Skola och välfärd 

Vård och omsorg -

Varav jmf st post VlJrd o omsorg 

Miljö och byggnadsnämnden -

Summa netto -

Arb giv a\g lag stadg -

Försäkringar -

Pensioner -

Pensioner, löneskatt -

Summa arb giv avg mm -

VHT natto inkl avskr/inkl pol· 

Antal invånarel 

Allmän kommunalskatt 

Sluta\ofäkning -

Inkomstutjämn.bidrag 

Strukturbidrag 

Regleoing 

Kostnadsutjämn.bidrag 

Fastighets8\ogift 

Al,!Jift till LSS ut jämn. -

Summa skatteintäkter 

Finansiella intäkter 

Finansiella kostnader -

Värav jmf st post 

Summa finansnetto -

ARSREDOVISNING 2013 
"uagot 

Bokslut 

2013 2013 

2259 - 2385 

614 - 614 

44318 - 45421 

75458 - 74916 

- 103 

47711 - 47923 

- 1795 

795 - 852 

171155 - 172110 

34057 - 30437 

245 - 216 

10671 - 13403 

2589 - 3677 

47562 - 47733 

218717 I 1- 219643 

I I 4125 

163395 163395 

811 - 921 

42588 42588 

1627 1627 

l 911 l 911 

7564 7564 

7425 7719 

3542 - 3542 

220157 220340 

l 136 1204 

2819 - 3718 

1683 - 2514 

AWI'Olse 

mot 
budget Bokslut 

2013 2012 

- 126 - 2248 

O 34 

- l 103 - 47161 

- 432 

542 - 75634 

- 200 

- 212 - 47427 

- 82 

- 57 - 621 

- 955 - 173058 

3620 - 30956 

29 - 211 

- 2732 - 10270 

- 1088 - 2480 

- 171 - 43918 

1- 1126 1- 216976 , 
4193 1 

- O 158859 

- 110 1935 

O 39206 

- O 1639 

- O 2078 

O 8146 

294 7457 

- O - 5041 

183 214279 

68 936 

- 899 - 2652 

- 831 - 1715 

TOTALTI- 243 I LI-___ -=2-=0c..:17_L�-_...:.l-'-77:...:4~IL-___ --'-4...:.41:..::2---' 

Arets resulta - 2017 - 4412 

varav jämt.st.post återbetaln fr AMF - 3917 - 4125 

varav jämf.st.poster viten IVO 600 

varav ripsränta , pensione 1493 

varav partiell inlösen pensioner 2800 

varav jämf.st.poster, \klI 1898 714 

varav särredov1snlng VA 613 - 34 

Arets resultat efter jämf.stör. Poster 1470 - 7857 
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Enligt kommunallagen om balanskravet ska intäkterna i kommuner överstiga kostnaderna. 
Om kostnaderna for ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna ska det negativa resultatet 
regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de 
nästkommande tre åren. 

Kommunens resultat efter justeringar uppgick verksamhetsår 2011 till minus 6,8 mnkr och 
2012 till minus 3,7 mnkr så det sammanlagda resultatet att återställa enligt balanskravet 
uppgår till minus 10,5 mnkr. 

Kommunfullmäktige har enl. beslut KF § 88 den 19 december 2013 beslutat att inte återställa 
tidigare års balanskrav med motivet att utnytija möjligheten att använda medel av återbetalda 
AFA-premier som en delvis avsättning till partiell inlösen av kommunens pensionsskuld 
vilket anses bidra till långsiktigt god ekonomisk hushållning. Kommunens verksamheter 
arbetar ständigt med forbättringar for att skapa en ekonomi i god balans vilket sker samtidigt 
med den kraftiga befolkningsminskning 8torfors har haft de senaste 5 åren. Den negativa 
befolkningsutveckling har skett i en snabbare takt än hanteringen av kostnadsstabiliseringar 
vilket gett en tydlig effekt for 2013. 

Balanskravsresultat 
Storfors kommun (t kr) 2013 

Resultat före justeringar - 2017 
AFA försäkringar -

VA verksamhet 614 
Jämförelsestörande poster 1493 

Justerad resultat 90 

Pensionskostnader 
Pensionskostnaderna for de pensioner som är intjänade fore 1998 skenade iväg och blev 2,4 
mnkr högre än vad pensionsprognoserna forutspått. Att kostnaderna blev så mycket högre 
beror till största delen på den sänkning av diskonteringsräntan som gjordes under 2013. 
Kostnadsökningar på grund av sänkningen av diskonteringsräntan visade sig även i ökade 
kostnader for räddningstjänsten. 

Pensionskostnaderna for 8torfors Kommun är enkelt forklarat uppdelat i två ungefär 
jämnstora kostnadsmassor. Den första delen är den avgiftsbestämda ålderspensionen Ap som 
är en rörlig kostnad på lönesumma som dagens kommunanställda tjänar in under året. Denna 
pensionskostnad är i snitt 5,6% av årslönesumman inklusive löneskatt vilket for 2013 blev ca 
6,8 mnkr. Den andra pensionskostnaden är den for pensionsfönmåner intjänade fore 1998 där 
kostnaden inte resultatfordes då utan kostnadsfors hos kommunen forst vid utbetalnings
tillfället for den pensionsberättigade individen. Denna sedan tidigare upparbetade 
pensionsskuld redovisas utanför balansräkningen som en ansvarsförbindelse som vid årets slut 
uppgick till 128,4 mnkr inklusive löneskatt. Den kostnad som resultatfordes for dessa gamla 
pensionsskulder uppgick till 5,8 mnkr. 

2013 uppkom ytterligare en pensionskostnad som nonmala år inte är särskilt stor nämligen en 
kostnad for skuldforändring som uppgick till en nettokostnad om 2,4 mnkr gentemot de 0,1 
mnkr som pensionsprognosen från KP A tidigare visat. Den ökade kostnaden for 
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skuldförändringen beror till stor del på den sänkning av diskonteringsräntan som skedde 
under året. Förändring av diskonteringsräntan har stor betydelse för 
pensionsskuldsberäkningen i enlighet med "Riktlinjerna för beräkning av pensionsskuld" 
(RIPS 07). Av de 2,4 mnkr så är 1,4 mnkr kostnadsförda som räntekostnader på 
pensionsskulder och redovisas därmed under finanskostnader och räknas som 
jämförelsestörande kostnader i balanskravsutredningen. 

Kommunfullmäktige har även beslutat att använda en del av återbetalning av premier från 
AF A Försäkring till en partiell inlösen av pensionsskulden för att minska framtida kostnader. 
Summan som avsatts och som finns med i årets pensionskostnader är 2,8 mnkr inklusive 
löneskatt. 

Finans 
Skatteutfallet Storfors kommun 
Skatteintäkterna och generella statsbidrag uppgick till 220,3 mnkr. NettoutfaIlet har 
förbättrats marginellt mot budget med cirka 180 tkr där främst intäkter från fastighetsavgifter 
översteg budget med cirka 290 tkr. 

Det slutgiltiga skatteunderlaget bygger på en befolkningssiffra som den 1/11 2012 var 4193 
invånare i kommunen. Storfors kommun får mer pengar per invånare än genomsnitts
kommunerna inom utjänmingssystemet. 

Skatteintäkter kommun, kr/lnv 
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Finansiella intäkter är bland annat borgensavgifter för Stiftelsen Björkåsen, utdelning från 
Kommuninvest i Sverige AB, dröjsmålsräntor på kundfakturor och räntor på VA-lån. 

Finansiella kostnader är bland annat räntor på lån och dröjsmålsräntor på leverantörsfakturor 
samt finansiella kostnader på pensionsskulden. För verksamhetsåret har kommunen ett 
negativt finansnetto om 2,5 mnkr. 
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Storfors kommuns likviditet har under året varit god och det är inte många dagar som 
checkkrediten behövts utnyttjas, Anledningen till den förhållandevis goda likvideten är delvis 
beroende på att årets investeringsprojekt inte kostade mer än de bokföringsmässiga 
avskrivningarna, De stora eftersläpningarna i utbetalningar av bidragsmedel från 
Migrationsverket som belastade kommunens likviditet under förra året är nu åtgärdade, 

Soliditet 
En tumregel som kommunen arbetar efter är att hålla en oförändrad soliditet, det vill säga att 
den finansiella balansen och den långsiktiga betalningsförmågan hålls i balans, Generellt 
gäller att ju högre soliditet en kommun har, desto bättre resultat krävs för att hålla en 
oförändrad soliditet. 
Kommunens negativa resultat samt den tidigare ökningen av de långfristiga skulderna har 
bidragit till en för Storfors fortsatt sämre likviditet från 34 % 2009 till 27 % 2013, 

Soliditet 
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Ränterisk och låneskuld 
Under 2013 amorterade Storfors kommtm 5 mnkr och därmed har kommunens låneskuld 
minskat från 89 mnkr till 84 mnkr. Genomsnittlig ränta ligger på cirka 2,75 procent. 
Om den genomsnittliga räntan på kommunens lån höjs med I % innebär detta att kommunens 
finansiella kostnader ökar med 0,87 mnkr, För närvarande är ränteläget gynnsamt och 
snitträntan på kommunens lån låg 2013 på 2,75 %, Ränteläget kan dock snabbt förändras och 
för att minska risken för kostnadsökningar bör kommunens låneskuld amorteras ner så lågt 
som möjli t. 
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Investeringsbudgeten för 2013 bestod av tre delar en Allmän del en del för Va verksamhet 
samt återvinning. Den totala investeringsvolymen låg på 7275 tkr och utnyttjades till ca 75% 
då vissa projekt inte utfördes helt eller delvis eller blev billigare än budgeterat. 

Projekt som utfördes och slutfördes under 2013 var bland annat nytt tak över vagnhallen på 
brandstationen, nya entrepartier på kulturhuset, uppfräschning av före detta kulans lokaler i 
kulturhuset. Elljusspåret fick en upprustning av 5 km spåret med avverkning, dikning och 
spårupprustning. 
I simhallen genomfördes två projekt, ett för att tillgänglighetsanpassa bassängen samt ett för 
arbetsmiljön med larm för klor i doseringsrum. Andra arbetsmiljöprojekt var att anskaffa ett 
antal höj och sänkbara skrivbord. 

Projekt som inte utfördes var bland annat projektering av ny skola i Bjurtjärn. Ett projekt som 
inte utfördes i sin helhet var genomfarten på riksväg 26 som på grund av att projektet 
påbörjades sent så kunde inte plantering av buskar och träd utföras. 

Kf§4. Kf § 17, Kf§ 48, Kf § 69, 
130307 130508 130905 131114 Ny budget Redovisat Aterstår 

Revid Revid Revid 
Budget budget budget budget 

Projekt 2013 2013 2013 2013 2013 131231 131231 
Allmän del 

Brandstation, takrenovering (KS) 85000 85000 58000 27000 
Folkets Hus, Solceller (KS) O O -8772 8772 

Kommunhuset, Solceller (KS) O O -2924 2924 
Projektering - ny skola (KS) 300000 300000 O 300000 
Sporthallen, nytt golv (KS) 150000 -130000 20000 16287 3713 

Elljusspår, upprustning ny belysning (KS) 200000 200000 175000 25000 
GC-väg, ny Varbron-Skolan (KS) O O -12121 12 121 

GC-vägar, säkerhetshöjande åtgärder (KS) 250000 250000 386006 -136006 
Genomfart Rv 26 (KS) 300000 300000 87750 212250 

Atervinningsstalion -ICA (KS) 75000 75000 O 75000 
Folkets Hus, entrepartier (KS) 525 000 -225 000 300000 347000 -47000 

Folkets Hus, ventilation bibliotek 225000 225000 200000 25000 
Folkets Hus, Kulturverkstad (KS) O 130000 130000 130780 -780 

Inventarier (KS) 25000 25000 25000 O 
IT - Ny plattform O O 450000 450000 450000 O 
Digital karta (KS) 150000 150000 63200 86800 

Primärkarta (rJoB) 75000 75000 81000 -6000 
Utrustning badet, lyft, skåp m m (KS) 150000 150000 90821 59179 
Simhall, upprustning enllagkrav (KS) 150000 150000 146188 3812 

Bostadsanpassning 2013 (KS) 150000 150000 78500 71500 
Smartboard (VFN) 125000 125000 125000 O 

Schema, planläggningsprogram (KS) 300000 300000 281 251 18750 
Arbetsmiljöårgärder (KS) 50000 50000 52917 -2917 

3060000 O 450000 03510000 2770883 739117 
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Sammandrag per nämnd/styrelse 

Politisk verksamhet 

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

Det har under året varit en högre aktivitet i den politiska verksamheten på grund av 
kommunens omställningsarbete. Ett antal möten har under våren genomförts i 
omställningsgruppen(bestående av både politiker, fackliga företrädare och tjänstemän) och 
arbetet ledde fram till att Kommunfullmäktige l j uni fattade beslut om 
verksamhetsförändringar. 
Kommunstyrelsens ordförande har under året genomfört månatliga träffar med medborgare. 
En utredning om samverkan avseende gemensam Miljö- och byggnadsnämnd med Karlskoga 
kommun har initierats under året. 

Volymer och nyckeltal 
Antal sammanträden 2013 
Nämnd/styrelse 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Välfårdsnämndens arbetsutskott 
Välfårdsnämnden 
Stiftelsen Björkåsen 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Drift- och servicenämnden 
Hjälpmedelnämnden i Värmland 

Ekonomi 

Antal 
12 
11 
8 
19 
11 
9 
13 
11 
3 
4 

Den politiska verksamheten gör ett samlat underskott på 126 tkr och detta beror i huvudsak på 
fler ärenden för den gemensanuna överförmyndarverksamheten. Överförmyndarverksamheten 
gör ett underskott på ca 170 tia . I övrigt har verksamheten bedrivits enligt plan. 

Totalsammanställning Budget Bokslut Avvikelse 
Politisk verksamhet 10x 2013 2013 mot budget 

Driftredovisning Ikr Ikr Ikr 

Extema intäkter 123 329 206 

Summa intäkter 123 329 206 

Personalkostnader - 1550 . 1834 . 284 

Verksamhets kostnader - 832 . 880 - 48 

Awkri\flingar - - -

Summa kostnader - 2382 - 2714 - 332 

Netto kostnad - 2259 - 2385 - 126 
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Kommunstyrelsen 
ÄRSREDOVISNING 2013 

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

Verksamhet 
Då kommunens ekonomiska läge har varit ansträngt under ett antal år har mycket av 
kommunledningens kraft även under 2013 ägnats åt omställningsarbetet inom kommunen. 
Möjligheter till kostnadsneddragningar har varit högt prioriterat och där det varit möjligt har 
vakanser inte återbesatts. Samverkanslösningar har prioriterats och som exempel har tjänsten 
som näringslivsansvarig hållits vakant under året och vissa tjänster har utförs av 
Nyföretagarcentrum. 

Kultur och fritidsverksamheten har haft ett händelserikt år med allt från deltagande i 
arrangemang som motorsport då Midnattsolsrallyt en sträcka i kommunen där motorklubben 
stod för sträckan med ett depåstop vid norra industriområdet och en rallypub i Kulturhuset till 
salsa med nya kommuninnevånare från Colombia. UKM(Ung Kultur Möts) har arrangerats 
med 7 scenbidrag och 13 konstbidrag med 130 personer i publiken. Nationaldagsfirande har 
genomförts i Ravinen där många föreningar var delaktiga i arrangemanget. Andra exempel på 
genomförda aktiviteter är: fotoklubb och konstutställning med ny konstnär varje månad i 
biblioteksfoajen. 

Insatser har tillhandahållits av Bergslagens räddningstjänst avseende räddningstjänst, IVP A (i 
väntan på ambulans) och trygghetslarm. 

Arbetet kring E-tjänster är en pågående aktivitet där Storfors-, Kristinehanm- och Filipstads 
kommun under september månad genomförde introduktionen av E-tjänster. 

Kommunen säljer sedan ett antal år tillbaka tjänster till Stiftelsen Björkåsen vilket innebär att 
kommunen sköter samtliga uppgifter som krävs för att driva ett fungerade bostadsföretag, 
kommunen tillhandahåller tjänster såsom företagsledning, hyresadministration, 
fastighetsskötsel samt viss del städning. 

Asfalteringsarbeten har utförts med "potthålslagningar" på gator och vägar. Lekplatser har 
besiktigats och åtgärdats enligt besiktningsprotokoll. Bostadsanpassningar har handlagts och 
utförts. 

Kommunen har sedan ett antal år haft ett avtal med Karlskoga bibliotek gällande hyra av 
personal och bibliotekssystem. Vid årsskiftet 2012/2013 avslutades den delen av avtalet som 
gällde inhyrning av personal. Huvudbiblioteket är en viktig mötesplats i kommunen där det 
förutom böcker även finns tidningar, tidskrifter, filmer, tv-spel, daisyböcker, CD-böcker, 
språkkurser, tv-spel, databaser och datorer. Datorerna i lokalen används av studenter, personer 
som inte har egen dator och av tillfålliga gäster (t.ex. turister). 

Skolbiblioteket ger service till Vargbroskolan, Kroppaskolan och Bjurtjärns skola. Målet för 
skolbiblioteksverksamheten är att i samarbete med pedagogerna på alla skolor och förskolor i 
Storfors väcka läslust hos våra barn och unga för att nå det övergripande målet att höja 
läsförståelsen i kommunen. Samverkan har även skett med kommunens förskolor, Seniorernas 
Hus och ABF. 
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Under hösten har arbetet med att strukturera om kulturskolan till en kulturverkstad startat, 
vilket inkluderar en kommande neddragning av personalstyrkan med 1,8 tjänster. 
Kulturskolan har under året arrangerat musiksamlingar, instrumentdemonstrationer, 
Skolavslutning och lucia i Storfors och Bjurtjärn, Musikkaft\' Grease i samarbete med kyrkans 
personal samt dans- och musikavslutningar. 

Ett stort antal BUS-aktiviteter har genomfört som t ex. 3 st LAN, simskola, barngympa, 
lovaktiviteter, filmklubb, barnteater mm. 

Volymer och nyckeltal 

2. Kommunservice o administration, arbetade timmar, år 2011 - 2013 
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Antalet arbetade timmar har minskat i takt med de neddragningar i verksamheten som gjorts 
under ett antal år och motsvarar 14 heltidstjänster sedan 2011. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsens verksamhet gör totalt ett underskott på l 100 tkr. 
Verksamheten har erhållit något högre intäkter, ca 300 tkr, än planerat. Det är främst intäkter 
från V A-verksamheten för sålda tjänster men även intäkter för fjärrvärme som varit högre än 
budgeterat. Kommunen har även erhållit större intäkter än budgeterat från kravverksamheten. 

Personalkostnaderna är ca 600 tkr högre än budgeterat. Den största anledningen till 
underskottet är att vikariekostnad inom kost och lokalvård varit högre än förväntat, detta trots 
att insatser genomförts i organisationen. Under året har ny chef för kost och 
lokalvårdsverksamheten anställts. Den fackliga verksamheten har också varit högre än 
planerat samt att kostnader i samband med semesteruttag och sjuklön varit högre än planerat. 
Där det i verksamheten varit möjligt har vakanser inte återbesatts. 

Verksarnbetskostnaderna överstiger budget med ca 800 tkr. Kostnaderna för 
företagshälsovård har ökat med ca 670 tkr jfr budget och beror på såväl ökade sjukskrivningar 
som insatser för förebyggande åtgärder i många av kommunens verksamheter. Kostnader för 
det kommunsammanbindande nätet har belastat kommunen med ca 160 tkr. Kostnaderna för 
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räddningstjänst är ca 450 tkr högre än budget och beror på ökade pensionskostnader. 
Kostnader för livsmedel har varit ca 500 tkr högre än budgeterat. Underhållskostnader för 
sopbil och andra fordon har även de varit högre än beräknat. 
Den s.k. utvecklingsmiljonen är underutnyttjad med ca 600 tkr. Utvecklingsmiljonen har 
under året använts med stor restriktivitet på grund av kommunens ekonomiska läge. 
Kostnader inom kultur och fritid har varit ca 300 tkr lägre än budgeterat trots att 
verksamheten genomfört många aktiviteter. 

Totalsammanställning Budget Bokslut Avvikelse 
Kommunservice & Adm 11x 2x 2013 2013 mot budget 

Driftredovisning Ikr !kr Ikr 

Extema intäkter 19748 20049 301 

Summa Intäkter 19748 20049 301 

Personalkostnader - 18566 - 19 161 - 595 

Verksamhets kostnader - 39798 - 40585 - 787 

Avskrivningar - 5702 - 5724 - 22 

Summa kostnader - 64068 - 65470 - 1404 

Netto kostnad - 44318 - 45421 - 1103 
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Miljö och Byggnadsnämnden 
Nämndens verksamhet består huvudsakligen av myndighetsutövning, samhällsplanering och 
rådgivning inom områdena plan, bygg och miljö- och hälsoskydd. 

Verksamhet 
Fysisk planering är nämndens instrument för att styra över hur kommunen bebyggs enligt plan 
och bygglagen. Detta sker genom upprättande av översiktsplaner, detaljplaner och 
områdesbestämmelser samt även sammanhållen bebyggelse. Bygglovhantering innefattar 
granskning och beredning av bygglovansökningar. 

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

AjourhåIlning av adress- och byggnadsregistret utförs av miljö- och byggnadsnämndens 
sekreterare. 

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

Fr o m 1 januari 2013 finns samarbetsavtal med Karlskoga kommun om köp av miljötillsynen 
och fr o m 1 april avtal gällande köp av t j änster inom byggsidan. 
På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 april 2013 antogs Översiktsplan 2013, för 
Storfors kommun och den vann laga kraft 14 maj 2013. 
Uppdatering av primärkartan har pågått under 2013 skall fortsätta under 2014. 
Nytt kartprogram beställdes i slutet av 2013 som ersättning till Autoka-Vy 

Volymer och nyckeltal 
Antalet inkomna anmälningar, ansökningar om bygglov, strandskyddsdispenser och 
förhandsbesked uppgick till 56 stycken under januari - december 2013 något mindre ärenden 
än år 2012. 

Lovhantering 2013 

Bostäder 10 
Industrier 2 
Anläggningar O 
Fritidsbebyggelse 8 
Garage/carport 8 
Eldstäder 11 
Marklav O 
Övriga mindre ärenden 10 
Strandskyddsdispenser 6 
Förhandsbesked I 
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ÄRSREDOVISNING 2013 

Verksamheten har lägre intäkter än budgeterat på grund av färre bygglovansökningar. 
Ökade verksamhetskostnader avseende köp av verksamhet från Karlskoga kommun och något 
högre arkitektkostnader. 

Totalsammanställning Budget Bokslut Avvikelse 
Miljö- och byggnadsnämnd 5xxxx 2013 2013 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa intäkter 251 209 - 42 

Summa intäkter 251 209 · 42 

Personalkostnader - 16 - 15 1 

Verksamhetskostnader - 1030 - 1046 - 16 

Avskri.."ingar - - -

Summa kostnader - 1 046 . 1 061 · 15 

Netto kostnad - 795 . 852 · 57 
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Välfärdsnämnden 

ÅRSREDOVISNING 2013 

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

Skola och Välfärd (Välfärdsnämnden) 
Inom Skola och välfärd återfinns följande verksamheter: Förskola, fritidshem, öppen 
förskola, grundskola, gymnasieskola, grundsärskola, vuxenutbildning, integration, 
arbetsmarknad samt individ- ochfamiljeomsorg (IFG). 

Verksamhet 
Kommunens arbete med att få människor ut i sysselsättning och aktivitet istället för att passivt 
uppbära olika typer av stöd har visat sig vara mycket lyckat under året. Till exempel har 
kostnaderna för försörjningsstöd minskat med 35% de senaste 2 åren. 

Även under 2013 avslutade Ärskurs 9 demokratiprojektet genom att åka till Polen för att få en 
större förståelse av förintelsen. Det långsiktiga arbetet som demokratiprojektet, med den 
avslutande resan till Polen, är en viktig del av kommunens integrationsarbete och hjälper till 
att hålla främlingsfientligheten låg. 

Elever i åk. 9 som uppnått målen t alla ämnen, lägeskommun, andel (%) 
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För Vargbroskolan har det varit stora utmaningar med att ta emot många nya elever under 
pågående termin och inte som vanligast vid terminsstart. De flesta av de nya eleverna har 
annat modersmål än svenska vilket lett till att flera personer anställts med annat modersmål än 
svenska. Detta för att tillgodose studiehandledning och modersmålsundervisning. 
Satsning på utbildning inom IT området i skolan har genomförts och bidragit till att 
verksamheten utvecklats positivt inom området. Kultursatsning har gjorts genom bidrag från 
Kulturrådet och Fihn i Värmland och det har bidragit till att kulturen blivit en naturlig del av 
undervisningen. 

Ärskurs 7 åkte vid höstterminens start till Dovre där de genomförde en fjällskoleutbildning. 
Det var andra året som detta genomfördes och har visat sig vara en bra aktivitet för att åka 
sammanhållningen inom skolan. 

Under året stängdes förskolan Solbacken för att anpassa verksamheten till det faktum att 
antalet barn i kommunen minskade. Barnen som fanns på förskolan flyttade till andra 
förskolor. En förskollärartjänst togs bort från förskolan Änglagård på grund av minskad 
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efterfrågan på förskoleplatser. Kostnaden per inskrivet barn inom förskolan är nu på samma 
nivå som övriga riket. 

Kostnad forskola, kr/Inskrivet barn 
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Under en kort period var det kö till fritidshemmet på Kroppaskolan eftersom antalet barn som 
sökt plats var fler än antalet tillgängliga platser. 

Storfors kommun har ingen egen gymnasieskola, förutom introduktionsprogram för 
gymnasiet, utan köper alla gymnasieplatser vilket gör att vi inte har några problem med 
omställning när årskullarna gymnasieungdomar förändras. 

Vuxenutbildningen har arbetat med gränsöverskridande aktiviteter som exempelvis dans, 
vilket lett till att trivseln på skolan ökat. Under 2013 haft verksamheten inom SFI varit igång 
hela året utan avbrott för t.ex. sommarlov. 

Många asylsökande har fått SFI-undervisning trots att kommunen inte är skyldig att erbjuda 
det. Det har varit möjligt tack vare avtal med Arbetsförmedlingen. 

Arbete med arbetsmiljö, ledningssystem, trivsel och ökat inflytande startade under hösten på 
IFO-avdelningen. 

Arbetsmarknadsenheten har arbetat med fas 3, arbetspraktik, förstärkt arbetspraktik samt 
projekt. Det har under året blivit svårare att hitta praktikplatser. Region Värmland har bidragit 
med resurser för projektet Lärling 2.0. Funktionsbedömningar har gjorts på jobbcentrum för 
att hjälpa arbetssökande att hitta rätt sysselsättning. Planering för öppnandet aven Second 
Hand-butik ledde till många nya arbetsuppgifter för deltagarna på jobbcentrum. Flera av 
deltagarna har timvikariat på olika arbetsplatser i kommunen. Verksamheten samarbetar med 
många till exempel med kriminalvården. 

Under året avslutades de sista personerna som hade en introduktionsplan och erhöll 
introdnktionsersättning från kommunen enligt det gamla avtalet med Migrationsverket. 
I slutet av 2013 fick enheten möjlighet att anställa en extra resurs till verksamheten då 
kommunen tar emot en familj utöver befintligt avtal. Kostnaden för resursen står 
Migrationsverket för. 

Under 2013 har ett stort antal personer deltagit i den obligatoriska kursen i 
samhällsorientering. Under året har samarbetet stärkts kring samhällsorientering genom ett 
projekt med Region Värmland där folkhögskolor i Värmland håller i samhällsorienteringen 
och använder sig av kommunikatörer på modersmål. Klienterna från kommunen deltar i 
samhällsorientering på KPS i Kristinehamn där även Kristinehamns kommun har haft 
deltagare. 
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I förskolan fanns oktober 2012 161 barn och för oktober 2013 var det 146 barn fördelade på 5 
förskolor, 3 stycken i Storfors tätort och 2 stycken i Bjurtjärnsområdet. Andelen barn som är 
inskrivna i förskolan har minskat något under 2013. 

Bam per årsarbetare 1 förskolan, antal 
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Storfors har fortsatt en hög personaltäthet på våra förskolor. 
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För fritidshemmen finns inga siffror för 2012 men 2013 var det 136 barn inskrivna i oktober 
fördelade på 2 enheter, Kroppaskolan och Bjurtjärnsskola. 

Grundskolan i Storfors har totalt440 barn fördelade på Bjurtjämsskola med 69 barn fördelade 
på 5 grupper, Kroppaskolan med 136 barn fördelade på 6 klasser och Vargbroskolan med 235 
barn i åk 4-9 organiserade i 11 klasser. I grundsärskolan var det 8 barn. 

Inom SFI var det i snitt 75 elever under året. På introduktionsprogrammen har det varit mellan 
15-22 elever. 

Försörjningsstödet hade ca 55 ärenden. 10 förmedlingsärenden har funnits. 19 barn var 
placerade i familjehem varav 7 är vårdnadsöverflyttade. Ett barn var placerat på institution 
2013 mot 4 barn 2012. Ett barn var på SIS institution vilket är ett utredningshem. Det fanns 
vid årets slut 6 pågående barnutredningar. 

98 personer har varit inskrivna på jobbcentrum. 7 personer har under året haft utvecklings
anställningar, 77 personer har avslutats. Av dessa har 14 fått arbete, 6 till praktik inför 
anställning, 20 till utbildning, 14 har fått återkallat beslut, 2 till aktivitetsersättning, övriga har 
annan praktik, pension, föräldraledighet, sjukersättning eller flyttat. 

Under sommaren hade 46 ungdomar feriearbete i kommunen, alla som sökte fick arbete. 

Under 2013 tog kommunen emot totalt 52 nya personer, varav 37 personer kom på anvisning, 
6 personer kom på anknytning 9 personer flyttade in på egen hand. Av de personer som togs 
emot på anvisning var 33 personer kvotflyktingar. Fyra personer kom på anvisning från 
Arbetsförmedlingen. Under 2013 fanns totalt 100 personer inskrivna hos Integrationsenheten. 

Under året fanns 16 personer som varit i Storfors under två år. Två av dessa personer 
fortsätter inom etableringen då de har varit föräldralediga i perioder. Tre personer avslutade 
sin etableringsplan med Arbetsförmedlingen. Övriga är barn eller pensionärer. 
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3. Verksamhet Skola och välfärd, arbetade timmar per millnad, lir 2011 .2013 

...., .. 
Antalet arbetade timmar inom verksamheten totalt ligger på samma nivå som under 2012 trots 
den minskning av personalstyrkan som skett inom både förskolan och grundskolan på grund 
av att antalet personer sysselsatta inom arbetsmarknadsåtgärder ökat kraftigt under 2013. 

Ekonomi 
Verksamheten har fått markant högre intäkter gentemot budget och detta beror bland annat på; 

• Att de interkommunala ersättningarna har ökat. 
• Intäkter från FINSAM var inte budgeterade. 
• Yrkesvuxbidaget och lärlingsvuxbidrag blev högre än budget. 
• Bidrag för undervisning av asylsökande blev större. 
• Högre projektmedel från Arbetsförmedlingen än förväntat samt ökade lönebidrag. 
• Atersök av medel från Migrationsverket från 2012 kom 2013. 

Eftersom vi bland annat fått mer bidragsmedel än förväntat så har vi kunnat genomföra flera 
projekt och mer verksamhet än vi planerat, detta har inneburit högre personalkostnader. 

Verksamhetskostnaderna ökade också de gentemot budget bland annat på grund av 

att flera personer gick på komvux och yrkesvux än beräknat, ökade kostnader för 
nätverksanslutningar för verksamhetens datorer, högre kostnader för förbrukningsmaterial i 
skolan samt högre skolskjutskostnad för elev på särskolegymnasiet. 
Inom IFO har det varit förskjutningar i kostnaderna från institutionsplaceringar till fler barn 
placerade i familjehem samt flera kontaktpersoner. Kostnaden för försörjningsstöd blev 1,4 
rnnkr lägre än budget. 

Totalsammanställning Budget Bokslut Avvikelse 
Skola och Välfärd 3xxxx 2013 2013 mot budget 

Driftredovisning tkr !kr tkr 

Externa intäkter 12399 16057 3658 

Summa intäkter 12399 16057 365B 

Personalkostnader - 44670 - 45852 - 1 182 

Verksamhetskostnader - 42902 - 44821 - 1 919 

Avskrivningar - 285 - 299 - 14 

Summa kostnader - 87857 - 90973 - 3 116 

Netto kostnad - 75458 - 7491 6 542 
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Vård och omsorg (Välfärdsnämnden) 
Verksamheten syftar till att bistå människor enligt Socialtjänstlagen, beslut om insats fattas 
av biståndsbedämare. Verksamheten regleras även av Hälso- och sjukvårdslagen. 
Verksamheten leds aven verksamhetschef och består av fälj"ande enheter: Särskilda boenden, 
Hemtjänst, LSS(lagen om städ och service till vissa funktionshindrade}, Hemsjukvård och 
Rehab samt Anhärigverksamhet 

Verksamhet 
Under andra kvartalet har efterfrågan på såväl platser för särskilt boende som korttidsboende 
varit högt vissa tider har kö uppstått. Tidvis har brukare haft ökat vårdbehov med följden att 
verksamheten tidvis haft behov av att öka bemanningen för att kunna tillgodose det ökade 
vårdbehovet. Kompletterande larm har också installerats i vård boende. Efterfrågan har också 
varit hög inom hemtjänsten och varit ökande under hela hösten. 

Invånare 0-64 år med hemtjänst eller särskitt boende (%) 
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Den under 2012 minskade trenden för behovet av vårdtjänster från kommunen har brutits och 
vi kan konstatera att antalet över 65 år har ökat med 38 personer under 2013 i Storfors trots en 
minskad befolkning, vilket kan leda till än större behov av vård i framtiden. 

I slutet av året startade införande av planeringssystemet Laps care på ett av kommunens 
boenden, i syfte att bättre matcha insatser och bemanning. Arbetet med detta fortsätter under 
2014. Satsningar har gjorts på kompetensutveckling med fokus på de områden där staten haft 
stimulansåtgärder i form av prestationsersättningar. 
Undersköterskor har deltagit i värdegrundsledarutbildning, enhetschef har varit på utbildning i 
värdegrund för chefer. Undersköterskor i hemtjänsten har även under året varit på 
demensutbildningar i Storfors, Filipstad och Kristinehanm samt har fått utbildning i att skatta 
enligt Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. Alla sjuksköterskor samt 
MAS:en (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) deltog i en nationell ICF-utbildning 
(Klassifikationerna är svenska versioner av WHO:s International Classification of 
Functioning, Disability and Health) i Stockholm i november. Medarbetarna inom vård och 
omsorg har också på ett bra sätt arbetat med kvalitetsregistren. Särskilt väl har det gått i det 
Palliativa registret där Storfors var bäst i Sverige. Huvudsyftet med utvecklingsarbetet är att 
förbättra kvaliten såväl lokalt som nationellt. 

Inom LSS verksamheten har det varit stora förändringar under året, 4 kunder inom Personlig 
assistans avled under året med vilket ledde till ett stort antal övertaliga bland de anställda. I 
bör j an av året startades ett särskilt boende i egen regi lokaliserat till centrala Storfors med 2 
boende. 
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Under första halvåret låg beställd tid i hemijänsten strax under 4000 timmar för att sedan 
under hösten öka till 5450 tim i december. Snitt per månad var 4466. 

Personal timmar och beställda timmar inom hemtjänst 

Antalet arbetade timmar inom vården var under första halvåret 2013 lägre än under 2012 för 
att under senare delen av året öka igen då behoven ökat kraftigt. 

VArd och omsorg, arbetade timmar per månad år 2011 ·2013 
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Ekonomi 
Verksamheten gör ett samlat underskott på ca 200 tkr. 
Intäkterna är ca 900 tkr högre än budget. Såväl hemtjänst som boenden har högre intäkter på 
grund av den höga efterfrågan och är ca 350 tkr högre än budget. Intäkterna är ca 450 tkr 
högre inom LSS-verksamheten och härrör bland annat från återsökta medel från 
Migrationsverket. 

Personalkostnaderna ligger totalt sett på budget men med variationer inom verksamheten. 
Hemtjänsten har haft en ökande efterfrågan under året och har då behövt möta detta med 
högre bemanning vilket inneburit en ökad personalkostnad på ca 350 tkr. LSS-verksamheten 
har kostnader för personal som varit felbudgeterad samt att timmar utförda av hemtjänst inte 
budgeterats vilket bidrar till ett underskott med ca 900 tkr av personalkostnaderna inom LSS 
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så är drygt 1 mnkr jämförelsestörande tillföljd av långa uppsägningstider för personal vars 
kunder avlidit.. Boendena har kunnat hålla nere personalkostnaderna och underskrider budget 
med ca 870 tkr så även sjuksköterskeorganisation samt ledning som inte besatt vakanser vilket 
sammantaget bidrar med ett överskott på ca 330 tkr. 

Verksamhetskostnaderna överskrider budget med ca 1100 tkr där viten från 2012 och 2011 
har belastat verksamheten med 600 tkr. Hemtjänsten har haft ökade kostnader för transporter i 
takt med den ökade efterfrågan. Boendena har i större utsträckning än planerat köpt 
förbrukningsmaterial, kompletterande larm samt tvättjänster samband med en 
magsjukeepidemi. 

Totalsammanställning Budget Bokslut Avvikelse 
Vård och Omsorg inkl LSS, 35x, 4xxxx 2013 2013 mot budget 

Driftredovisning tkr tkr tkr 

Externa inUlkter 11 748 12625 877 

Summa intäkter 11748 12625 877 

Personalkostnader - 49127 - 49115 12 

Verksamhetskostnader - 10261 - 11 361 - 1 100 

A~kri\Kljngar - 71 - 72 - 1 

Summa kostnader - 59459 - 60548 - 1089 

Netto kostnad - 47711 - 47923 - 212 
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Personalbokslut 
Löneöversyn 2013 
Under våren 2013 löpte kollektivavtalen med flera fackliga organisationer ut på central nivå. 
Kommunals nya kollektivavtal föregicks av konflikt och för Storfors kommuns del innebar 
konflikten blockad mot nyanställningar samt varsel om strejk för en lokalvårdare i 
kommunhuset. Efter att det nya kollektivavtalet slutits på central nivå, lyckades arbetsgivar
och fackliga parter att slutföra förhandlingar om nya löner före semestern för Kommunals 
medlemmar. Ambitionen om att kunna utbetala nya löner före semestern i de fall det finns 
kollektivavtal ska ses som ett led i ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Tillsammans med de fackliga organisationerna har en lönekartläggning genomförts. 

Arbetet med att kunna erbjuda utökad sysselsättningsgrad 
Arbetsgivaren har under år 2013 intensifierat arbetet med att erbjuda befintlig personal utökad 
sysselsättningsgrad utifrån verksamheternas behov. Inom hemtjänstverksamheten har samtliga 
medarbetare under året uppnått önskad sysselsättningsgrad, om än på tidsbegränsad basis. 
Som ett led i arbetet med att finna lösningar för önskad sysselsättnings grad har medarbetarna 
inom Kommunals avtalsområde informerats om möjligheten att på frivillig basis lägga 8 
lediga dagar i grundschema i stället för kollektivavtalets skrivning om 9 fridagar på 4 veckor. 
Arbetet med att kunna erbjuda utökad sysselsättningsgrad har byggt på verksamheternas 
faktiska bemanningsbehov. För att öka möjligheterna till önskad sysselsättningsgrad har 
medarbetare erbjudits arbetsuppgifter på annan enhet/ verksamhet innan extern 
rekryteringsprocess har startats. 

Hälsa på arbetsplatsen/ rehabilitering 
Arbetsgivaren har under 2013 erbjudit sociala träffpunkter för långtidssjukskrivna med syfte 
att underlätta rehabilitering och återgång i arbete. 

Två kostnadsfria föreläsningar gällande sömn och stress har erbjudits till samtliga anställda. 
Föreläsningarna anordnades i samarbete med Friskvården i Värmland. 

Friskvårdskonsulenten har under året besökt APT inom verksamheterna LSS och hemvården 
för att informera om kommunens friskvårdsverksamhet, samt inventera önskemål gällande 
friskvårdsaktiviteter. 

Under året har friskvårdaansvarig erbjudit kommunens personal hjälp med träningsprogram 
och introduktion i styrketräning. 

Träningslokalen för Storfors kommuns anställda har under året även nyttjats för seniorträning 
samt för aktiviteter via Jobbcentrum. 

Arbetate timmar och antal anställda 
Personalstatistik har sedan 2011 mätts med hjälp av måttet arbetade timmar. De arbetade 
timmarna presenterar den tid som medarbetare har varit på arbetsplatsen. Att mäta antalet 
anställda! anställningar blir ett trubbigare mått då tjänstledighet, sjukdom och mertidl övertid 
påverkar arbetstiden! anställningar. I de arbetade tinunarna inräknas timvikarier, övertid ava
anställningar samt mertidlövertid etc. I den arbetade tiden är all frånvaro såsom sjukdom, 
semester, facklig ledighet, vård av barn, studieledighet etc fråndragen. Den arbetade tiden är 
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således arbetsgivarens faktiska produktionstid och kan fungera som en bra grund för 
utvecklandet av nyckel tal och produktionsrnått inom respektive verksamhet och enhet 

Arbetade timmar kommun total 

Slorfors kommun - arbelade limmar per månad år 2011 - 2013 
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Minskningen av det totala antalet arbetade timmar för Storfors kommun sedan mätningarna 
började motsvarar drygt 33 heltidsanställda. 

Sjukfrånvaro, Kommuntotal 
Arbetsgivaren arbetar fortsatt med rehabiliteringsutredningar på eget initiativ. Genomgång av 
samtliga sjukskrivningsfall har gjorts tillsammans med närmaste chef under kvartal L Under 
början på året kunde konstateras ökat antal förkylnings- och magsjukefalL Förnyade 
utbildningsinsatser gällande hygienrutiner har genomförts på Vård- och omsorg med syfte att 
minska den säsongs bundna sjukfrånvaron. Sjukskrivningsperioder överstigande 59 dagar var 
under året i snitt 45,5% av den totala sjukfrånvaron. 

Starfars kommun, sjukfrånvaro per månad, kommuntotal år 2011-2013 
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Framtida pensionsavgångar i den egna verksamheten, men också i närregionen kommer 
sannolikt att ställa krav på arbete med personalvård och förmåner då det är av vikt att kunna 
behålla och rekrytera kompetens till kommunens verksamheter. 
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I vår verksamhet arbetar vi utifrån konventionen om barns rättigheter. 
Artikel 3 - Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. 
Detta kan man se i arbetet i förskolan, skolan, i BUS samt i individ och familjeomsorgens 
arbete. 
Artikel 12 - Barnet har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade. 
Innan beslut fattas som rör barnet, lyssnar beslutsfattaren på vad barnet har att säga. 

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

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

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

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

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

PAX är fritidsaktiviteter som drivs av Svenska kyrkan, IOGT-NTO och kommunen i 
samverkan. Barn och unga deltar i aktiviteter som ger en meningsfull sysselsättning, där de 
har ett stort inflytande på vilka aktiviteter som ska bedrivas, utan alkohol och droger. 
Bredsjögruppen, som är en samarbetsorganisation mellan, kommunens IFO, arbetsmarknad 
och integration, landstinget, polisen, IOGT-NTO och kyrkan träffas regelbundet för att stödja 
varandra i arbetet med att skapa en kommun för unga utan alkohol och droger. Gruppen 
träffas också för att besluta om vilka konkreta åtgärder som ska vitas inför storhelger, 
skolavslutningar mm. 
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Viktiga händelser under 2013 

Kommunen har fortsatt energieffektiviseringsarbetet med Kulturhuset och genomfört 
ventilationsbytet för bibloteket, byt ut entreportar, energieffektiv belysning samt på försök 
renoverat ett antal fönster vid bibloteket. Fönsterrenoveringen är mycket mer 
kostnadseffektivare att göra än mot att byta ut dessa mot nya. Kommunen har även genomfört 
en djupare energiutredning av Kulturhuset. För stiftelsen Björkåsens del slutfördes 
radiatorbytet på kv Viken samt injustering av värmen. Installation av nytt värmesystem, 
bergvärmepump, på Hammargatan 10. Fortsatt att genomföra åtgärder som är förslagna från 
energideklarationer t.ex energieffektivare belysning, pumpar och hushållsmaskiner mm. 

Energianvändning i Storfors kommuns egen verksamhet och Stiftelsen Björkåsen 
Kommunens och stiftelsens egna verksamheter omfattar skolor, förskolor, fritids- och 
idrottsanläggningar, äldreboenden, skolkök, vård och omsorg. Energi används inom den egna 
verksamheten främst för uppvärmning och drift av fastigheter (ventilation, pumpar, hissar 
mm). Dessutom används el för belysning och drift av kontorsmaskiner och för verksamheter 
som kök mm. 

MWh/år Storfors kommun 
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Figur 1 Energianvändningen i lokaler för kommunen (Bio är pelletsanläggningar) 

Energiförbrukningen är ej normalårskorrigerad. Det är en trend nedåt för kommunens 
energianvändning tre senaste åren och under 2013 förbrukade kommunen 4 205 MWh energi. 

Verksamheten för tekniska anläggningar har en årsförbrukning avel för pumpstationer, 
gatubelysning och reningsverk etc. på 1 191 MWh under 2013. 
Trenden för dessa anläggningar är också nedåt, se tabell nedan 

2011 
El Gatljus ect. (MWh) 1240 

2012 
1228 

2013 
1191 

Produktion avel i Starfars kommuns ägo sker med solceller och det finns tre anläggningar, 
Kommunhuset, Kulturhuset och Vargbroskolan. Dessa producerade 44900 kWh under 2013. 
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Stiftelsen Björkåsen har enbart el och fjärrvärme i deras fastigheter. I diagramet nedan finns 
inte vakanserna med. Energiförbrukningen är ej norrnaIårskorrigerad men man kan se en liten 
trend nedåt. 
Övrig elförbrukning är vakanser och dessa uppgick till ca 270 MWh under 2013 och finns ej 
med i diagramet nedan. 
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Energianvändning och koldioxidutsläpp kopplat till kommunens fordonsflotta. 
Under 2013 uppgick den totala bränsleanvändningen till: 
Diesel: 57,5 kbm 
Bensin: 7,5 kbm 

Volym m3/ år 
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Bränsleanväningen 

Detta motsvarar C02-utsläpp i storleksordningen; 
Diesel: 161 ton 
Bensin: 20 ton 
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Test avelbil 

C02 belasting 

• Bensin 

• Diesel 

Under nästan 3 veckor i juni -13 fick Storfors kommun chansen att som en av 6 värmländska 
kommuner prova en Nissan Leaf, en bil som drivs på enbart el. Testet var en del i det 
regionala projektet "Green drive", som skulle syfta till att öka kunskapen om elbilar i hos 
värmländska kommuner. I Storfors användes elbilen av personalen i kommunhuset samt av 
personalen i hemtjänsten. 

Leasar hybridbil 
Kommunen skärper miljökraven på de nya leasingbilar som inkommer. Detta har resulterat i 
en driftchefens tjänstebil numer är en Toyota Yaris i hybridutförande. Bilen är utrustad med 
elmotorer och batteri som återvinner energin vid inbromsning. 
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Kommunkoncernen 

Stiftelsen Björkåsen 
Det har under 2013 varit stor aktivitet i Stiftelsen Björkåsen. Stiftelsen förvärvade 52 
radhuslägenheter i kvarteret Strand i början av året och detta föranledde en stor 
renoveringsinsats under en stor del av året. Åtgärder som gjorts är takbyte, ommålning och 
dräneringsarbeten. I kvarteret Björkåsen har badrum på Björkåsgatan 5-19 renoverats samt en 
relining av stammarna. Under sen höst byttes även det återstående taket i kvarteret. 

Stiftelsen Björkåsen 2013 
Resultaträkning tkr 
Nettoomsättning 27611 

Driftkostnader - 23175 -
Av/nedskrivningar - 2965 -

Bruttoresultat 1471 

Administration - 849 -

Rörelseresultat 622 

Finansnetto - 2735 -

Arets resultat - 2113 -

Stiftelsen Björkåsen 2013 
Balansräkning tkr 

Anläggningstillgångar 113805 

Omsättningstillgångar 2365 

Summa tillgångar 116170 

Summa eget kapital 8832 
Varav årets resultat - 2113 -

Långfristiga skulder 101668 

Kortfristiga skulder 5670 

Summa ellet kapital och skulder 116170 

Stortors Mark- och Industrifastigheter AB 
Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under 2013. 
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2012 
tkr 
26101 
19851 

2798 

3452 

1190 

2262 

2790 

528 

2012 
tkr 
97562 

11884 

109446 

10945 
528 

93843 

4658 

109446 
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Vatten och avlopp 

ÄRSREDOVISNING 2013 

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

Verksamhet 
Tre stora investeringar har genomförts enligt kommunens saneringsplan där man bytt ut och 
lagt nya ledningar i gamla delen av Lillforsvägen samt delar av ledningsnätet på 
Gjutåsvägen. En sträcka avloppsledning över skolgården fram till Kroppavägen har relinats 
med mycket gott resultat. Arbetet med nya vattenskyddsområden pågår och är inne i slutfasen 
där samråd skall hållas med berörda. En förstudie för ny modem reningsteknik i vattenverket 
har påbörj ats under året. 
Den dagliga driften utgörs av tillsyn och underhåll på pumpstationer, reningsverk, vattenverk, 
tryckstationer, ledningsnät. Inmätning av vattenläckor görs med speciell utrustning vid 
misstanke om vattenläcka. 
Ett antal ventiler har bytts under året på strategiska platser, för att man skall kunna stänga av 
vattentillförseln utan att allt för många brukare skall bli drabbade vid eventuell vattenläcka. 

Volymer och nyckeltal 
Vi lagade 16 vattenläckor under året, svinnet i vårt ledningsnät har sjunkit från 180 000 m3 

2010 till 60 000 m3 2013. 

Ekonomi 
Intäkter minskar mot budget med 651 tkr vilket tyder på en alltför optimistisk intäktsbudget. 
Personalkostnader har minskat med 315 tkr mot budget på grund av att personal har varit i 
projekt eller belastat andra verksamheter under vissa perioder. 
Att verksamhetskostnader har minskat med 344 tkr mot budget beror till största delen på 
minskade entreprenader på vattenledningar samt övriga främmande tjänster på vattenverk. 
Avskrivningar följer i stort sett budget. 

Totalsammanställning Budget Bokslut Avvikelse 
VA-verksamheten 91xxx 2013 2013 mot budget 

Driftredovisning tkr !kr tkr 

Extema intäkter 8426 7776 . 651 

Summa intäkter 8426 7776 - 651 

Personalkostnader - 2646 - 2331 315 

Verksamhets kostnader - 5009 - 4669 340 

Avskrivningar - 1385 - 1388 - 3 

Summa kostnader - 9040 - 8389 651 

Netto kostnad - 614 - 614 O 
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ÅRSREDOVISNING 2013 

Koncernräkenskaper Storfors kommun 

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

KONCERN RESULTATRAKNING Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
Storfors kommun koncern kommun koncern kommun 

(tkr) Not 2013 2013 2012 2012 
Verksamhetens intäkter 1 75419 61639 77 738 63 469 

Verksamhetens kostnader 2 - 284194 - 274000 - 280789 - 271 580 

Varav j~mförelsestörande poster - 1 898 - 1898 - 714 - 714 

Av/ned skrivningar 3 - 10448 - 7483 - 10514 - 7716 

Summa verksamhetens nettokostnader - 219223 - 219844 - 213565 - 215827 

Skatteintäkter/Gen. Statsbidrag och 
utjämning mm 4 220340 220340 214279 214279 

Finansiella intakter 5 372 1204 271 936 

Finansiella kostnader 6 - 5619 - 3717 - 5925 - 3801 

Summa finansnetto - 5247 - 2513 5654 - 2864 

Extraordinära poster - - - -

Arets resultat 4130 - 2017 4940 - 4413 
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Balansräkning' 

ARSREDOVISNING 2013 

Balansräkningen på koncernnivån är Storfors Konnnun, Stiftelsen Björkåsen och AB Storfors 
Mark- och industrifastigheters sannnanlagda balansräkning med eliminering av interna 
ilirehavanden. 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut 
KONCERN BALANSRÄKNING koncern kommun /roncern kommun 

Stortors kommun (Ik.) Nol 2013 2013 2012 2012 

TILLGANGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 

Fastigheter och anläggningar 7 268522 154757 254303 156 781 

In\oentarier, maskiner 8 4998 4 998 5101 5 101 

Långfristiga fordringar 40 . 40 . 

Värdepapper, andelar 9 1517 8009 1 517 8009 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 275071 167764 260960 169890 

OMSÄTTNINGSTILLGANGAR 

Kortfristiga fordringar 10 24367 25388 26257 26 880 

Likvida medel 11 10612 9360 19803 8491 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGANGAR 34979 34748 46069 36371 

SUMMA TILLGANGAR 310066 202512 307019 205261 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 12 57133 54049 61264 56067 

Darav resultat . 4131 . 2017 . 4940 - 4413 

AVSÄTTNINGAR 

Awättnlng till pensioner 17 438 17 438 11 806 11806 

SKULDER 

Långfristiga skulder 13 189977 88958 186807 93 614 

Kortfristiga skulder 14 45508 42066 47143 43 773 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULOER 310056 202512 307020 I 205261 
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Kassaflödesanalys 

ARSREDOVISNING 2013 

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

"oneem t\ommun "oReern Kommun 

KASSAFLÖDESANALYS (tkr) 2013-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2012-12-31 

Den löpande verksamheten 

Resultat efter finansiella poster - 4131 - 2017 - 4940 - 4413 

Justering av och nedskri\oTling 10448 7483 10514 7716 
Justering för övriga poster 

som inte ingår i kassaflödesanalsy 2832 2 832 286 286 
Medel nan verksamheten 

före förändring av rörelsekapital 9149 8298 5860 3590 

Ökning (-) minskning (+ ) kortfristiga fordringar 950 1492 1 578 351 

Ökning (+) minskning (-) kortfrisiga skulder- 693 - 1 704 2173 3740 
KassaflöOe "an 

den löpande verksamheten 9407 8085 9611 7680 

Investe ringsverksa mheten 

Förvärv av immateriell anläggningsti llgångar - 1003 - 875 - 75 - 75 

Fönfchv av materiella anläggningstillgångar - 23562 4482 - 10144 9757 
Mssanoo rran 

investeringsverksamheten - 24565 - 5357 10219 - 9832 

Fina nsie ri ngsverksamheten 

Ökning skuld BRT 315 315 109 109 

Upptagna lån 7825 - 4000 4000 

Amortering av långfristiga skulder - 5056 - 5056 - 3312 - 632 

Ökning (+ ) minskning (-) långfristiga skulder 2882 2882 734 734 

Kassaflöde från f inansieringsverksamheten 6967 - 1859 1 632 4211 

ARETS KASSAFLÖDE - 9191 869 924 2059 

Lik~da medel ~d årets bö~an 19803 ~ 8491 18879 6 432 

Lik~da medel ~d årets slut 10612 9360 19803 8491 

FÖRÄNDRING KASSA OCH BANK (Likvida medel) - 9191 869 924 2059 

Ansvarsförbindelser 

2013 2012 2011 2010 
Ansvarsförbinde lser (Storfors kommun) tkr tkr (kr tkr 

Borgensåtagande 

Stiftelsen Björkåsen 83350 85 130 87630 99 830 

Föreningen Alk-..eUems fritidsgård 166 203 506 288 

Egna hem 100 195 195 120 

Summa borgensåtagande 83616 85527 88331 100 237 

Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt 128402 118922 117 300 109 253 
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ARSREDOVISNING 2013 

Noter resultaträkning 
STORFORS KOMMUN 

Noter till resultaträkningen 
Not1 2013 2012 

Intakter verksamhet tkr tkr 

S:a 

Förs älj nings i nläk ter 

Taxor och a\1Jifter 

Hyror och arrenden 

Bidrag 

Försäljning av verksamhet o konsulUjänster 

Försäkringsersättningar 

Övriga intäkter 
Not 2 

Ve rksa m hetskostnade r 

S:a 

Material, tjänster, bidrag 

Löner och sociala a\ogifte 

Pensionskostnader 

Personalsociala kostnader 

Hyror och fastighetsseNce 

Hyra och leasing anläggningstillgångar 

Fastighetskostnader o entreprenader 

Bränsle, energi och vatten 

F örbru k nings i n\€ntarier/m atenal 

Kontorsmaterial och trycksaker 

Rep underhåll maskinerIimentarier 

Tele-IT-Post 

Kostnader transportmedel 

Annonser, reklam 

Försäkringar, skydd, mm 

Ö'vfiga kostnader 
Not 3 

Avskrivningar 

S:a 

Awkri\oflingar immateriella tillgångar 

Avskri\Klingar fastigheter 

Awkri\oflingar maskiner, in\entarier 

Nedskri\Kling avanläggningstillgånga 

61639 63469 

1823 1684 

19516 19790 

4181 2952 

27171 30592 

8148 7414 

801 1037 

273247 271 580 

54851 67304 

157239 161 948 

13403 9810 

1086 

9239 8085 

873 1799 

1 369 2326 

6385 7371 

6049 6291 

373 352 

957 794 

1428 1304 

1746 

266 492 

933 1 251 

18137 1 367 

7483 7716 

34 19 

6456 6400 

993 1297 

- -
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Not4 

Skattemtakter/Generella statsbIdrag o 2013 2012 
utJamnlng tkr tkr 

S:. 

Kommunalskatt 

Sluta\rfi:ikning -

Utjämning 

Utjämning LSS -

Regleringsavgift 

Fastighetsa\9ift 
Not 5 

Finansiella Intakter 

S:. 

Räntor på lik\rida medel 

Dröjsmålsräntor och räntor på lån 

220340 

163395 

921 

51779 

3542 

1 911 

7719 

1204 

172 

797 

Ö""';9a finansiella intäkter 236 
Not 6 

FinanSiella kostnader 

S:a 

Räntor 

0""';9a räntekostnader 

Övriga finansiella kostnader 

3718 

2369 

1 349 

48 

214279 

158 859 

1935 

48991 

5041 

2078 

7457 

936 

79 

857 

3801 

2663 

1 137 
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Noter balansräkning 

Allmän markreserv 

.. 
I 

Anläggningar 

Publika 

Anläggningar 

ÖlKiga 

I 
Not 8 

Inventarier, maskiner 

ÅRSREDOVISNING 2013 

5907 5978 

28721 28958 

70401 72 956 

46 52 

239 269 

26272 25484 

20409 21087 

140 150 

1597 1650 

33 48 

~ --
Maskiner 

In\€ntarier 

Byggimentarier 

Transportmedel 

ÖV1'iga maskiner/in\A:!ntarier 
Not 9 

Varde papper, andelar 

638 757 

3588 3688 

123 249 

529 239 

29 57 
91 109 

~ .. .... 
Grundfondskapital Stiftelsen Bjllrkåsen 

Andelar Bergslagens Räddningstjänst 

Fönagslån Kommunimest 

ÖlKigl 

Not 10 
Kortfnstiga fordrInga r 

5792 

265 

700 

1 251 

5792 

265 

700 

1 251 
2013 2012 
tkr tkr 

~---~ 
Stadsbidragfordringa 5065 5884 

Fakturafordringa 4067 3824 

Utgiftsförskolt 418 430 

Inkomstresler 703 151 

Ludvika moms 6 % 3772 2299 

Skatteinterimsfordringar 983 5075 

ÖlKigl 10380 9217 
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ARSREDOVISNING 2013 
Not 11 

Likvida medel 

---.,m ---
OK 

Postgiro 

Bank 
Not 12 

Eget kapital 

S:a 

Anläggningskapital 

Rörelsekapital -
Not 13 

Langfnstlga skulder 

80 

727 

8553 

54 049 

61367 

7318 

79 

8412 

56067 

64470 

8402 

------------------~----
Anläggningslån 

0";9a bidra9 

Lån Storfors Mark och Industri AB 

Aterställning av EK SR 
Not 14 

Kortfristiga skulder 

84046 89102 

1232 1 147 

650 650 

3030 2715 

-------- ~ 
PersonaiskaU 2419 2555 

Semesterskuld 9442 9854 

Skuld arbetsavgifter 2827 2926 

Upp!. Pens.kostnader 6586 6362 

InkomstförskoU 790 421 

Leverantörskulder 14702 14877 

Utgiftrester 1 310 1732 

Öllfiga avräkningar 1 145 1274 

Upplupna räntekostnader 170 179 

Interimskuld 2186 2461 

Förutbetalda skatteinUl.kter 

Förskott flyttnings\erksamhet 489 1 132 
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ÄRSREDOVISNING 2013 

Redovisningsprinciper & begreppsförklaringar 

Anläggningstillgångar: Tillgång avsedd för stadigvarande innehav såsom fastigheter och 
inventarier. 

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

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

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

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

Driftredovisning: Driftredovisningen visar utfall av kostnader och intäkter i 
förhållande till budget för de olika nämndernas verksamheter. 
Redovisningen innehåller såväl externa som interna poster. Interna 
poster är transaktioner mellan kommunens förvaltningar/enheter. 

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

Externa inkomster: Summa externa driftintäkter och investeringsinkomster. 

Externa utgifter: Summa externa driftkostnader och investeringsutgifter. 

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

Kassaflödesanalys: 
Visar kassaflödet från den löpande verksamheten, från investeringsverksamheten och från 
fInansieringsverksamheten 

Kortfristiga fordringar och skulder: Fordringar och skulder som förfaller till betalning 
inom ett år efter balansdagen. 

Likvida medel: Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa
och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper till exempel statsskuldväxlar, bankcertifikat. 

Likviditet: Betalningsberedskap på kort sikt. Kan uttryckas i olika mått, exempelvis 
rörelsekapital och ställas i relation till externa utgifter. 
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ARSREDOVISNING 2013 
Långfristiga fordringar och skulder: Fordringar och skulder som förfaller till betalning 
senare än ett år efter balansdagen. 

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

Omsättningstillgångar: Tillgång som beräknas innehas kortvarigt, exempelvis 
kundfordringar och förrådsartikiar. 

Pensionsskuld: Pensionsförmåner intjänade före 1998. 

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

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

Sammanställd redovisning: Sammanställning av resultaträkningar och balansräkningar för 
olika jmidiska personer i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Ger en helhetsbild av 
ekonomiska åtaganden oavsett i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. 

Skatteintäkter: Skatteintäkter för år 2010 har periodiserats, liksom tidigare år, 
utifrån en egen prognos som baseras på Ekonomistymingsverkets och Sveriges Kommuner 
och Landstings prognoser. 

Skattekraft: Antal skattekronor per invånare. 
Skatteunderlag: Totala beskattningsbara inkomster. Uttrycks vanligen i skattekronor, det vill 
säga skatteunderlaget delat med 100. 

Skulder: Skulder där syftet med krediten är längre än ett år redovisas som 
långfristig skuld. Kommande års amorteringar redovisas således som 
kortfristig skuld. 
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Målredovisning 
Delmål i form av aktiviteter' 

Perspektiv Strategiska mål Politiska mål Delmållaktivitet 
• Fastställa Ny Översiktsplan 
• Utarbeta en ny detaljplan 
• Utarbeta underlag för 2 LIS-områden 

Fler boendealternativ och • Fastställa Miljöpolicy & Miljöprogram 

ökad trivsel och trygghet • Fastställa Klimat och energiplan 
• Förstudie Naturvårdsområde Lungälven 

Kund 
Attraktiv kommun med positiva • Utarbeta FÖP (fördjupad översiktsplan) vindkraft 

attityder och god livsmiljö 
• Utarbeta genomfOrandeplaner 

• Utarbeta struktur och rapportrnall för rapportering av 
genomförda dialoger 

Fler möten med kunderna • Genomföra en översyn av kollektivtrafik och lokala noder 
• Ta fram en plan för utbyggnad av fiber 
• Iordningställande av befintliga lokaler i Kulturhuset 

Gränsöverskridande samverkan Fler företag utvecklas och 
• Dialogmöten med befintliga f'amansföretag 

Tillväxt & för entreprenörskap, växer • Genomföra en förstudie för etablering av mindre 
industrilhandelslokaler 

lärande kompetensförsöJjning och 
• Alla ska ha minst godkända betyg. företagsamhet Fler i arbete och utbildning 
• Erbjuda praktikplatser 

En effekti v verksamhet i Ständiga förbättringar av • Resursfördelning en!. standardkostnadsfördelning 

Verksamhet 
samverkan där personalens verksamheten 

kompetens och utveckling är i Öka personalens delaktighet i • Kartläggning av våra arbetsprocesser kopplade till 
fokus utvecklingsprocesser rutinbeskrivningar 

En hållbar ekonorni som • Budget i balans 
Ekonomi möjliggör utveckling, Soliditeten ökas 

långsiktighet och minskad 
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[ - sårbarhet [ - ~ -

Persnektiv KUND 
Strategiska Politiska mål Delmål/aktivitet 

mål 
Attraktiv • Alla kommunens invånare ska känna 

kommun med sig väl bemötta och känna att de rar 
positiva Fler boendeal ternati v den hjälp de behöver. 

attityder och och ökad trivsel och 
god livsmiljö trygghet • Alla elever i grundskolan ska gå ur 

skolan med ett gott självf"örtroende 
och en god självkänsla. 

• Kontakter och stöttning till 
ungdomsverksamhet 

Fler möten med 
kunderna 

• Öka tillgängligheten 

Förbättrad service och • Införa Lean i kommunen 

tillgänglighet 

• Utveckla utbudet av E-~änster 

• Utveckling av hemsida 

._-
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Måluppfyllelse Indikeras av 

• Välkomstpaket till nya • 
kommuninvånare 

• Ekonomiska bidrag till ideella • 
föreningar 

• Vi har flera olika träffpunkter 
som t ex Bollhallen, PAX, 
Kulturhuset och i Kyrksten. 

: : 

• Ständigt arbete inom flera av • 
kommunens enheter 

• 68 elektroniska blanketter 
varav hittills 2 E-~änster 

• Implementering av E-~änster 
genomlörts med digital 
signatur: 
parkeringstillstånd och 
autogiro. 
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• Skapa attraktiv verksamhet for våra 
kornmuninvånare 

• Öka tillgängligheten och utbudet for 
att tillgodose kornmuninvånarnas 
behov av biblioteksverksamhet 

• Ge våra ungdomar möjlighet att delta 
i Kulturverksamhet oavsett personlig 
ekonomi 

• Anpassa verksamheten efter behoven 

55 

• Anställt egen bibliotekarie • Ökat besöken med 25% 
istället for att köpa tjänsten för från 21 955 besök till 27 
att kunna öka öppettiderna 434 

• Arbetat med uppsökande • Antalet utlån ökade från 
verksamhet for att locka fler till 15550 st till 19039 vilket 
biblioteket ger en ökning med 22% 

• Flera olika kulturyttringar har • 
erbjudits som Foto, Film, Musik, 
Street dance och Salsa utan eller 
till en låg kostnad for deltagarna. 
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p - --- - ktiv Tillväxt och l d ------

Strategiska Politiska mål Delmål/aktivitet 
mål 

• Utveckla företagsbesöken 

Förbättrat • Utveckla och förbättra upphandlingar 
företagsklimat 

• Vidareutveckla och marknadsför 
Skola & Näringslivsaktiviteter. 

• Skapa förutsättningar för lokala 
tj änsteföretag att utvecklas 

Gränsöverskrid 
Fler företag 

• Utökad nyföretagarinformation utvecklas och växer 
ande 

samverkan för • Stödja återetablering av kvinnligt 
entreprenörska nätverk 

p, • Utveckla turismen kring 
kompetensförs Bergslagskanalen 

örjning och 
företagsamhet Fler i arbete och • I samarbete med bl a studieförbund 

utbildning skapa attraktiv verksamhet i 
Kulturhuset 

• Meritvärdet i skolan ska öka. 

Utveckla 
• Utveckla kollektivtrafiken för arbets-

infrastrukturen för 
och studiependling 

tillväxt och • Utveckla samverkan med landstinget 
regionförstoring för högre patientsäkerhet 

-- - - _. 
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Måluppfyllelse Indikeras av 

Tillhandahållit kontorsrum för 
nystartade företag 

Fortsatt stöd och samverkan med 
Nyföretagarcentrum 

• Förstudie cykling 

• Ett lokalt naturvårdsprojekt 
med fokus på vandring 

Ett stort antal aktiviteter 
genomförda i samverkan med 

externa aktörer 

Det genomsnittliga meritvärdet för 186-201 
åk 9 har ökat de senaste 2 åren 

Deltagit i gemensamt arbete för 
utveckling av E-hälsa 

-- -
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Strategiska Politiska mål Delmållaktivitet 
mål 

En effektiv • Öka samarbetet i Östra Värmland 
verksamhet i 

samverkan där 
personalens Öka och utveckla 

kompetens och samverkan i Östra • Samverkan i den egna organisationen såväl med 
utveckling är i Värmland och med andra andra aktörer är av vikt för utveckling 

fokus kommuner och 
organisationer 

• Förbättra, systematisera enhetliggöra ledning av 
verksamhet 

• Förbättra IT-säkerhet 
Ständiga förbättringar av 

verksamheten • Verksamheten ser som ändamålsenligt att höja 
samtliga yrkesprofessioners status och skapa en 
attraktiv och lärande organisation. 

Öka personalens • Arbeta med värdegrunder 
delaktighet i 

• Samverkan ska öka i hela organisationen utvecklingsprocesser 
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Måluppfyllelse Indikeras av 

• PåböIjat samarbete avseende • 
avfallsshantering 

• Utökat samarbetet inom 
Miljö och Bygg 

• IFO-Jobbcentrum som • Minskad 
bidragit till minskat kostnad för 
försöIjningsstöd. försöIjningsstöd 

• Samverkan mellan 
biblioteket och förskolorna 
för att stimulera ökad 
läsförståelse 

• Genomfört 4 chefsmöten 
med kommunens 
enhetschefer 

• Startat övergång till IT-
plattform 

• Genomförda insatser inom 
socialtjänsten utgående från 
statliga mål finansierade med 
prestationsbaserade 
ersättningar. 

Se ovan 

• Genomfört 4 chefsmöten 
med kommunens 
enhetschefer 

~-.', ~ 
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• Höjd sysselsättningsgrad 

Perspektiv Strategiska mål Politiska mål 

Soliditeten ökas 
En hållbar ekonomi 

som möjliggör 
Ekonorni utveckling, 

långsiktighet och Nettokostnaden < 98% av 

minskad sårbarhet skatter, generella 
statsbidrag och 

u\jämningssystemet 

----- --

')Mlyv 

• Personal inom flera områden 
har under året ratt erbj udande 
om önskad 
sysselsättningsgrad 

Delmål/aktivitet Måluopfyllelse 

• Hög kvalite i Vård och omsorg som tar hänsyn till 
kostnader 
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