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Kommunens vision

Sandvikens kommuns vision  2025, fastställdes av kommunfullmäktige 2009, § 21.

Kommunens vision

I Sandviken är världen alltid närvarande
Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre

Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar
Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som 
växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. 

Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle
I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer 
lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. 
Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana 
och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. 

Ett delat ansvar – ett enat samhälle
Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter 
och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande.

I Sandviken är världen alltid närvarande
Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella 
företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. 
Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår 
språngbräda till framtiden.

Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse
Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av interna-
tionell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor 
och platser. 

Vi lär för livet 
Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande 
framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom 
teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. 

Vår miljö – vårt ansvar
I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom 
naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.

Vi mår bra till kropp och själ 
Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö 
för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

I Sandviken är världen alltid närvarande
Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre

Inledning
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Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande

”I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi 
oss hemma och gör varandra bättre”. Så lyder vår vision. 
Satsningen på centrum ”Plussa centrum-projektet”, som 
startade hösten 2014, har under hösten 2017 avslutas. 
Projektets mål var att uppfylla Sandvikenbornas önskan 
om ett tryggt och levande centrum och skapa fler miljöer 
och platser för möten och lek. Flera grönytor, sittbänkar, 
vattenspel, fontän, cykelställ och lekplatser har skapats utifrån 
medborgarnas önskemål. Här ska vi kunna känna oss hemma, 
mötas, trivas och göra varandra bättre!

Och flera blir vi, befolkningen fortsätter att öka i vår 
kommun. Antalet invånare uppgick den 31 december 2017 
till 39 259 personer vilket är en ökning med 310 personer 
under året. En befolkningsökning är positiv och glädjande 
men innebär också utmaningar i våra olika verksamheter. 
Antalet barn och ungdomar ökar vilket märks i såväl förskola, 
grundskola och gymnasieskola. Här gäller det att vi kan 
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och rekrytera behöriga 
lärare. 

Även omsorgen står inför utmaningar när det gäller 
demografiska förändringar då andelen äldre över 80 år ökar 
medan antalet i arbetsför ålder minskar. Behovet av att 
rekrytera behörig och utbildad personal finns inom omsorgen 
likväl som i skolan. Även individ- och familjeomsorgen 
står inför denna utmaning gällande socionomer. Även 
inom näringslivet märker man av svårigheter i att rekrytera 
personal med rätt kompetens. Trots svårigheten att rekrytera 
personal har Sandvikens kommun fortsatt hög arbetslöshet. 
Under året har arbetslösheten sjunkit något men den 
relativa arbetslösheten uppgick i december till 13,6%  i 
Sandviken medan den uppgick till 7,5% i Sverige. Här finns 
bland annat ett stort behov vuxenutbildning för att matcha 
arbetsmarknadens krav. 

En ökande befolkning innebär behov av bostäder. Kommunen 
arbetar med att ta fram en heltäckande översiktsplan 
som bland annat ska främja ökat bostadsbyggande. 
Översiktsplanen beskriver i stora drag var Sandviken 
ska växa och utvecklas men även hur natur, friluftsliv, 
kommunikationer och infrastruktur utför en del i ett 
miljömässigt hållbart samhälle. Översiktsplanen innehåller ett 
planförslag för varje tätort med sina specifika förutsättningar. 
Planen beskriver bland annat tänkbara utbyggnadsområden 
för bostäder, industri, skola, förskola etc. Under hösten 
2017 påbörjades samrådsfasen för att därefter ställas ut 
under 2018.  Översiktsplanen ska vara klar för att antas av 
kommunfullmäktige i december 2018.

Bostadsbyggandet är igång. Sandvikenhus påbörjade under 
2017 byggandet av 20 nya lägenheter i Järbo. 
Vi har också privata aktörer som bygger bostäder i centrala 
Sandviken. På Köpmangatan, nära Kanalgränd pågår 
arbetet med att bygga bostadsrättslägenheter. Under hösten 
påbörjades ett nytt område med bostadsrättslägenheter och 
stadsradhus vid Kanalen mellan centrum och stadsparken. 

Som ett led i detta med bostadsförsörjningen inkom 
Sandvikenhus med en förfrågan till Kommunfullmäktige 
om att ges möjlighet att avyttra lägenheter. Detta för att 
ge ekonomiskt utrymme för nyinvesteringar i bostäder. 
Kommunkoncernens höga investeringstakt gör att vi närmar 
oss ett lånetak för hur mycket en kommun har möjlighet att 
låna upp per invånare. Detta gör att vi måste se hur vi kan 
självfinansiera våra investeringar. Ett led i detta kan vara att 
avyttra fastigheter. 
 
Kommunens befolkningsökning och demografiska förändring 
samt den höga investeringstakten som varit senaste åren, 
och som kommer att fortsätta närmaste åren, påverkar 
ekonomin kraftigt. Men anledning av detta och för att få en 
långsiktighet i planeringen togs under hösten en ekonomisk 
långsiktig finansiell analys och långtidsprognos fram för 
vår kommun. Utredningen visar på stark utveckling för 
Sandvikens kommun och även stora utmaningar. Inflyttningen 
i kombination med åldrande befolkning ställer stora krav på 
service, samtidigt som det ger förutsättningar för utveckling. 
Genom långsiktig planering är målet att kunna ta beslut som 
gör att effekterna blir mildare och kostnadsökningarna kan 
hanteras. Planeringen innefattar även arbetet med årliga 
effektiviseringar som behöver intensifieras för att klara 
kommunens långsiktiga finansiella mål. Förutom de stora 
kostnader som beräknas för den åldrande befolkningen 
över 80 år, så behövs satsningar och investeringar i bland 
annat skolan för att möta behoven av våra medborgare fram 
till 2030. En utmaning består i att matcha den framtida 
demografin med ändamålsenliga lokaler och kunna samnyttja 
lokaler. 

Inledning
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Bollnäs-, Gävle-, Ockelbo- och Ovanåkers kommuner 
samt Region Gävleborg har inrättat en gemensam nämnd 
för samverkan inom företagshälsovårdsområdet där 
Region Gävleborg står som värdkommun för nämnden. 
2016 anslöt sig även Hudiksvalls kommun och nu 2017 
även vi, Sandvikens kommun. Genom att ansluta oss 
till FöretagsHälsan Gävleborg får vi tillgång till en 
företagshälsovård med fokus på den offentliga sektorns 
specifika behov.

Sandvikens kommun har under året förvärvat fem aktier 
och därmed blivit delägare i Inera AB. Företaget Inera AB 
bildades 1999 och har hittills ägts av landsting och regioner 
och varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Företaget har nu 
ändrat inriktning, verksamheten breddas och omfattar även 
kommuner och får en närmare anknytning till SKLs arbete 
med verksamhetsutveckling. Genom breddade ägandet ska 
bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, 
till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad. Som 
delägare kan kommunen vara med och påverka utvecklingen 
av digitalisering i offentlig sektor.

Slutligen vill jag tacka vår personal som gjort ett mycket 
bra arbete under året med att leverera olika tjänster och 
nyttigheter till en växande befolkning. Bra jobbat!

Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

Under 2017 har ytterligare en utredning genomförts. 
”Utvärdering av Göransson Arena AB vad gäller gåvobrev 
och ägaruppdrag”.  I enlighet med donationsvillkoret, när 
arenan överlämnades från de Göranssonska stiftelserna till 
Sandvikens kommun, framkommer att senast 10 år efter 
donationen ska stiftelserna och mottagaren gemensamt 
utvärdera verksamheten i arenan. I samband med detta 
beslutade kommunstyrelsen att också genomföra en 
utvärdering av kommunens årliga uppdrag till Göransson 
Arena. Utredningen kom fram till att verksamheten och 
innehållet i arenaanläggningen inte strider mot vare sig 
gåvobrevets villkor eller de styrdokument som kommunen 
tagit fram. Dock bör dialog och strukturerad uppföljning 
förbättras. Roller och ansvar mellan arenabolaget och 
kommunen bör förbättras och klargöras. Arbetet med detta  
har påbörjats.   

Ett område där det investeras i är Tuna. Här har arbetet 
med kommunens nya Centralkök med distributionscentral 
påbörjats under hösten.  Glädjande är också att flera föravtal 
på köp mark för etableringar är tecknade i väntan på att den 
nya avfarten från E16 på börjas.

I Sandvikens kommun har vi nära till naturen. Här finns stora 
skogsområden, myrar, Dalälvsområdet och många sjöar och 
vattendrag. Ett led i en hållbar utveckling innebär att bevara, 
sköta och utveckla de naturvärden som finns, ett ansvar som 
vi har gentemot kommande generationer. Under 2016 fick 
kommunen ett statligt bidrag för att revidera det tidigare 
naturvårdsprogrammet. 2017 antogs det nya förslaget efter 
att flera aktörer inom kommunkoncernen, såsom tekniska 
kontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, Högbo Bruks AB, 
Sandviken Energi AB, Sandvikenhus AB, arbetat med detta. 
Naturvårdsprogrammets huvudsyfte är att utgöra en strategi 
för naturvårdsarbete och friluftsliv i kommunen. Det ska vara 
ett kunskapsunderlag vid fysisk planering och lovgivning, 
ligga till grund för ställningstagande i olika naturvårdsfrågor 
samt peka ut områden som är viktiga för kommunen i 
naturvården och friluftslivet. 

Ytterligare ett program har antagits under 2017, 
Folkhälsoprogram- Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart 
Gävleborg 2015-2020. Region Gävleborg har antagit ett 
folkhälsoprogram som Sandvikens kommun har anslutit sig 
till. Programmet är ett inriktningsdokument som lyfter fram 
prioriterade områden att arbeta vidare med för att uppnå en 
jämställd och jämlik hälsa i länet. Programmet prioriterar tre 
områden; delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala 
förutsättningar samt barn och ungas uppväxtvillkor. Avsikten 
är att folkhälsoarbetet ska ses som ett delat ansvar med 
länsgemensamma möjligheter att stärka och stödja varandras 
insatser. 

Ett annat samarbete med andra organisationer har påbörjats. 
Sandvikens kommun har anslutit sig till den gemensamma 
företagshälsovårdsnämnden från och med 2018-01-01. 

Inledning
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Organisation 
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Femårsöversikt
Femårsöversikt

Kommunen
 

Ekonomi 2017 2016 2015 2014 2013
Verksamhetens nettokostnader (mkr) -2 159,2 -2 030,6 -1 916,5 -1 826,7 -1 771,3
Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -54 999 -52 132 -50 020 -48 283 -47 552
Årets resultat (mkr) 22,4 70,8 14,0 15,3 40,4
Årets resultat/invånare (kr) 571 1 818 365 404 1 085
Bruttoinvesteringsvolym (mkr) 347,0 281,0 215,0 152,7 99,0
Total pensionsskuld (mkr) 1 070,1 1 078,3 1 104,4 1 130,3 1 162,6
Soliditet (%) 31,8 35,9 42,5 46,3 44,9
Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 5,4 4,8 0,8 -1,4 -4,3
            
Skatteintäkter 2017 2016 2015 2014 2013
Skattesats till kommun (kr) 21,61 21,61 21,61 21,61 21,61
Skattesats till kommun och landsting (kr) 33,12 33,12 33,12 33,12 33,12
Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 2 183,4 2 100,5 1 936,4 1 843,7 1 826,8
Skatteintäkter per invånare (kr) 55 615 53 929 50 540 48 733 49 042 
            
Personal 2017 2016 2015 2014 2013
Antal årsarbetare 3 602 3 339 3 041 2 911 2 897
Antal anställda 3 523 3 461 3 156 3 030 3 029
Personalkostnader exklusive pension (mkr) -1 701,6 -1 565,6 -1 423,2 -1 324,0 -1 286,2
Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 7,3 7,9 7,5 6,9 6,6
            
Befolkning 2017 2016 2015 2014 2013
Antal invånare totalt 39 259 38 949 38 314 37 833 37 250
varav 0-6 år 3 032 2 928 2 767 2 708 2 615
varav 7-17 år 4 891 4 842 4 692 4 535 4 385
varav 18-24 år 2 978 3 119 3 151 3 201 3 298
varav 25-44 år 8 952 8 783 8 557 8 332 8 150
varav 45-64 år 10 194 10 138 10 086 10 071 10 039
varav 65-79 6 921 6 925 6 851 6 781 6 594
varav 80+ 2 291 2 214 2 210 2 205 2 169
            
Kommunkoncernen          
            
Ekonomi 2017 2016 2015 2014 2013
Verksamhetens nettokostnader (mkr) -2 035,9 -1 893,4 -1 799,1 -1 701,7 -1 715,0
Årets resultat (mkr) 95,8 151,9 76,6 77,4 47,3
Investeringsvolym (mkr) 628,0 638,6 480,1 414,7 312,0
Soliditet (%) 33,6 33,8 33,3 33,8 32,1
Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 16,2 14,8 11,6 9,8 6,6

Inledning
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Översikt över 2017

Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 22,4 
mkr. Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster är 
112,1 mkr. 

Tidigare under året befarades ett väsentligt underskott men 
genom åtgärder lyckades resultatet vändas till det positiva. 
Kunskapsnämnden visade under året en stor negativ 
prognos men har genom bland annat stor återhållsamhet 
gällande inköp och tillsättning av vakanta tjänster minskat 
underskottet. Dock visar både kunskapsnämnden och individ-
och familjeomsorgsnämnden stora negativa avvikelser.

Resultatet för år 2017 har också påverkats positivt av att 
det, under 2015 infriande borgensåtagandet mot Samkraft 
AB, blivit ytterligare lägre än vad som ursprungligen 
befarades. Kommunen fick 2016 tillbaka 5,8 mkr och 
2017 fick kommunen tillbaka ytterligare 3,2 mkr. Tekniska 
verksamheten visar överskott, delvis på grund av försäljning 
av exploateringsfastigheter samt reavinster vid försäljning av 
fastigheter. Kommunstyrelsens avsatta medel för projekt har 
valts att inte användas då resultatet pekade mot underskott. 
Flera av nämnderna har heller inte behövt nyttja sin buffert 
vilket genererar ett positivt överskott. 

Befolkningen i Sandvikens kommun fortsätter att öka. Den 
31 december 2017 var invånarantalet 39 259 personer. Det är 
en ökning med 310 personer sedan 1 januari. De budgeterade 
ekonomiska ramarna för år 2017 baseras på invånarantalet 
den 1 november 2016. Då var antalet invånare i Sandvikens 
kommun 38 725 personer, vilket är 15 invånare fler än vad 
fullmäktige fastställt inför år 2017. Inför budget 2018 har de 
ekonomiska ramarna baserats på 39 407 invånare. Per den 1 
november 2017 var befolkningsantalet 39 217.

Ett kommunövergripande arbete med ett 
verksamhetsledningssystem har pågått under året. 
Upphandlingsarbetet slutfördes och arbetet med införandet 
av systemet påbörjades. Implementeringen av systemet 
Hypergene har påbörjats i olika projektgrupper i hela 
kommunen och kommer att startas upp i omgångar under 
2018. Verksamhetsledningssystemet ska bidra till bättre och 
tydligare styrning i kommunen. 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska samtliga förvaltningar 
och bolag effektivisera och samordna funktioner inom 
koncernen. Som ett led i detta har Sandviken Energis 
lönehantering samordnats med kommunens från april 2017.

Satsningen på centrum ”Plussa centrum”, som startade hösten 
2014, har avslutats och i oktober 2017 var arbetet helt färdigt. 
Lekområdet på södra Hyttgatan hade invigning ”Leklördag” 
den 20 maj 2017. Projektet ”Plussa centrums” mål har 
varit att uppfylla sandvikenbornas önskan om ett tryggt 
och levande centrum och skapa fler miljöer och platser för 

möten och lek. I projektet ingick förnyelse av Jansasparken, 
skapande av Drottningtorget, restaurering av Sandvikens 
äldsta byggnad (som nu är restaurang The Church) samt 
upprustning av gågatorna under och ovan jord. 

Under året har ombyggnationen av stadshuset fortsatt. 
Stadshuset, som uppfördes 1965, har varit i stort behov av 
underhållsåtgärder när det gäller tekniska installationer. 
Den första etappen av ombyggnationen börjar närma sig 
slutet med inflyttning i mars 2018. Arbetet med nästa etapp 
fortsätter under 2018/2019.

Ett strategiskt näringslivsprogram antogs av fullmäktige i 
november 2016. Under 2017 har strategin implementerats och 
arbete med att bryta ner strategin i handlingsplaner har pågått. 

Ett nytt centralkök inklusive ny distributionscentral började 
byggas på Tuna-området under hösten 2017 och bygget 
beräknas vara klart juni 2018. Nuvarande centralkök finns på 
Murgårdsskolan och är från 1969 och består av två plan vilket 
försvårar arbetet och logistiken. Utvecklingen från 1969 fram 
till idag består i att antalet portioner ökat från 3 000 till 5 000 
per dag. Tidigare serverades ofta hel och halvfabrikat medans 
det mesta numera lagas från grunden. De största vinsterna 
med nytt centralkök är förbättrad arbetsmiljö och logistik då 
det nya centralköket kommer att få ett genomtänkt flöde. 

Medborgarservice har fortsatt sitt arbete med att underlätta 
för kommunens invånare i deras kontakter med kommunen 
och att göra hela organisationen mer tillgänglig. Antalet 
ärendetyper som nu handläggs av medborgarservice har 
ökat väsentligt under året, och arbetet med att föra över 
ytterligare arbetsuppgifter fortsätter. I december nominerades 
Medborgarservice till SM i Telefoni och Kundservice i 
klassen Upplysning och Information. 

Arbetet med digitalisering av kommunens processer har 
under 2017 intensifierats. Kommunen kan nu erbjuda cirka 90 
e-tjänster till medborgare och företagare som kan användas 
dygnet runt. Fördelarna för medborgarna med e-tjänster är 
att de ger ökad tillgänglighet och enkelhet samtidigt som 
kommunens processer och ärendehantering kan effektiviseras. 
Den länsgemensamma utredningen kring E-arkiv är klar och 
arbetet med att hitta samarbetsformer har påbörjats.

Den kommunala lantmäterimyndigheten har under året infört 
digital arkivering av detaljplaner inom Sandviken. Den 
första planen arkiverades digitalt den 22 juni. Att arkivera 
digitalt innebär att handlingarna blir snabbare tillgängliga i 
fastighetsregistret. 

Arbetslösheten har minskat något under året, och då särskilt 
för ungdomar, men Sandviken har fortsatt en av landets 
högsta arbetslöshetsnivåer. Den relativa arbetslösheten 
uppgick i december 2017 till 7,5% i Sverige medan den 

Översikt över 2017
Förvaltningsberättelse
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i Sandviken låg på 13,6%. Den höga arbetslösheten i 
kommunen har sin början i finanskrisen 2018 som inneburit 
att ca 1 000 arbetstillfällen försvunnit fram till idag, samtidigt 
som inflyttningen till Sandviken varit stor under de senaste 
åren. Hög arbetslöshet i kombination med många nyanlända, 
samtidigt som kompetensbristen är stor inom flera delar av 
näringslivet, innebär att behovet av vuxenutbildning är stor. 

Pedagogisk verksamhet

Läget är fortsatt ansträngt inom förskolan och grundskolan. 
Antalet barn och elever har fortsatt ökat under året och 
bristen på utbildad personal gör sig fortsatt påmind. Även 
gymnasieskolan har en ökning av antalet elever men där 
är bristen på behöriga lärare inte lika påtaglig som inom 
grundskolan. Befolkningsprognosen visar på att antalet barn 
och elever inom för-, grund-, sär-, samt gymnasieskolan 
fortsätter öka vilket sätter krav på både personal och lokaler. 

Behöriga/legitimerade sökande saknas såväl lokalt som 
nationellt i nuläget och behovet av personal är stort inom 
såväl förskola som skola. Inom särskolan har dispensen från 
legitimationskravet upphört, vilket medför att en stor del av 
personalen inte längre är behörig. 

Den digitala infrastrukturen i grundskola och gymnasiet 
är mycket god. Ambitionen är nu att ta nästa steg och höja 
förskolan till samma höga nivå. 

Kultur o fritid

Sandvikens kommun har under 2017 tagit emot sin första 
fristadskonstnär, Mikhail Borzykin. Mikhail är en poet 
och musiker från Ryssland. Detta skedde i samarbete med 
nätverket ICORN.

Parkbadet, som fyllde 25 år 2017, har fortsatt 
renoverats. Stora investeringar har senaste åren gjorts på 
omklädningsrum, relax, simhall, entré och reception. Även en 
ny reningsanläggning samt att övningsbassängen har bytts ut. 
2017 blev det så dags för det stora äventyret. Rutschkanorna 
ska bytas ut och tillgängligheten förbättras. Äventyrsdelen har 
därmed periodvis varit stängd vilket påverkat besöksantalet 
men antalet besökare väntas öka efter ombyggnationen.

Kulturskolan utvecklas med fler konstformer och utvecklande 
arbetssätt där det erbjuds dans, film, digitalt skapande inom 
ljud och bild, musik, drama/teater, bild och form samt 
skrivande. Kulturskolan har återigen dans i sitt utbud från 
höstterminen 2017. 

Det har gått 100 år sedan Sandvikenförfattaren Stig Sjödin 
föddes. Det och mycket annat har uppmärksammats inom 
Kulturcentrums utställningsverksamhet som haft mer än 200 

programpunkter under året. Projektet ”En svensk läsklassiker” 
har arrangerats på biblioteket. Biblioteken i Storvik och Järbo 
har rustats upp och fått nya inventarier. I Storvik har även 
en ny mötesplats för ungdomar öppnat. Verksamheten drivs 
tillsammans med Storviks IF.

Individ- och familjeomsorg

Kostnaderna för försörjningsstöd ligger fortsatt på en hög 
nivå. Arbetsbelastningen har varit hög de senaste åren 
vilket fortsatt under 2017. Många försörjningsstödstagare är 
långtidsberoende av försörjningsstöd och har behov av stöd 
och vägledning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 
Enheten samarbetar aktivt internt och externt för att bättre 
möta människors behov.

Inom vuxenvården är kostnaderna för institutionsvård höga. 
Antalet placeringar med stöd av LVM (tvångsvård) har sjunkit 
något medan placeringarna enligt SoL (vård med samtycke) 
tenderar att bli långa med anledning av bostadsbristen. 
Ärendena är ofta komplexa och svårhanterliga då personerna 
ofta har sammansatta problem, både missbruk och någon 
form av psykisk funktionsnedsättning. Ett omfattande 
förändringsarbete pågår för att på sikt kunna sänka 
kostnaderna för placeringar på institution. 

Ärendeinflödet till barn- och ungdomsvården är fortsatt hög 
i alla åldersgrupper. Ärenden gällande våld och övergrepp 
i nära relationer ökar. Barngruppsverksamheten Lyktan har 
under året ökat sin närvaro på skolor. De besöker klasser 
och informerar om utsatthet och vilket stöd som finns att 
få. Besöken på skolorna syftar även till att medvetengöra 
personalen om hur de kan ge stöd till de barn som lever i 
utsatta miljöer. 

Just samverkan med förskolan och grundskolan är en viktig 
förutsättning för framtida utveckling. Under 2017 har barn- 
och ungdomsvården tillsammans med ett av skolområdena 
startat ett utvecklingsprojekt med fokus på att gemensamt 
hantera upptäckt av barn som misstänkts fara illa. Projektet 
fortlöper under delar av 2018 och en utvärdering ska 
genomföras. 

Under första kvartalet 2017 sa Migrationsverket upp 
avtalen gällande ensamkommande flyktingbarn och under 
sommaren 2017 sänktes nivåerna för statsbidrag. Antalet 
ensamkommande barn som söker asyl i Sverige sjönk 
också under 2017 och prognosen talar för att det fortsatt 
kommer vara lågt de närmsta åren. Detta innebär att delar 
av boendeverksamheten avvecklades  och reduceringar av 
verksamheten inleddes under 2017 och fortgår under 2018. 
Avvecklingen av personal och lokaler kan inte göras i den 
omfattning och takt som de sänkta ersättningsnivåerna kräver 
vilket innebär ekonomiska svårigheter för verksamheten. 

Förvaltningsberättelse
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Vård och omsorg

Omsorgsförvaltningen står inför stora utmaningar utifrån 
demografiska förändringar med en ökning av andelen  äldre 
över 80 år inom 10-15 år. För att klara volymökningen och 
samtidigt behålla kvalitetsnivån krävs nya strategier på alla 
områden. Det behöver skapas möjligheter att bo kvar hemma 
så länge som möjligt med rätt insatser. 

Välutbildade och engagerade medarbetare som kan ge 
insatser med hög kvalitet och som skapar trygghet är en 
viktig framgångsfaktor. Men även den tekniska utvecklingen 
ger nya möjligheter inom omsorgen. Omsorgsförvaltningen 
införde under året nyckelfria lås inom hemtjänsten. Syftet 
med införandet är att öka säkerheten och tryggheten 
för omsorgstagarna. Planeringen för införandet av 
trygghetskameror har påbörjats.  

Bolagen

Antalet besökare i Högbo Bruk fortsätter att vara högt. 
Djuren i Sigrids hage lockar många besökare liksom MTB 
och skidspåren. Högbo Bruk fick en hedrande 2:a plats som 
bästa ställe att träna skidåkning när anläggningar listades i 
TV4 ”Morgonsoffan”. Utvecklingen av skidspår, MTB och 
vandringsleder kommer fortsätta framledes liksom arbetet 
med tydlighet i nedfarter, parkeringar, skyltning etc. 

Göransson Arena har genomfört ett antal evenemang där 
Bandy-VM var det som startade upp året. I framtiden 
fortsätter Göransson Arena arbeta för att stärka sin position 
som evenemangsarena. 

Inom Sandviken Energi har omfattande underhållsinsatser 
genomförts både i produktions- och distributionssystem. 
Utöver de planerade underhållsinsatserna har det uppstått 
akuta brister som medfört förhöjda underhållsinsatser. 

Ett forskningsprojekt pågår inom Sandviken Energi med 
syfte att utforska möjligheten att förbränna och återvinna 
fosfor ur avloppsslammet från avloppsreningsverket. 
Forskningsprojektet som genomförs tillsammans med bland 
annat Umeå och Luleå universitet, pågår under tre år och 
beräknas slutföras och utvärderas under 2018.

Från första januari är Österfärnebo elnät inkluderat i 
Sandviken Energi Elnät AB. Bolaget har med detta förvärv 
inkluderat fler kommuninvånare i likvärdig service och ett 
elnät med hög driftsäkerhet.

Bångbro Kraft AB har arbetat med miljötillståndsprövning 
avseende Gästrike-Hammarby och huvudförhandlingar med 
Mark- och miljödomstolen har genomförts. Domen utföll helt 
i enlighet med bolagets ansökan. Dock har Kammarkollegiet 
överklagat domen och erhållit prövningstillstånd. Besked 
beräknas komma under 2018.

Sandviken Energi arbetar som en resultatorienterad 
organisation där koncernen styrs utifrån de fyra perspektiven 
finans, marknad, hållbarhet och medarbetare. En fortsatt 
implementering av detta kommer fortgå kommande år för alla 
nivåer i organisationen. 

Sandvikenhus har arbetat med att producera fler lägenheter 
där nio lokaler har byggt om till lägenheter i Sandvikens 
tätort och nybyggnation av 20 lägenheter har påbörjats i 
Järbo. Vid årets slut noterade bolaget en uthyrningsgrad 
på 99,4 procent. Boverket rekommenderar en vakansgrad 
på ca 3 procent.  Förutom skapande av nya bostäder har 
upprustningen av nya bruket fortsatt under året och 54 
lägenheter på Seegatan har renoverats. Sandvikenhus utför 
även större projektledningsuppdrag på uppdrag av ägaren, 
Sandvikens kommun. I det arbetet har renovering av olika 
grundskolor, nyproduktion av förskola i Järbo samt Storvik, 
ytterligare etapp av vård- och omsorgsboende Ängsbacken, 
ombyggnation av stadshus och nyproduktion av centralkök 
utförts. 

Översikt över 2017

Förvaltningsberättelse
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God ekonomisk hushållning
Kommunen

Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning. För ekonomin anges finansiella mål och för 
verksamheten anges verksamhetsmål.

Finansiella mål

Fullmäktige har fastställt tre finansiella mål inför år 2017.

Det första målet är att resultatet för år 2017 ska uppgå till 
10 mkr. Sandviken kommuns redovisar ett resultat på 22,4 
mkr. Skatteintäkterna från slutavräkningen 2016 förbättrades 
med 5,6 mkr samt tillfälligt höjt stadsbidrag med 1,3 mkr 
bidrar till det positiva resultatet. Kvarvarande anslag till 
kommunstyrelsens projektmedel påverkade resultatet positivt 
med 14,3 mkr medan värdeförändringen av pensionsskulden 
och arbetsgivaravgifter påverkade negativt med -2,2 mkr. Det 
infriade borgensåtagandet mot Samkraft AB blivit lägre än 
vad som ursprungligen befarades. Det förbättrar resultat med 
3 mkr. Ytterligare en positiv post är de 3 mkr i återbäring, 
på genomsnittlig låneskuld respektive ränta på insatskapital, 
som kommunen fått från Kommuninvest ekonomisk förening. 
I slutet av året erhöll kommunen också en byggbonus på 
1,3 mkr, som ingår i resultatet. Till detta kan vi konstatera 
fortsatt låga räntenivåer under året. Det har medfört lägre 
räntekostnader för kommunens upplåning. Det första målet är 
därmed uppfyllt för år 2017.

Det andra målet är att investeringarna för året får uppgå till 
maximalt 425,9 mkr, efter justeringen av fullmäktige i april 
och i november, § 154, 2017. Investeringsvolymen för året 
uppgick till 347 mkr. Ett högt belopp, men i enlighet med 
fullmäktiges beslut, varför målet är uppfyllt för året.

Det tredje målet är att kommunens egen upplåning ökar med 
maximalt 320 mkr under året. Under året har kommunens 
egen upplåning (inklusive kassaförändringar) ökat med endast 
113 mkr. Upplåningen ligger därmed på en nivå väl under 
fullmäktiges mål för året, och målet är uppnått. 

Verksamhetsmål

Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning 
fastställt mål för kommunens ekonomi och en god ekonomisk 
hushållning med ett effektivt resursutnyttjande inom 
nämndernas verksamheter. 

Tre verksamhetsmål har fastställts för år 2017. 

Det första målet är att kommunen årligen ska generera ett 
positivt resultat och öka med minst en (1) mkr årligen. År 
2017 budgeterades med ett resultat på 10 mkr. Sandvikens 
kommun redovisar ett positivt resultat, på 22,4 mkr, för år 
2017. Av dessa miljoner står nämnderna gemensamt för ett 
resultat på -7,6 mkr. Tre nämnder redovisar negativt resultat, 

Kunskapsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden och 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland, medan övriga 
redovisar positivt resultat. 

Gemensam finansiering står för 29,6 mkr av resultatet. 
Slutavräkningen av skatteintäkter för 2016 påverkar 
resultatet positivt med 5,6 mkr. Här ingår också ett negativt 
resultat ökade pensionskostnader och värdeförändring av 
pensionsskulden med 1,2 mkr samt negativ värdeförändring 
av semesterlöneskulden och arbetsgivaravgiften med 2,2 
mkr. Kommunstyrelsen lämnade kvarvarande anslag från 
projektmedel för att delvis möta nämndernas underskott, detta 
gav ett positivt resultat på 14,3 mkr. Dessutom ingår drygt 
13 mkr inom den finansiella verksamheten, bestående av 
bland annat ackordsuppgörelse avseende Samkraft på 3 mkr, 
överskottsutdelning från Kommuninvest, på 3 mkr samt lägre 
räntekostnader än budgeterat påverkar resultatet positivt med 
3 mkr. 

Resultatet på totalt 22,4 mkr innebär att målet är uppfyllt för 
år 2017. 

Det andra målet är att en buffert på en (1) procent ska 
avsättas inom budgetramen för respektive nämnd, för 
utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Samtliga 
sju nämnder har avsatt en buffert inför år 2017 och den 
budgeterade bufferten uppgår totalt till 1,0 procent år 2017. 
På totalnivå nås därför målet. 

Det tredje målet är att kommunens verksamheter ska 
effektiviseras kontinuerligt, med minst en (1) procent av 
kommunbidraget per år. Detta ska redovisas som budgetårets 
verksamhetsförändringar inom respektive nämnd. Samtliga 
nämnder har i sina budgetramar inför år 2017 hanterat en 
enprocentig effektivisering av verksamheten inom nämnden, 
genom en budget i balans. Det går dock inte att göra en direkt 
koppling mellan fastställda verksamhetsförändringar och 
den enprocentiga effektiviseringen, eftersom information om 
detta saknas i såväl kommunplan som verksamhetsberättelser. 
Nämnderna totalt redovisar ett positivt resultat vilket 
indikerar att effektiviseringskravet uppnåtts på total nivå. 
Tre nämnder redovisar underskott och har angett olika skäl 
för detta. Dessa nämnder har enligt en strikt ekonomisk 
beräkning, inte lyckats effektivisera sina verksamheter i den 
omfattning som anmodats. Målet är därmed inte helt uppfyllt. 

Förvaltningsberättelse
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Balanserad styrning
Kommunfullmäktiges måluppfyllelse

Balanserad styrning – måluppföljning

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2017. Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2017. Mätningens resultat åskådliggörs med 
följande färgmarkering:

  Uppfyllt            Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt

Perspektiv MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
•	 Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen och få ett respektfullt bemötande.
•	 Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling.

Mål 2016 - 2018 U Mått Analys

Medborgarna är nöjda med den 
kommunala servicen.

Målnivå: NMI 57

Mätmetod: SCB: s medborgarun-
dersökning för Nöjd – Medborgar- 
Index, NMI.

Värde år 2015: NMI 56
Värde år 2016: NMI 56

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Med-
borgar-Index, NMI, för hur medborgarna bedö-
mer kommunens verksamheter uppgick till 53 år 
2017, vilket innebär en försämring i förhållande 
till året innan.

Medborgarna i Sandviken 
upplever att de har inflytande 
och möjlighet att påverka kom-
munens verksamheter, därmed 
stärks demokratin.

Målnivå: NII 45

Mätmetod: SCB: s medborgarun-
dersökning för Nöjd – Inflytande 
– Index, NII.

Värde 2015: NII 42
Värde 2016: NII 42

Det sammanfattande NII, för hur medborgarna 
bedömer möjligheterna till inflytande i Sand-
vikens kommun, uppgick till 40 år 2017 vilket 
innebär en försämring i förhållande till året 
innan.

Medborgarna upplever att till-
gängligheten i kommunen är 
god.

Målnivå: Index för bemötande 
och tillgänglighet ska successivt 
öka till NMI 57.

Mätmetod: SCB: s medborgarun-
dersökning för Nöjd-Medborgar-
Index, NMI. 

Värde 2015: NMI 59
Värde 2016: NMI 56

Medborgarnas bedömning av möjligheterna för 
tillgängligheten i Sandvikens kommun år 2017, 
uppgick till NMI 52, vilket innebär en försäm-
ring i förhållande till året innan. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 
Resultaten från SCB:s medborgarundersökning visar på lägre upplevd nöjdhet och inflytande för Sandvikens kom-
mun vilket gör att kommunfullmäktiges mål inte uppnås under 2017. Index för delen bemötande och tillgänglighet i 
medborgarundersökningen har även det minskat i förhållande till tidigare år vilket innebär att kommunfullmäktiges målnivå 
inte uppnås. För samtliga mått i medborgarundersökningen kopplade till kommunfullmäktiges mål har resultaten sjunkit jämfört 
med tidigare år trots kommunens arbete för att förbättra service, inflytande och tillgänglighet. Det krävs troligen en djupare 
analys av resultaten kopplat till nämndernas arbete inom respektive målområde för att se vilka eventuella ytterligare åtgärder 
som kan genomföras för att förbättra dessa index för kommande år, då medborgarundersökningen är en attitydundersökning 
som saknar direkt koppling till medborgarnas faktiska kontakter med kommunen. 

Förvaltningsberättelse
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Perspektiv MEDARBETARE

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun har nöjda medarbetare.
•	 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar 

för ökad jämställdhet och mångfald.

Mål 2016 - 2018 U Mått Analys

Ledarskapet upplevs tydligt och 
utvecklingsinriktat.

Målnivå 1: Förbättring utifrån 
index 2014

Målnivå 2: Lägst 
nivå 3,5

Mätmetod 1: Medarbetarunder-
sökning 2016 och 2018
Värde 2014: MMI 74 för chefer
Värde 2015: saknas
Värde 2016: MMI 76 för chefer

Mätmetod 2: Intern medarbetare-
undersökning 2015 och 2017 via 
intranätet, skala 1-5

Värde 2015: 3,9
Värde 2016: Saknas

Medarbetarundersökningen MMI 
genomfördes inte under 2017

I den interna medarbetarundersökningen 2017 
uppmättes index 3,8 vilket innebär att målnivån 
uppnåtts, men är en marginell försämring jäm-
fört med tidigare mätning.

Medarbetarna upplever att de 
har inflytande och är motive-
rade i sitt arbete.

Målnivå 1: Förbättring utifrån 
index 2014

Målnivå 2: Lägst 
nivå 3,5

Mätmetod 1: Medarbetarunder-
sökning 2016 och 2018
Värde 2014: MMI 69
Värde 2015: saknas
Värde 2016: MMI 69

Mätmetod 2: Intern medarbetar-
undersökning 2015 och 2017 via 
intranätet, skala 1-5.

Värde 2015: 4,2
Värde 2016: Saknas

Medarbetarundersökningen MMI 
genomfördes inte under 2017

I den interna medarbetarundersökningen 2017 
uppmättes index 4,2 vilket innebär att målnivån 
uppnåtts.

Medarbetarna är väl förtrogna 
med Vision 2025 och målen i 
balanserad styrning och ser sitt 
ansvar för helheten.

Målnivå 1: Förbättring utifrån 
index 2014

Målnivå 2: Lägst 
nivå 3

Mätmetod 1: Medarbetarunder-
sökning 2016 och 2018.
Värde 2014: Saknas
Värde 2015: Saknas
Värde 2016: 75 %

Mätmetod 2: Intern medarbetar-
undersökning 2015 och 2017 via 
intranätet, skala 1-5.

Värde 2015: 3,6

Medarbetarundersökningen MMI 
genomfördes inte under 2017
 

I den interna medarbetarundersökningen 2017 
uppmättes index 3,3 vilket innebär att målnivån 
uppnåtts, trots en försämring sedan föregående 
mätning.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Den interna medarbetarundersökningens resultat visar att målnivåerna för samtliga mål under perspektivet Medarbetare upp-
nås, trots mindre försämringar jämfört med föregående mätning 2015. Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat, 
medarbetarna upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete och väl förtrogna med Vision 2025. Detta ger bilden 
av att Sandvikens kommun fortsatt är en attraktiv arbetsgivare, men att ytterligare förbättringsarbete behövs för att värdena inte 
ska sjunka under angivna målnivåer i framtiden. 

Förvaltningsberättelse
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
•	 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål 2016 - 2018 U Mått Analys

Sandviken är en trygg och 
attraktiv kommun att bo och 
verka i.

Målnivå 1: NRI-index ska suc-
cessivt öka till 60

Målnivå 2: NKI-index ska suc-
cessivt öka till 75

Målnivå 3: NRI-index ska suc-
cessivt öka till Trygghet 60

Mätmetod 1: SCB medborgar-
undersökning ”Nöjd-Region-
Index NRI”.
Värde 2015: NRI 58
Värde 2016: NRI 58

Mätmetod 2: SKL undersökning 
INSIKT ”Nöjd-Kund-Index” 
NKI
Värde 2015: NKI 64
Värde 2016: NKI 70

Mätmetod 3: SCB medborgar-
undersökning ”Nöjd-Region-
Index NRI” del Trygghet.
Värde 2014: NRI, Trygghet 57
Värde 2015: NRI, Trygghet 53
Värde 2016: NRI, Trygghet 52

NRI för år 2017 redovisas till 58. Vilket innebär 
oförändrad nivå i förhållande till tidigare år. 

Undersökningen för INSIKT med NKI-index för 
2017 offentliggörs i maj 2018. 

För år 2017 redovisas i mätningarna ett NRI på 
49. Det är en ytterligare försämring som visar på 
en nedåtgående trend.  

Sandvikens kommun har en 
god och jämlik hälsa.

Målnivå: Förbättringar av 
resultaten utifrån Nationella 
folkhälsoenkäten 2014.

Mätmetod: Folkhälsoinstitutets 
Nationella folkhälsoenkät

Värde 2014: Den upplevda goda 
fysiska, psykiska och sociala 
hälsan är för män 71 % och kvin-
nor 70 %

Den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika 
villkor” genomförs från och med 2016 vartannat 
år. Nästa tillfälle för enkäten är 2018. Mätning 
är därmed inte gjord för år 2017 och inte heller 
för 2016. För att ge en indikation om utveck-
lingen inom folkhälsa presenteras statistik på 
trenden för ohälsotalet för män och kvinnor i 
åldrarna 20-64 år, mätt som antal hela sjukda-
gar. Medelvärdet för hela gruppen visas för åren 
2014, 2015 och 2016: 

År Män Kvinnor
2014 21 34
2015 23 36
2016 21 37

Ohälsotalet för män är i snitt oförändrat över tid 
medan en svagt negativ trend kan ses för kvinnor 
med ökat ohälsotal år för år.

Förvaltningsberättelse
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Miljö- och klimatpåverkan 
minskar inom kommunens geo-
grafiska område.

Målnivå 1: Energiförbrukning 
per kWh/m2 minskar successivt 
under perioden

Målnivå 2: Utsläpp av växt-
husgaser inom kommunens 
gränser minskar årligen.

Målnivå 3: Vattenkvaliteten i 
Storsjön förbättras successivt 
under perioden.

Mätmetod 1: Statistik över ener-
giförbrukning i kWh/m2 i lokaler 
ägda av kommunen i form av 
fjärrvärme och elförbrukning.
Värde 2014: 213 kWh/m2
Värde 2015: 212 kWh/m2

Mätmetod 2: Regional utveck-
ling och samverkan i miljömåls-
systemet samt Nationella emis-
sionsdatabasen.

Värde 2013: Utsläpp av växthus-
gas 7,91 ton CO2/år/invånare
(7,32)

Värde 2014: Utsläpp av växthus-
gas 7,58 CO2/år/invånare
(6,79)

Mätmetod 3: Statistik inhämtas 
från Länsstyrelsen i Gävleborg

Värde 2015: Total-kväve: Öster-
fjärden 625 µ/l och Västerfjärden 
488 µ/l. 
Total-fosfor: Österfjärden 22 µ/l 
och Västerfjärden 24 µ/l

Värde 2016: Total-kväve: Öster-
fjärden 635 µ/l och Västerfjärden 
590 µ/l. 
Total-fosfor: Österfjärden 28 µ/l 
och Västerfjärden 32 µ/l

Energiförbrukningen för 2017 i form av el och 
fjärrvärme sammanställt uppgår till 209 kWh/m2 
och har därmed minskat jämfört med föregående 
mätning.

Koldioxidutsläppet mäts på helår, men redovis-
ning av resultat sker först efter ca 18 månader. 
Mätmetoden har i Nationella emissionsdata-
basen ändrats sedan föregående mätvärde från 
2014 med reviderade värden retroaktivt. De 
reviderade värdena är inskrivna under kolumnen 
värde, med föregående metods värde inom pa-
rantes. Senaste kända mätresultat är för år 2015 
och uppgår till 7,21 ton CO2/år/invånare, vil-
ket innebär att utsläppen av växthusgaser inom 
kommunens gränser har minskat. 

Värde 2017: 
Total-kväve: Österfjärden 570 µ/l och Väster-
fjärden 443 µ/l. Total-fosfor: Österfjärden 33 µ/l 
och  
Västerfjärden 33 µ/l

Värdena för föregående två år har reviderats för 
korrekta årsmedelvärden jämfört med årsredo-
visningen för 2016. Uppgifter inhämtade från 
Pelagia Nature & Environment AB som utför 
mätningarna i Storsjön åt Gästriklands Vatten-
vårdsförening enligt föreläggande från Läns-
styrelsen.

Trenden över tid är att halterna av fosfor och 
kväve är minskande, men temporära ökningar 
kan förekomma vissa år, bland annat beroende 
på varierande tillförsel av ämnen från Storsjöns 
omgivning. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Målen för perspektivet utvecklas åt olika håll. Den sociala hållbarheten utvecklas mestadels negativt medan den ekologiska 
hållbarheten har förbättrats. Upplevelsen av Sandviken som attraktiv kommun att bo och verka är oförändrat medan den upp-
levda tryggheten försämrats. Trenden med vikande index för trygghet håller därmed i sig och har gradvis sjunkit under flera 
år. SKL:s nöjd-kund-undersökning med index NKI för 2017 genomförs inte förrän maj 2018 och kan således inte följas upp i 
årsredovisningen. När det gäller folkhälsa och målet om god och jämlik hälsa finns dessvärre inget värde att tillgå vare sig från 
2016 eller 2017 då perioden för genomförandet av den nationella folkhälsoenkäten ändrats, men för att ge någon form av indi-
kator redovisas statistik för ohälsotalet (antal dagar med sjukpenning) bland kvinnor och män i Sandviken för åren 2014-2016 
och dessa siffror ger bilden av ett stabilt läge för män medan det för kvinnor visar på en något ökande sjukfrånvaro. Samtliga 
målnivåer för målet om minskad miljö- och klimatpåverkan är uppfyllda för 2017 vilket anger att Sandviken är på rätt väg mot 
en ökad ekologisk hållbarhet. Ytterligare fokus på och insatser för trygghet och folkhälsa kommer sannolikt behövas. 

Förvaltningsberättelse
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Perspektiv EKONOMI

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.

Mål 2016 - 2018 U Mått Analys

Sandvikens kommun genererar 
ett årligt positivt resultat.

Målnivå: Öka resultatet med 
minst 1 mkr årligen.

Mätmetod: Uppföljning sker 
månatligen samt vid delårsrap-
port och årsredovisning.

Värde 2015: Budgeterat resultat 
8 mkr. Redovisat resultat 14 mkr.
Värde 2016: Budgeterat resultat 
9 mkr. Redovisat resultat 71 mkr.

Budgeterat resultat för år 2017 uppgick till 10 
mkr. 
Resultatet i kommunens bokslut visar på ett 
överskott på 22 mkr.

Nämnderna avsätter en buffert 
inom budgetramen för utveck-
lingsinsatser och oförutsedda 
händelser.

Målnivå: Minst 1,0 % av kom-
munbidraget

Mätmetod: Budgeterad buffert 
och hur den disponeras under 
året.

Värde 2015: 0,71 %
Värde 2016: 0,97 %

Samtliga nämnder har avsatt en buffert för ut-
vecklingsinsatser och oförutsedda händelser. 
Totalt är 0,98
% avsatt till buffert. Procentsatsen varierar 
något mellan nämnderna. Målet kommer i det 
närmaste att uppnås.

Kommunens verksamheter ef-
fektiviseras kontinuerligt.

Målnivå: Minst 1 % av kom-
munbidraget per år

Mätmetod: Effektiviseringar re-
dovisas inom respektive nämnd 
som budgetårets verksamhetsför-
ändringar.

Värde 2015: Saknas
Värde 2016: Saknas

Samtliga nämnder har i sina budgetramar inför 
år 2017 hanterat en enprocentig effektivisering 
av verksamheten inom nämnden.

Det går dock inte att göra en direkt koppling 
mellan fastställda verksamhetsförändringar och 
den enprocentiga effektiviseringen, vare sig i 
kommunplan eller i verksamhets-berättelser. 

Totalt redovisar nämnderna ett negativt resultat 
trots att huvuddelen av nämnderna har ett posi-
tivt resultat. Det indikerar att effektiviserings-
kravet har kunnat uppnås för övervägande delen 
av nämnderna. Målet anses därmed vara delvis 
uppfyllt.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Trots att alla målen inte uppfyllts går det att dra slutsatsen att kommunen jobbat aktivt och tagit steg mot att uppnå den övergri-
pande målsättningen. Kommunen redovisar ett bra resultat. Till detta har samtliga nämnder avsatt till buffert för utvecklings-
insatser. Bufferten uppgår totalt för nämnderna till 0,98 % av kommunbidraget, vilket ligger mycket nära fullmäktiges mål. 
Fem utav åtta nämnder har, utifrån årets redovisade resultat, klarat att effektivisera sin verksamhet med 1 %. De nämnder som 
redovisar ett negativt resultat har i huvudsak påverkats av stora volymökningar som inte fullt ut kunnat täckas med vidtagna 
åtgärder. Bedömningen är att samtliga nämnder arbetar med aktiviteter i syfte att upprätthålla god ekonomisk hushållning och 
ett effektivt resursutnyttjande. 

Förvaltningsberättelse
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Perspektiv OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för  

medborgarna och företag.
•	 Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.

Mål 2016 - 2018 U Mått Analys
Sandviken är en mångkulturell 
kommun.

Målnivå: Öka kunskapen för att 
ta vara på positiva effekter från 
mångkulturella insatser.

Mätmetod: Antalet redovisade 
projekt.

Värde 2015: 15 projekt
Värde 2016: saknas, bedömning 
gjord att kunskap ökat tack vare 
utbildningsinsatser och andra 
aktiviteter

Inom verksamheter för integration, näringsliv, 
kultur och fritid har olika projekt och aktiviteter 
med idrotts-rörelsen bedrivits. Flera verksam-
heter har deltagit i utbildningssatsningar för 
att öka kunskapen om och bemötande på lika 
villkor. Mångfaldsdagsdagar har genomförts 
samt arrangerande av nationaldagsfirande med 
ceremoni för nya svenska medborgare. Språk-
praktikanter, arbete med språkcafé och arbete 
med integrationshandledare är andra exempel på 
aktiviteter och mångkulturella insatser 

Uppgifter om antalet projekt under år 2017 sak-
nas. Bedömningen är dock att kunskapen bland 
kommunens med-arbetare och förtroendevalda 
ökat tack vare de genomförda insatserna. 

Sandviken har en positiv inflytt-
ning från såväl andra delar av 
Sverige som från andra delar av 
världen.

Målnivå: Nettoinflyttning 250 
invånare per år.

Mätmetod: SCB, statistik
Värde 2015: 583
Värde 2016: 661

Nettoinflyttningen per den 31 december 2017 
uppgick till 314 invånare. Nettoinflyttningen för 
året överstiger därmed målnivån på 250 invå-
nare. 

Sandviken har mötesplatser för 
ökad integration. 

Målnivå: Antalet mötesplatser 
och insatser ökar successivt un-
der perioden. 

Redovisa antalet platser där det 
sker insatser med fokus på inte-
gration. 

Värde 2015: Saknas
Värde 2016: Saknas

Projekt har bedrivits för att utveckla verksamhet 
för föreningsmatchning och etablera arenor där 
människor med olika bakgrund kan mötas kring 
gemensamma intressen. Olika mötesplatser 
skapas eller finns inom ramen för projekt och 
ordinarie verksamheter. Arbete har genomförts 
för att utveckla Träffpunkterna som mötesplat-
ser för ökad integration. Prova-på aktiviteter för 
nyanlända har genomförts. Placering av utrikes 
födda praktikanter på såväl kommunala som 
privata arbetsplatser har skett. 

Bedömningen är att antalet insatser och mötes-
platser har ökat. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Samtliga mål är uppfyllda och anses därmed bidra till att de övergripande målsättningarna och på sikt även att Vision 2025 
uppfylls. Samtliga nämnder och förvaltningar har på ett eller annat sätt medverkat i olika mångkulturella insatser, nätverk och 
projekt.

Förvaltningsberättelse
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Driftsredovisning

mkr 2017 2016 2015
    
Kommunfullmäktige 0,3 0,5 0,1
Kommunstyrelse 0,4 0,4 0,9
Summa Politik 0,7 0,9 1,0
    
Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0
Överförmyndarverksamhet -1,1 0,8 0,3
Summa Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland -1,1 0,8 0,3
    
Kunskapsnämnd 0,0 0,0 0,0
Förskola -5,4 0,9 -6,5
Grundskola -22,8 -2,2 -13,6
Grund- och gymnasiesärskola 0,0 -0,1 2,8
Gymnasieskola 0,0 1,6 -1,6
Övrig verksamhet 0,4 0,3 0,5
Summa Kunskapsnämnd -27,8 0,5 -18,4
    
Omsorgsnämnd 0,0 0,0 -0,0
Administration och ledning 12,3 5,4 3,6
Ordinärt boende ÄO -1,2 -1,7 -2,0
Vård- och omsorgsboende ÄO 0,5 -0,1 1,2
Dagl o öppen verksamhet ÄO 0,3 0,8 -0,1
Hemsjukvård -0,3 -0,9 0,5
Ordinärt boende HO 2,0 0,8 3,3
Vård- och omsorgsboende HO 0,1 0,6 -2,5
Dagl o öppen verksamhet HO 0,1 0,2 0,0
Personlig assistans 1,4 4,3 0,9
Övriga insatser enl LSS 0,4 1,9 2,4
Summa Omsorgsnämnd 15,7 11,3 7,3
    
Individ- och familjeomsorgsnämnd -0,1 -0,0 -0,2
Missbruksvård för vuxna -11,7 -7,3 -13,1
Barn- och ungdomsvård -16,0 8,7 -8,4
Försörjningsstöd -0,3 0,9 2,5
Övrig verksamhet 3,7 2,2 1,3
Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd -24,4 4,5 -17,9
    
Kultur- och fritidsnämnd -0,1 -0,3 -0,2
Kulturverksamhet 0,4 1,1 0,3
Fritidsverksamhet 0,2 1,3 1,9
Övrig verksamhet 1,1 1,2 0,7
Summa Kultur- och fritidsnämnd 1,6 3,3 2,7
    

Förvaltningsberättelse
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Samhällsbyggnadsnämnd 0,1 0,1 -0,1
Miljö- och hälsoskydd -0,5 0,4 0,4
Fysisk planering 3,6 -0,2 0,7
Bostadsanpassning -1,0 -0,2 -0,5
Färdtjänst o skolskjutsar 1,0 -2,4 -1,5
Övrig verksamhet -0,7 -0,9 -1,7
Summa Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd1 2,6 -3,2 -2,7
    
Arbetslivsnämnd -0,0 0,1 0,0
Vuxenutbildning -1,7 -1,8 -2,4
Kompetensförsörjning 6,7 -2,7 -3,7
Övrig verksamhet 0,6 0,2 0,7
Summa Arbetslivsnämnd 5,6 -4,2 -5,4
    
Kommunledningsverksamhet 8,7 9,6 7,4
Teknisk verksamhet 11,2 3,6 4,3
Summa Kommunstyrelsens förvaltning 19,9 13,2 11,7
    
Summa nämnder -7,3 27,1 -21,4
    
Skatter 5,6 28,4 11,8
Finansiell verksamhet 13,1 18,0 -6,1
Pensioner -1,2 -0,9 2,1
Övrigt 12,1 -1,8 27,6
Summa Gemensam finansiering 29,6 43,7 35,4
    
Totalt 22,4 70,8 14,0
    
1 Från och med 1 april 2016 ingår Ockelbo och Hofors i den gemensamma nämnden

Förvaltningsberättelse
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Investeringsredovisning
Kommunen

Investeringvolym (mkr) 2017 2016 2015
Kunskapsverksamhet 14,8 10,3 9,2
Omsorgsverksamhet 2,8 1,6 2,0
Individ- och familjeomsorgsverksamhet - - -
Kultur- och fritidsverksamhet 1,3 1,4 0,5
Samhällsbyggnadsverksamhet 0,1 0,6 0,4
Arbetslivsverksamhet 0,9 1,4 1,5
Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 327,1 265,7 201,4
Bruttoinvesteringsutgift 347,0 281,0 215,0
Investeringsinkomster -7,9 -12,0 -0,5
Summa 339,1 269,0 214,5
Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras 
som förutbetald intäkt. Detta medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 9 och 10) och 
investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder (not 18).

Investeringsredovisning - kommunen

Kommunens bruttoinvesteringar uppgick till 347,0 mkr under 
2017. Detta är en ökning med 66,0 mkr, vilket motsvarar en 
ökning med drygt 23 procent, jämfört med 2016. Det är också 
det fjärde året i rad som bruttoinvesteringarna ökar. 2014 
var bruttoinvesteringarna 152,7 mkr och det ger en ökning 
mellan åren 2014-2017 på drygt 194 mkr. Detta är mer än en 
fördubbling av bruttoinvesteringarna under perioden.

Den tagna investeringsplanen för 2017 uppgick till 365 mkr 
netto, men efter vår- och höstjustering ökade den till 425,9 
mkr. Ökningen består av flera delar; flytt av investeringsmedel 
från 2016 gällande projekt som fortsätter 2017 och har 
kvarvarande medel; 16,0 mkr, investeringsanslagsförändringar 
som föll ut i en ökning med 44,9 mkr. Denna ökning berodde 
främst på att beslut togs om att nya projekt skulle påbörjas; 
en omfattande rust av Takläggarens förskola; 12 mkr, ökning 
av anslaget till Stadshusombyggnaden; 12 mkr samt att en 
friidrottsanläggning skulle köpas in; 12,1 mkr.

Det budgeterade investeringsbidraget 2017 var 1,1 mkr och 
avsåg inventarier till yrkeshögskolan. Justeringarna som 
gjordes under året medförde att beloppet ökade till 8,1 mkr. 
Ökningen består i investeringsbidrag från Göranssonska 
stiftelserna som avsåg konstgräs på VM-arenan, Jernvallen. 
Utfallet blev 7,9 mkr.

Byggnationen av den nya huskroppen har fortsatt under året. 
Stomme och tak färdigställdes till sommaren och under hösten 
fortsatte arbetet med insättning av fönsterpartier, byggnation 
av innerväggar samt installationsarbeten. Inflyttning planeras 
till slutet av 2018 med nytt tillagningskök samt 44 nya platser 
för vårdtagare.

Denna del av projektet innefattar rivning av den gamla 
förskolan och nybyggnation av en förskola med tre 
avdelningar. Entreprenör upphandlades under januari och 
arbetet med rivning av byggnad samt markförberedande 
arbeten utfördes under sommaren. I mitten av augusti gick 
entreprenören i konkurs. Prefabricerade väggar och tak restes 

Ängsbacken etapp 2 Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 130 000
Investeringsplan 2017 för investeringsprojektet 38 000
Vår/höstrevidering investeringsplan 2017 för 
investeringsprojektet (efter justering) 42 000
Utfall 2017 för investeringsprojektet 38 732
Totalt investeringsutfall 76 805

Till- och ombyggnation Gullvivans förskola Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 47 000

Investeringsplan 2017 för investeringsprojektet 15 400
Vår/höstrevidering investeringsplan 2017 för 
investeringsprojektet (efter justering)

17 100

Utfall 2017 för investeringsprojektet 9 988
Totalt investeringsutfall hittills 37 869
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under konkursförvaltningen. Arbetet upptogs i oktober med 
ny entreprenör. Inflyttning är förskjuten med 5 månader och 
beräknas ske juni/juli 2018.

Arbetet med att iordningställa etapp 1; låghusdelen har 
fortsatt under året. Utvändigt byggnaden har ett nytt 
fläktrum byggts, taket har höjts för att ge utrymme för 
ventilationskanaler. Invändigt har nya väggar byggts, mattor 
har lagts, målning och inredning- samt installationsarbeten 
har utförts. Markarbeten har påbörjats och rivning av 
glasgången har skett. Under sen vår framkom att en av 
underentreprenörerna hade svårt att få betalt, vilket ledde till 
att personal plockades bort. I augusti gick huvudentreprenören 
i konkurs. Förhandlingar med konkursförvaltaren påbörjades. 
En ny entreprenör tog vid under oktober. Arbetet har därefter 
startat upp igen men tidsplanen är förskjuten med tre 
månader. Leveransproblem har också gjort att markarbetena 
är försenade. Detta arbete kommer att återupptas under våren 
2018.

Byggstart för den sista etappen skedde maj/juni. Etappen 
gäller från krysset nerför Köpmangatan fram till 
busshållplatsen. Det stora projektet ”Utveckling centrum inkl. 
Drottningen” är nu färdigställt och har löpt över 6 år. 

Projekteringen och rivningsarbetena slutfördes under 
våren. Arbetet med att bygga det nya tornet på börjades. 
Upphandling skedde av attraktionen, men tyvärr blev 
upphandlingen överklagad. Överklagandet ledde till att en 
nya upphandling gjordes. Även denna upphandling blev 
överklagad. Beslut från Förvaltningsrätten har ännu inte 
kommit.   

Anbudsförfrågan låg ute under våren och antagande 
av entreprenör gjordes innan semestern. Etablering av 
entreprenören gjordes i augusti. Under hösten utfördes 
markarbeten, gjutning av plattan samt resning av stommen. 
Väggar och yttertak är i stort sett på plats. Byggnaden 
beräknas vara färdigställd till sommaren 2018.  

Projekteringen av en tillbyggnad på fem avdelningar till 
Bullerbyns förskola blev klart i början på året. Entreprenör 
upphandlades och markarbeten påbörjades under augusti. 
Under hösten och vintern har betongplattan och hjärtväggen 
gjutits. Arbeten med att bygg ytterväggar och tak pågår. 
Tillbyggnaden beräknas vara klar hösten 2018.

Stadshuset Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 82 000

Investeringsplan 2017 för investeringsprojektet 35 000
Vår/höstrevidering investeringsplan 2017 för 
investeringsprojektet (efter justering) 47 000
Utfall 2017 för investeringsprojektet 46 074
Totalt investeringsutfall hittills 57 040

Utveckling centrum inkl Drottningen (tkr) Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 77 660
Investeringsplan 2017 för investeringsprojektet 11 000
Vår/höstrevidering investeringsplan 2017 för 
investeringsprojektet (efter justering) 6 000
Utfall 2017 för investeringsprojektet 9 274
Totalt investeringsutfall 78 810

Parkbadet attraktion Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 34 000
Investeringsplan 2017 för investeringsprojektet 27 000

Vår/höstrevidering investeringsplan 2017 för 
investeringsprojektet (efter justering) 27 000
Utfall 2017 för investeringsprojektet 16 444
Totalt investeringsutfall 16 631

Nybyggnad centralkök och distributionscentral Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 42 000

Investeringsplan 2017 för investeringsprojektet 16 500
Vår/höstrevidering investeringsplan 2017 för 
investeringsprojektet (efter justering) 14 500
Utfall 2017 för investeringsprojektet 16 453

Totalt investeringsutfall 16 651

Förskola Storvik Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 48 000
Investeringsplan 2017 för investeringsprojektet 38 000

Vår/höstrevidering investeringsplan 2017 för 
investeringsprojektet (efter justering) 28 000
Utfall 2017 för investeringsprojektet 17 543
Totalt investeringsutfall 19 524
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EXPLOATERINGSVERKSAMHET  

Exploateringsverksamhet består av åtgärder som syftar till att 
anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och 
industriändamål. I de fall avsikten är att avyttra färdigställd 
exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas 
som omsättningstillgång. Tillgångar som kommer att kvarstå i 
kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar. 

Tuna 1
Området ligger intill E16 och väster om Järbovägen. 
Planändringsarbetet, från industri till handel och kontor, har 
fortsatt under 2017 och beräknas att vinna laga kraft under 
våren 2018. Byggandet av vägar inom området kommer då 
att fortsätta. Ett föravtal gällande markköp har tecknats under 
2017. 

Lövbacken 2
Marken inom området har kontinuerligt förbelastats under 
flera år för att undvika framtida sättningar i marken. Arbetet 
har fortgått under 2017 och beräknas fortgå även under 2018 
och 2019.

Sandbacka Park etapp 6
Arbetet med detaljplanen för Sandbacka Park etapp 6 har 
legat stilla under 2017. Nya förutsättningar skall utredas 
under 2018.

Kanalgränd, centrala Sandviken
Detaljplanen för området har under 2017 vunnit laga kraft 
och marken kommer att säljas till extern exploatör under 
2018. Exploatören räknar med att byggnationer av lägenheter 
kommer att påbörjas under 2018.

Byrängesvägen, Högbo
Inget detaljplanearbete gällande villabebyggelse har skett 
under 2017, då arbetet kring vatten och avloppsfrågan inte är 
löst. Arbetet förväntas dock fortsätta under 2018.

Stillbergsväg, Säljan
Inom området fanns från början fem villatomter. Under 2017 
har en tomt sålts och en tomt finns kvar till försäljning.

Kv Trumpeten, Barrsätra
Detaljplaneändringen har fortsatt under 2017 och förväntas 
vinna laga kraft under våren 2018. Markområdet ska 
användas till bostadsbebyggelse.

Rossnäs
I december 2014 köpte kommunen 12 tomter av Högbo 
Bruks AB. Tomterna är prissatta och villatomterna ingår nu i 
kommunens tomtkö. Två tomter är sålda under 2017 och det 
finns sju stycken kvar för försäljning.

Tapetseraren, centrala Sandviken
Kommunen har under 2016 påbörjat ett arbete inför att ändra 
detaljplanen för området Tapetseraren längs Björkgatan och 
Köpmangatan. Avsikten med planändringen är att skapa 
större byggrätter och sedan sälja området till extern exploatör. 
Utredningarna inför planarbetet har fortsatt under 2017 och 
planarbetet kommer att påbörjas under vintern 2018.

Bredmossen, Sandviken
Området är detaljplanerat som industrimark. Förhandlingar 
har pågått under 2017 med ett företag och resulterar troligen i 
ett föravtal 2018.

Hjalmarsmuren, Stensätra-Säljan
Kommunen har under 2016 påbörjat ett planprogram för 
att utforma området Hjalmarsmuren innehållande förskola, 
skola samt områden för boende i olika upplåtelseformer. 
Området kommer även att innehålla en ny huvudgata 
som sammanbinder Sätragatan i norr med Säljansvägen i 
söder. Huvudgatan bidrar till att minska trafikflödet längs 
intilliggande villagator. Arbetet medför att flera detaljplaner 
kommer att behövas. 
Arbetet med planprogrammet har fortsatt under 2017 och 
samråd samt laga kraft kommer att ske under 2018.

Tuna 3
Tuna 3 är ett nytt exploateringsområde öster om Järbovägen. 
Ett 2,5 ha stort område som är tänkt för industri- och 
logistikverksamhet. Ännu finns ingen totalkalkyl för området. 
Området kommer att innefatta ny väg till Gästrike 
återvinnares återvinningscentral. Vägen byggs under 2018 
och betalas av Sandvikens kommun. Byggnationen sker i och 
med att den nya på/avfarten till E16 dras där befintlig infart 
ligger idag. Ny detaljplan kommer att påbörjas under 2018.

Sörby 8:15, Årsunda 
Exploateringsområde för villatomter. Detaljplanen är klar och 
tomterna är avstyckade. En fastighet är såld under 2017.

Förvaltningsberättelse
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Personalredovisning

Kommunen

Personal

Sandvikens kommun är en stor arbetsgivare med personalin-
tensiva verksamheter. Personalen har mycket skiftande yrkes-
roller och arbetsuppgifter. För att möta förändringar och nya 
behov måste ett förändringsbenäget synsätt och ett kvalitets-
medvetande prägla kommunens personal.

Antal medarbetare
Redovisning av personal efter anställningstyp syftar till att 
visa med vilken sammansättning och bemanning arbetet ut-
förs. Det synliggör bemanningens stabilitet och långsiktighet. 
Redovisat antal utgör fysiska personer. Begreppet årsanställ-
ningar är däremot ett ekonomiskt och administrativt redovis-
ningsmått av fysiska personer.

Antalet personer med tillsvidareanställning uppgick vid årets 
slut till 3 021 och externa visstidsanställningar till 509.

Antalet timavlönade personer varierar under året. Den faktiskt 
arbetade tiden för timavlönad personal omräknad till årsan-
ställningar uppgick till 211. 
 
Samtliga anställningstyper motsvarar 3 617 årsanställningar.

Personalstruktur – tillsvidareanställda

Åldersgruppen 40 år och äldre uppgick till 76 procent vilket 
är oförändrat från föregående år. Medelåldern var 48 år, också 
oförändrat från året före. Andelen kvinnor var 84 procent inte 
heller här någon skillnad från föregående år. 
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Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har visat en minskad trend sedan 2003, för att 
nå en lägsta nivå 2011. Efter 2011 har sjukfrånvaron höjts 
igen för att 2017 återigen vika nedåt. Årets sjukfrånvaro slu-
tade på 7,3 procent vilket var en minskning från föregående år 
2016 då sjukfrånvaron låg på 7,9 procent. Av de tillsvidarean-
ställda var det 33,8 procent som inte hade någon sjukfrånvaro 
alls under år 2017.

Andelen deltidsanställda
Heltidsbeslutet som togs 2002 har bidragit till att sänka ande-
len deltidsanställningar från 28 procent år 2002 till 14 procent 
år 2017. Andelen deltidsanställningar har inte sjunkit sedan 
föregående år.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 97 procent vil-
ket är 0,1 procent högre än föregående år. Av kvinnorna var 
det 16,09 procent som arbetade deltid. Motsvarande siffra för 
männen var 3,29 procent.

Personalkostnader

Personalkostnaden är en stor utgift för kommunen. I procent 
av bruttokostnaden motsvarade personalkostnaden 62,6 pro-
cent år 2017. Det är 1,8 procent högre i förhållande till före-
gående år.

Ekonomi

I december 2017 var medellönen, uppräknad till heltid, för 
tillsvidareanställda 28 856 kr. Kvinnornas medellön var 28 
485 kr och männens 30 498 kr. Kvinnornas medellön motsva-
rade 93,4 procent av männens, att jämföras med 90,4 procent 
föregående år. Vi ser ett minskat gap när det gäller medellöner 
mellan kvinnor och män.

Sjukdomsrelaterad frånvaro (%)
Mätperiod jan-dec 2017 2016 2015 2014 2013
Samtliga anställda 7,3 7,9 7,5 6,9 6,6
Kvinnor 8,13 8,9 8,2 7,4 7,0
Män 4,48 3,8 4,2 4,3 4,2
29 år och yngre 6,34 6,1 6,8 5,9 6,2
30-49 år 6,65 7,5 7,6 6,3 5,9
50 år och äldre 8,39 8,8 7,9 7,6 7,2
Långtidsfrånvaro mer än 
60 dagar 35,9 42,0 38,4 39,3 36,7
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Personalrörlighet

Personalomsättningen under 2017 uppgick till 9,4 procent. 
Definitionen som använts är antal nyanställda under året divi-
derat med antal tillsvidareanställda i december.

Pensionsavgångar
Det är svårt att bedöma hur många personer som kommer att 
avgå på grund av pensionering då det finns möjlighet att välja 
pensionstillfälle mellan åldern 61-67 år. Under året har 79 
personer slutat på grund av pensionering. År 2018 kommer 57 
personer att uppnå åldern 65 år. Fram till år 2027 uppnår 951 
personer åldern 65 år. Dessa utgör drygt en tredjedel av nuva-
rande personalstyrka.

Uppnår 65 års ålder inom 10 år  

Nämnd Antal
Kunskapsnämnd 350
Omsorgsnämnd 344
Kommunledningsverksamhet 118
Arbetslivsnämnd 51
Kultur- och fritidsnämnd 25
Individ- och familjeomsorgsnämnd 47
Samhällsbyggnadsnämnd 16
Totalt 951

Pensionsmedel och pensionsförpliktelser (mkr)
 2017 2016 2015
Avsättningar för pensioner 170,3 157,9 148,4
Ansvarsförbindelser 899,8 920,4 955,6
Totala pensionsförpliktelser 1 070,1 1 078,3 1 104,0
    
Placeringar bokfört värde 28,1 53,1 53,1
Placeringar marknadsvärde 28,5 54,4 59,3
Återlånade medel 1 041,6 1 023,9 1 044,7
    
Typ av instrument    
- Aktieindexobligationer 18,0 18,0 18,0
- Aktiefonder - - 4,0
- Nollkupongsobligationer 0,0 0,0 0,0
- Företagsobligationer 10,1 35,1 35,1
Totalt 28,1 53,1 57,1
    
Avkastning placeringar    
- Aktieindexobligationer - - 0,5
- Nollkupongsobligationer 0,0 0,0 0,0
- Företagsobligationer 0,7 0,8 0,8
Total avkastning 0,7 0,8 1,3

Förvaltningsberättelse
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Folkhälsa
Kommunen

I Sandvikens kommun tillämpas styr- och ledningsmodellen 
balanserad styrning som innebär att kommunens verksam-
heter styrs utifrån fem perspektiv. Folkhälsoarbetet knyter 
framförallt an till två perspektiv – Medborgare och Hållbar 
samhällsutveckling. Det övergripande nationella målet för 
folkhälsoarbetet i Sverige är “att skapa samhälleliga förutsätt-
ningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. 

Rådet för Folkhälsa och Trygghet
I Rådet för Folkhälsa och Trygghet ingår ordföranden från de 
sex facknämnderna, ordförande i Sandvikenhus och en repre-
sentant från kommunstyrelsen. Rådet har som uppgift att föra 
in frågor om folkhälsa och trygghet som en naturlig del i den 
löpande verksamheten i kommunen och följa utvecklingen. 
Verksamheten omfattar folkhälsofrågor på övergripande nivå. 
Rådet för Folkhälsa och Trygghet genomförde medborgar-
dialoger under Sandvikendagarna och under framtagandet av 
nya medborgarlöften samt deltog på Region Gävleborgs ”Mö-
tesplats Social Hållbarhet”.  

Trygga uppväxtvillkor
Kommunstyrelsen avsätter årligen medel för trygghetssats-
ningar i sin budget. Bl.a. har anslag beviljats till förbättrad 
belysning och arbetet med bostadssociala frågor. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för den obligatoriska samhälls-
informationen för nyanlända i Sandviken, som bl.a. innehåller 
information och utbildning kring barns lagstadgade rättigheter 
och okränkbarhet. Arbetslivsförvaltningen arbetar med pla-
ceringar i arbeten och praktik samt utbildning för att ge såväl 
ungdomar som föräldrar bättre förutsättningar till långsiktig 
egen försörjning, en viktig faktor för att motverka utanförskap 
och främja trygga uppväxtvillkor. Arbetslivs-förvaltningen 
har i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) lagt fokus på 
och förstärkt aktiviteterna riktade till barn och ungdomar. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden erbjuder via Sandvikens 
Familjecenter möjlighet för enskilda att söka stöd i ett tidigt 
skede och på eget initiativ och på så sätt förbättras uppväxt-
villkoren för barn och ungdomar. Under året skillnader i livs-
villkor och levnadsvanor i kommunen kartlagts.  
 
Genom Kultur- och fritidsnämnden gör fri entré eller låga en-
tréavgifter det möjligt många barn och unga att ta del av Kul-
turcentrums program och utställningar. I samarbete med Ung 
Fritid erbjuds öppen kulturverksamhet för ungdomar 13-19 år 
på onsdagskvällar i Kulturcentrum. Biblioteket har genomfört 
projektet ”Kapprumsbiblioteket” för att nå föräldrar och barn 
i förskolor och på familjecentral.  

Hos Kunskapsnämnden är arbetet med normer och värden och 
levande inom samtliga skolformer och ett stort antal aktivite-
ter genomförs för att skapa tryggt klimat och positiv arbets-
miljö. Elevhälsan gör ett främjande och förebyggande arbete 

inom dessa områden. Samverkan med vårdnadshavare i form 
av regelbundna utvecklings-samtal och vid behov med andra 
förvaltningar för att utifrån en helhetssyn skapa goda villkor 
för barn. 

Omsorgsnämnden samverkar med andra nämnder i frågor 
som berör ungas uppväxtvillkor och beaktar barnperspektivet 
vid alla insatser där barn och unga direkt eller indirekt på-
verkas. 

Delaktighet och inflytande 
Kommunstyrelsen har under 2017 genomfört ett antal med-
borgardialoger bl.a. ”Plussa Centrum” och Näringslivsstra-
tegin. Kommunstyrelsen har även lagt extra vikt vid att följa 
upp synpunkts-hanteringen d v s medborgarnas möjlighet att 
tycka till via hemsidan. En strategi för att förbättra medbor-
gardialogen har beslutats under 2017. Service-förvaltningen 
arbetar aktivt med matråd i skolorna för att elever ska kunna 
vara med och påverka matsedel m.m.

Arbetslivsnämnden ansvarar för SFI-undervisningen, där 
ingår kunskap om delaktighet och inflytande och det svenska 
samhället. Inom ”Första steget” arbetar förvaltningens enhe-
ter med att stärka ungdomars motivation och självförtroende 
samt ge dem bättre verktyg för att få kontroll och möjlighet 
att påverka sina egna liv.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamheter utgår 
från BBIC, barns behov i centrum. Modellen bygger på barn- 
och ungas delaktighet och inflytande i insatser som rör deras 
situation. En barn- och ungdomsstrateg anställdes i början 
av året för att öka barn och ungdomars delaktighet och in-
flytande. Enheten för Folkhälsa och Trygghet har genomfört 
flertalet medborgar-dialoger under året. Inför upprättandet av 
nya medborgarlöften samt inom område trygghet för barn och 
ungdomar.

Hos Kultur- och fritidsnämnden ingår barn och ungdomar i 
referensgrupp vid inköp av skolföreställningar. Medverkan i 
planering och genomförande av Individ- och familjeomsorgs-
förvaltningens ”teaterdialoger” mellan barn, ungdomar och 
politiker. Eleverna på Kulturskolan har inflytande över sin 
egen utveckling genom kontinuerliga samtal med lärarna. 
Årliga föreningsdialoger om föreningsstöd.  Ungdomsambas-
sadörer medverkar i planering och genomförande av verk-
samhet. 

Förskolornas personal har många metoder för att ta reda på 
barns intressen och använder dessa som underlag för att ut-
forma verksamheten, så att den bidrar till barnens utveckling 
och lärande. Leken som form är central för barn att träna del-
aktighet och inflytande. 

Förvaltningsberättelse
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Trygghetsteam finns på samtliga program, där ingår elev-
skyddsombuden. Skolans arbete med trygghet har uppmärk-
sammats från SKL som en positiv förebild nationellt. 

Omsorgsnämnden arbetar med fri avlösning för anhöriga, ger 
bistånd för social samvaro, har brukarråd och samverkar med 
intresse-organisationer. Under 2017 har omsorgsnämnden 
tagit ett aktivt steg framåt gällande införandet av välfärdstek-
nologi där flera aktiviteter initierats i syfte att ge ökad trygg-
het, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med 
funktionsnedsättning och äldre samt deras anhöriga. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd med flera deltog 
på Sandvikendagarna 2017 inom ramen för översiktsplane-
projektet. Deltagandet syftade till att få in tankar, idéer och 
synpunkter från kommunens medborgare. Frågan ”Vad tycker 
du om livet i tätorten Sandviken och hur ser du på Sandvikens 
framtid?” ställdes. Alla svaren har blivit en del av underlaget 
till den översiktsplan som i slutet på året gick ut i formellt 
samråd.

Utbildning och arbete 
Kommunstyrelsen har tecknat avtal med Arbetsförmedlingen 
om samverkan för att motverka ungdomsarbetslöshet och 
förbättra integrationen, DUA. 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar bland annat för vuxenutbild-
ningen och arbetsmarknadsinsatser i samarbete med Arbets-
förmedlingen, vilket är viktiga delar i att förverkliga målsätt-
ningarna gällande arbete och egen försörjning. 
Arbetslösheten i kommunen är hög, men har under 2017 
minskat. Antalet Extratjänster i kommunen har ökat. De som 
anställs på Extratjänst har möjlighet att studera på arbetstid 
vilket har lett till att andelen studerande i den målgruppen 
ökat.

Individ – och familjeomsorgsnämnden deltar i flera samver-
kansprojekt tillsammans med Arbetslivsnämnden och Arbets-
förmedlingen med syfte att stötta klienter till egen försörjning. 
Stor vikt läggs även på utbildning. 

Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av kulturutövande inom 
flera estetiska uttrycksformer för barn och unga 5-19 år. 
Sommardaglägret leds av unga kulturaktörer, de flesta tidigare 
och nuvarande elever i kulturskolan som får arbetstillfälle 
och tjänar som goda förebilder. Genom informellt lärande 
med lust, frivillighet och kreativitet på mötesplatser för unga, 
stärks många ungdomar inför sitt vuxenblivande. 

Det ingår i förskolans/skolans nationella uppdrag att stödja/
stimulera varje barn/elev så att de, utifrån sina förutsättningar, 
når så långt som möjligt och får en bra grund för det livslånga 
lärandet. Många insatser görs av den pedagogiska personalen 

och elevhälsans specialister, men nya behov uppstår ständigt, 
varför utvecklingsarbetet pågår kontinuerligt. Gymnasiesko-
lans utbud är brett och det finns ett väl fungerande arbete med 
Ung Företagsamhet. Fortsatt arbete pågår utifrån det Utveck-
lingsprogram som nämnden fastställt i syfte att bland annat 
öka andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasie-
program.

Omsorgsnämnden har ett utvecklat integrationsarbete för per-
sonalförsörjning bl.a. genom metoden KIVO (kompetensba-
serad inkludering i vård- och omsorg) och språkcaféer.

Hälsofrämjande miljö 
Kommunstyrelsen har prioriterat snöröjning och sandning av 
gång/cykelvägar för att underlätta för medborgarna att pro-
menera och cykla. Genom Distributionscentralen sker färre 
transporter och skolgårdarna har blivit tryggare. Andelen eko-
logisk och närproducerad mat ökar.

Arbetslivsnämnden har arbetat med hälsoaspekter i aktiviteter 
och utbildning riktat till deltagare i program och utbildningar. 
Förvaltningens arbetslag arbetar bl.a. i Högbo, och i kommu-
nens stadsnära skogar och parkområden, med att tillgänglig-
göra och utveckla naturmiljöer och grönområden. Samarbetet 
med Sandvikens IF kring hälsofrämjande insatser, främst 
inom ramen för ”Framsteget”, har fortsatt att utvecklas under 
2017. 

Inom Individ- och familjeomsorgsnämnden har arbetet med 
metoden 100 % ren hård träning i nätverket ”PRODIS” fort-
satt. Under året uppmärksammades att var femte barn växer 
upp i familjer med missbruk och/eller psykisk ohälsa genom 
en föreläsning av Sanna Lundell samt andra aktiviteter under 
kampanjveckan ”Spela roll”.  Under oktober genomfördes 
kampanjen ”Sober October” för andra året i rad. En folkhälso-
kampanj som syftar till att skapa samtal och diskussion kring 
den starka alkoholnormen i samhället. 

Projektet ”VIKTiga” steget har under året bedrivits på Park-
badet i samarbete med skolhälsovården.  Målet med projektet 
är att hos de yngsta barnen bromsa utvecklingen av ökat BMI 
och vikt genom en långsiktig beteendeförändring framförallt 
genom rörelseglädje och kunskap. Fritidsbanken, med gratis 
utlåning av fritidsprylar, har vidareutvecklats. Goda förutsätt-
ningar för bad, friluftsliv och spontanidrott finns via enhetens 
ansvar för, naturbad, motions- och vandringsleder, samt spon-
tanidrottsytor. 

Ett stort antal aktiviteter genomförs för att skapa tryggt klimat 
och positiv arbetsmiljö. Såväl förskolor/skolor som fritidshem 
har integrerat området med likabehandlingsarbetets främjande 
och förebyggande delar och på ett strukturerat sätt arbetat 
med social samvaro, vi-känsla, språkbruk och attityder. För-
skolorna genomför många aktiviteter med inriktning på ute-
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vistelse, kost, rörelse, motorik och hygien. Skolornas genom-
för aktiviteter som syftar till att eleverna ska röra på sig samt 
förstå sambandet mellan hälsa, kost, motion, alkohol, tobak 
och andra droger.  Elever i samtliga skolformer är delaktiga i 
servicekontorets matråd. 

Omsorgsnämnden har anhörigcentrum som erbjuder föreläs-
ningar och studiecirklar flera gånger om året. En föreläsning 
förra året handlade om hur det kan vara att leva med ett sys-
kon med missbruk och psykisk ohälsa. Omsorgsnämnden har 
i samarbete med Folkets hus arrangerat vandrarutställningen 
”Årsrika” där det positiva åldrandet lyfts fram. Omsorgs-
nämnden har genomfört utbildning om baskunskaper om våld 
i nära relationer inriktning äldre och personer med funktions-
variationer till legitimerad personal, enhetschefer och hand-
läggare. 
 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd arbetar med 
återkommande tillsyn för en god, säker och hälsosam inre 
och yttre miljö. Försäljning av tobak och receptfria läkemedel 
har kontrollerats utifrån lagstiftningen. Ett nytt naturvårds-
program antagits av kommunfullmäktige under hösten. Där-
utöver har förvaltningen tillsammans med tekniska kontoret 
och kultur- och fritidsförvaltningen genomfört en lokal natur-
vårdssatsning kallat Naturinfo i stan. Projektet syftar till att 
genomföra informationsinsatser samt restaureringsåtgärder 
längs med Hälsans stig. 
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Miljö

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. 
För att lyckas lösa den måste vi alla hjälpas åt. I Sandviken 
samarbetar näringslivet, forskningsvärlden och den offentliga 
sektorn för att skapa hållbara alternativ både för persontrafik 
och tunga transporter. Kommunen driver på arbetet med fos-
silfria transporter. 

Laddstationer för elbilar 
Under 2017 har flera laddstationer för elbilar etablerats runt 
om i Sandviken. Detta arbete kommer fortsätta under 2018. 
Sammantaget inom kommunen har Sandvikenhus installerat 
två laddstolpar, Sandbacka Park fyra, Högbo Bruk fem och 
Sandviken Energi tjugotre stycken.

Elväg E16 
Den svenska järnvägen är överbelastad och i mycket stort be-
hov av upprustning. Det gör att lastbilstrafiken ökar. Lastbils-
trafiken släpper å andra sidan ut mycket koldioxid och därför 
är det viktigt att hitta hållbara alternativ. Det är bakgrunden 
till elvägsprojektet. Det var länge oklart om det skulle bli 
Gästrikland eller Kalifornien, USA, som skulle bygga värl-
dens första elväg. Det blev Gästrikland. Till att börja med 
är det en två kilometer lång teststräcka på E16, från Kungs-
gården till Sandviken, men om projektet blir lyckat kommer 
elvägen att byggas ut hela vägen från Avesta, via Borlänge till 
Gävle Hamn. 

Under 2017 har upprepade tester utförts längs med elväg-
sträckan på E16 mellan Sandviken och Kungsgården. Testerna 
har utförts av en särskild lastbil, som har framförts längs med 
sträckningen under vissa tider varje månad sedan anlägg-
ningen blev färdigställd. Glädjande nog visar samtliga tester 
positiva resultat för elvägsprojektet. Projektet avlöper därmed 
helt enligt plan.

Energi- och klimatrådgivning 
Under 2017 har ett antal utåtriktade aktiviteter genomförts 
inom ramen för energi- och klimatrådgivning förutom sedvan-
lig rådgivning per telefon och e-post. 

I samband med Earth Hour, 24 mars arrangerades en kande-
laberkonsert som ett samarbete mellan Sandvikens kommun, 
Estetiska programmet och Kulturcentrum/Musikverket. 

Bomässan arrangerades sedvanligt i Göransson Arena. Mäss-
san hölls den 23 – 25 mars. Västra Gästriklands samhälls-
byggnadsförvaltning deltog med en monter och visade upp 
sin verksamhet. Allmänheten kunde bland annat komma och 
prata bygglov, avloppsfrågor och få tips och råd från energi- 
och klimatrådgivare. Energi- och klimatrådgivningen hade för 
året valt att fokusera på solenergilösningar och arrangerade 
även en tävling, där förstapris var en portabel solcellsladdare 
för mobiltelefoner.

Under hösten inföll Trafikantveckan, 16-22 september. Veck-
ans huvudsyfte är att uppmärksamma allmänheten på behovet 
av att resa alternativt. Fredagen den 22 september inföll även 

Bilfria dagen, vilket vi uppmärksammade kommuninvånarna 
om.

Cykelvänlig arbetsplats (CVA) pågick hela året och handlade 
om att uppmärksamma företagare på cykel som komplement 
till bilen i framförallt tätorten. CVA är ett bra sätt för företag 
att få uppmärksamhet för sitt arbete med hållbarhetsfrågor. 

Ekologisk mat inköpt av kommunen
Servicekontoret har gjort en redovisning av andelen inköpt 
ekologisk mat och under 2017 inhandlades totalt 29 procent 
ekologiskt odlad mat. Det politiska målet om 30 procent 
ekologiska livsmedel för kommunen som helhet nåddes inte 
under verksamhetsåret 2017.

Kommunens miljöpris gick till Anna Karin och Sven-Olof 
Sundberg, Storvik
Årets miljöpris gick till Anna Karin och Sven-Olof Sundberg 
som driver ett småskaligt, ekologiskt jordbruk i Storvik. 
Gården har funnits sedan mitten av 1800-talet och Anna 
Karin som är född på gården, har fortsatt sin fars gärning och 
omtanke om jord, skog och djur. Driften har varit ekologiskt 
innan begreppen krav och ekologisk blev kända för allmän-
heten. I anslutning till gården finns Berget - ett fint betat hag-
område med gärdsgård byggd på traditionellt vis med virke 
från egen skog. Hagen och fårhusen är hemvist för gårdens 
Gästrikefår. Berget är klassat som nyckelbiotop tack vare 
mångårigt betande. Förutom jordbruket är paret även drivande 
i att bevara artrikedomen vid Storviks fäbodvall via slåtter 
med lie och räfsa. 

Kalkningen i Sandvikens kommun intensifieras 
I Sandviken kalkades i följande vattendrag 2017: Ginsjöbäck-
en, Borrsjöån, Hålldammsbäcken, Laxbäcken, Mörtsjöbäcken, 
Vallbyån. Målet för dessa vattendrag är att ”bevara biologiska 
värden som flodpärlmussla, flodkräfta, öring och artrik bot-
tenfauna”.

Kalkningen har i Sandvikens kommun trappats upp sedan 
2014. Detta eftersom kalkningen tidigare inte var anpassad 
efter behovet. Tidigare kalkning genomfördes i samma vat-
tendrag som idag men med för små mängder för att vara verk-
ningsfullt. 

Generellt i Sverige och Gävleborg har en återhämtning skett 
och kalkningen har minskat men i de områden som fortfa-
rande kalkas förväntas återhämtningen ta lång tid. Detta beror 
på markens beskaffenhet (markens buffrande förmåga), finns 
det lite basiska ämnen som kan vittra fram så kommer åter-
hämtningen att ta mycket lång tid och så bedöms läget i de 
områden som fortfarande kalkas. Enligt dagens riktlinjer är 
det försurningspåverkade vattendrag med försurningskänsliga 
arter, som flodpärlmussla, flodkräfta och öring, som kalkas. 
Om dessa arter inte förökar sig som förväntat, speciellt flod-
pärlmusslan, måste man sätta in extra kalkningsåtgärder, vil-
ket nu görs.  
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Intern kontroll

Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen ”leda och sam-
ordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet”. Nämnderna å sin 
sida skall ”var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 
har bestämt” och se till att den ”interna kontrollen är tillräck-
lig”. 

Sandvikens kommunfullmäktige fastställde i december år 
2007, § 162, reglemente för intern kontroll inom Sandvikens 
kommun. 

Syftet med reglementet är att säkerställa att en tillfredsställan-
de intern kontroll upprätthålls. Detta innebär att det med rimlig 
grad av säkerhet ska säkerställas att följande mål uppnås:
 

•	 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
•	 Tillförlitlig finansiell rapportering och information 

om verksamheten
•	 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlin-

jer mm.

År 2017

I enlighet med reglementet fattade kommunstyrelsen den 31 
januari 2017, § 9, beslut om gemensamma kontrollpunkter för 
samtliga nämnder. Beslutet innebar att samtliga nämnder upp-
drogs att under 2017 genomföra internkontroll avseende: 

•	 Risk - och sårbarhetsanalys - Har nämnden/sty-
relsen informerats om innehållet i risk och sår-
barhetsanalysen under året?

•	 Dokumenthanteringsplan - Efterlevs dokument-
hanteringsplanen?

•	 Informationssäkerhet – Har nämnden ett aktuellt 
PuL register? 

Därutöver har respektive nämnd sina egna internkontroll-
punkter.   

Rapport till kommunstyrelsen
Till kommunstyrelsens sammanträde den 28 november 2017, § 
295, presenterades en uppföljning av den interna kontrollen för 
år 2017. Kommunstyrelsen godkände nämndernas rapporter 
och uppdrog åt samtliga nämnder att följa upp att föreslagna 
åtgärder genomförs. Individ – och familjeomsorgsnämnden 
och Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd återrap-
porterade varför de inte följt upp kontrollpunkten dokument-
hanteringsplan den 30 januari 2018 § 7. Arbetslivnämnden 
återrapporterade varför de inte genomfört någon av de kom-
munövergripande kontrollpunkterna.

Nämndernas interna kontrollplan omfattade mellan fem och 
elva kontrollpunkter varav tre var kommungemensamma. Reg-
lementet anger fem – sex punkter som ett lämpligt antal. Det 
är förstås bra att nämnder väljer att kontrollera fler punkter om 

de har möjlighet och resurs till det. Däremot är utvecklingen 
mot att kommunstyrelsen uppdrar flera gemensamma kontroll-
punkter på bekostnad av nämndens egna kontrollpunkter min-
dre bra. Det är nämnderna som har ansvar för att den interna 
kontrollen är tillräcklig och nämnderna känner sina rutiner och 
processer bäst. 2016 genomförde Kunskapsnämnden enbart de 
övergripande kontrollpunkterna, till i år hade de rättat till det 
och genomförde vid sidan av de tre gemensamma punkterna 
två egna. Kultur – och fritidsnämnden genomförde också kon-
troll av två egna punkter plus de av Kommunstyrelsen upp-
dragna. Omsorgsnämnden hade också två egna punkter. Västra 
Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd genomförde tre egna 
kontrollpunkter, samma sak för Kommunstyrelsen. Arbets-
livsnämnden och Individ och familjeomsorg genomförde åtta 
egna kontroller. Återrapporteringen av de genomförda kontrol-
lerna 2017 visar att nämnderna tar ett större ansvar för de egna 
kontrollpunkterna. Det betyder inte att de kommungemensam-
ma är fel, men att de saknar koppling till nämndernas egen 
riskbedömning. Till nästa år är förslaget att ge mer utrymme 
för nämndernas egna kontrollpunkter. 
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Finansiell analys
Modell för finansiell analys

Sandvikens kommun använder sig av en ekonomisk 
analysmodell som omfattar fyra viktiga aspekter av 
Sandvikens kommuns ekonomi. Syftet med analysen är att 
tydliggöra existerande eller potentiella styrkor och svagheter 
avseende ekonomin i Sandvikens kommun. Analysen bidrar 
även med information som kan användas vid en bedömning 
av i vilken utsträckning kommunen uppfyller kraven på god 
ekonomisk hushållning.

Fyra perspektiv

Den ekonomiska analysen bygger på fyra aspekter; 
det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, 
riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska 
utvecklingen. Varje aspekt analyseras med hjälp av ett 
antal nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och 
utveckling inom den analyserade aspekten. För att beskriva 
läget och trenden för varje nyckeltal används följande 
symboler.

Resultat

Här kartläggs periodens resultat och dess orsaker. En 
eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger 
intäkterna eller tendenser åt det hållet, är en signal som 
varnar för att en urholkning sker av den finansiella 
motståndskraften. Under denna aspekt analyseras även nivån 
på investeringskostnaderna och dess utveckling.

Kapacitet

Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig 
betalningsberedskap. Här redovisas vilken finansiell 
motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare 
kapacitet, desto mindre känslig är kommunen för 
konjunktursvängningar och perioder med nedgångar i 
ekonomin.

Risk

Med den tredje aspekten risk avses hur kommunen är 
exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innebär 
att kommunen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver 
vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här 
diskuteras även kommunens pensionsskuld.

Kontroll

Med aspekten kontroll avses avslutningsvis hur upprättade 
ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet 
mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god 
ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på 
så vis att båda visar på förmågan att hantera problematiska 
situationer.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern
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Resultat – Kapacitet      

Ett tecken på en sund utveckling av ekonomin är att 
skatteintäkterna ökar mer än nettokostnaderna, vilket tyvärr 
inte skedde föregående år. Totalt sett ökade skatteintäkterna 
med 82,9 mkr eller 3,9 procent under 2017. För 2016 var 
motsvarande ökning 8,5 procent (164,1 mkr). Skatteintäkterna 
består av två komponenter, skatteintäkter och generella 
statsbidrag. För 2017 ökade de generella statsbidragen 
med 16,3 mkr och skatteintäkterna ökade med 66,6 mkr. 
Verksamhetens nettokostnad ökade med 128,7 mkr eller 6,3 
procent under 2017. För år 2016 var motsvarande ökning 6,0 
procent (114,0 mkr). För 2017 innebär det att skatteintäkterna 
ökat mindre än nettokostnaderna, vilket är negativt. Det är 
viktigt att följa ökningen av nettokostnaderna, så att den 
årliga kostnadsökningen fortsättningsvis är lägre än ökningen 
av skatteintäkterna.   

Ett ytterligare sätt att belysa strukturen på kommunens 
intäkter och kostnader är att analysera hur stor andel olika 
återkommande kostnader tar i anspråk av skatteintäkterna. 
Av tabell 2 framgår att nettokostnader exklusive avskrivningar 
tog i anspråk 93,9 procent av skatteintäkterna under 2017. 
Avskrivningarnas andel var 4,9 procent och finansnettot 0,0 
procent. Tillsammans utgjorde kostnaderna 98,8 procent av 
kommunens skatteintäkter. De återstående 1,2 procenten utgör 
årets resultat (se även tabell 5).  Ett allmänt vedertaget mått 
på god ekonomisk hushållning är ett resultat motsvarande 
minst två procent av skatteintäkterna.  

Tabell 1: Utveckling av intäkter och kostnader 

mkr 2017 2016 2015 2014 2013

Intäkter 653,7 663,3 513,1 442,6 450,6

Kostnader -2 812,9 -2 693,8 -2 429,6 -2 269,3 -2 221,9

Nettokostnader -2 159,2 -2 030,5 -1 916,5 -1 826,7 -1 771,3

Skatteintäkter 2 183,4 2 100,5 1 936,4 1 843,7 1 826,8

Finansnetto -1,8 0,8 -5,9 -1,7 -15,1

Periodens resultat 22,4 70,8 14,0 15,3 40,4

      

Antal invånare 31/12 39 259 38 949 38 314 37 833 37 250

Nettokostnader/invånare (kr) -54 999 -52 132 -50 021 -48 284 -47 552

Skatteintäkter/invånare (kr) 55 615 53 929 50 540 48 733 49 042

Nettokostnader/ 
invånare 2017

 Skatteintäkter/ 
invånare 2017Gävleborgs län (kr)  

2101 Ockelbo -58 948  60 163

2104 Hofors -69 515  63 288

2121 Ovanåker -56 570  57 372

2132 Nordanstig -59 764  58 870

2161 Ljusdal -61 465  60 553

2180 Gävle -53 509  55 788

2181 Sandviken -54 999  55 615

2182 Söderhamn -61 244  58 941

2183 Bollnäs -57 819  58 281

2184 Hudiksvall -56 698  57 327

Källa: SCB      

* uppgifter saknas      

Tabell 2: Olika posters andel av skatteintäkter

% 2017 2016 2015 2014 2013

Nettokostnad exkl avskrivningar 93,9 92,4 94,5 94,8 92,2

Avskrivningar 4,9 4,3 4,5 4,3 4,8

Finansnetto 0,0 0,0 0,3 0,1 0,8

Totalt 98,8 96,7 99,3 99,2 97,8
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mkr
Nettokostnads- och skatteutveckling

Skatteintäkter Nettokostnad + Finansnetto

Tabell 3: Investeringsvolym

mkr 2017 2016 2015 2014 2013

Investeringsvolym (mkr) 347,0 281,0 215,0 152,7 99,0

Avskrivningar (mkr) 107,9 90,5 86,5 79,3 86,6

Investeringar/ 
Avskrivningar (%) 321,6 310,5 248,6 192,6 114,3
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Kommunen har under 2017 investerat för 347 mkr, 
föregående års siffra var 281 mkr. Det är en ökning mellan 
åren på 66,0 mkr. Avskrivningskostnaden uppgick till 107,9 
mkr, vilket är en ökning med 17,4 mkr mot föregående år. 
Kommunens samlade investeringsutgifter i förhållande till 
avskrivningar har för perioden uppmätts till 321,6 procent. 
Årets investeringsbelopp innehåller både reinvesteringar och 
nyinvesteringar.  

Självfinansieringsgraden är ett mått som visar i vilken 
utsträckning de likvida medel som genereras av den 
löpande verksamheten räcker till att finansiera genomförda 
investeringar. Om genererade likvida medel är lika stora som 
investeringarna för perioden så är självfinansieringsgraden 
100 procent. Likvida medel påverkas exempelvis av att 
kommunen får inbetalningar i form av skattemedel eller 
betalar leverantörsfakturor. 

Den löpande verksamheten i kommunen har för år 2017 
resulterat i ett nettoinflöde av likvida medel på 179,8 
mkr, vilket framgår av kassaflödesanalysen. Det här leder 
till att medel från den löpande verksamheten inte räcker 
för att täcka årets bruttoinvesteringar på 347,0 mkr och 
självfinansieringsgraden når därmed endast 51,8 procent. 
För att finansiera investeringarna har kommun ökat sin 
upplåning under året. Genererade likvida medel påverkas 
delvis av storleken på leverantörsskulder och kundfordringar 
vid årsskiftet. Storleken på dessa poster kan variera vid olika 
mättillfällen. 

För att bortse från effekterna av dessa variationer kan den 
genomsnittliga självfinansieringsgraden analyseras. Denna 
uppgår för Sandvikens kommun under åren 2013-2017 till 
65,5 procent.   

Årets resultat för Sandvikens kommun uppgår till 22,4 
mkr. Enligt tabellens femårsperiod har kommunens resultat 
samtliga år varit positiva. Måttet årets resultat i förhållande 
till eget kapital kan relateras till inflationen. Om måttet är 
högre än inflationen innebär det att kommunen har klarat 
av att inflationsskydda det egna kapitalet. För år 2017 var 
inflationen, baserat på konsumentprisindex 1,7 procent, och 
måttet årets resultat i förhållande till eget kapital 2,1 procent. 
Detta innebär att det egna kapitalet har förstärkts under 
perioden, vilket är positivt. Årets resultat i förhållande till 
skatteintäkter uppgick till 1,0 procent.  

I kommunallagen beskrivs krav på god ekonomisk 
hushållning och balanskrav. Balanskravets definition är att 
intäkterna ska överstiga kostnaderna - resultatet ska vara 
minst noll. Uppkomna realisationsvinster i samband med 
försäljning av anläggningstillgångar ska frånräknas resultatet. 
Underskott som uppstått under tidigare år ska regleras senast 
efter tre år. 
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Tabell 4: Självfinansieringsgrad av investeringar

mkr 2017 2016 2015 2014 2013

Medel från den löpande 
verksamheten 179,8 146,7 142,5 62,1 186,4

Investeringsvolym 347,0 281,0 215,0 152,7 99,0

Självfinansieringsgrad (%) 51,8 52,2 66,3 40,7 100,0
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Tabell 5: Årets resultat

mkr 2017 2016 2015 2014 2013

Årets resultat 22,4 70,8 14,0 15,3 40,4

Årets resultat/eget kapital (%) 2,1 6,7 1,4 1,6 4,3

Årets resultat/skatteintäkter (%) 1,0 3,3 0,7 0,8 2,2
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Balanskravsutredningen för år 2017 ger ett resultat på 15,1 
mkr efter justering av realisationsvinsterna. 2017 kan ingen 
reservation göras då årets resultat efter balanskravsjusteringar 
inte överstiger 1 % av skatteintäkter och bidrag. Tidigare års 
reserveringar uppgår till 49,3 mkr.

Tabell 6: Balanskravsutredning

Utfall

mkr 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 22,4

Samtliga realisationsvinster -7,3

Justering realisationsvinst enl undantagsmöjlighet -

Justering realisationsförlust enl undantagsmöjlighet -

Orealiserade förluster i värdepapper -

Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper
-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 15,1

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -

Användning av medel från resultatutjämningsreserv -

Balanskravsresultat 15,1

Tabell 7: Soliditet      

% 2017 2016 2015 2014 2013

Soliditet 31,8 35,9 42,5 46,3 44,9

Soliditet inkl pensionsskuld 5,4 4,8 0,8 -1,4 -4,3

      

Gävleborgs län      2017 2016 2015 2014 2013

2101 Ockelbo 32,9 31,4 28,1 30,2 29,1

2104 Hofors 45,6 54,8 59,5 65,8 59,9

2121 Ovanåker 63,4 69,6 66,2 69,1 63,0

2132 Nordanstig 38,2 40,0 40,4 43,9 45,3

2161 Ljusdal 56,0 60,1 62,1 68,2 67,7

2181 Gävle 41,8 41,8 38,1 35,5 33,8

2181 Sandviken 31,8 35,9 42,5 46,3 44,9

2182 Söderhamn 31,6 35,2 32,8 32,7 32,4

2183 Bollnäs 65,2 62,3 65,6 66,8 70,8

2184 Hudiksvall 66,4 65,9 63,0 63,9 67,9

Källa: SCB, preliminära bokslutsuppgifter 2017

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på 
lång sikt. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som 
finansierats med egna medel. 

Soliditeten uppgick för 2017 till 31,8 procent, vilket är en 
minskning med 11,4 procent (4,1 procentenheter) sedan 
föregående år. Minskningen påverkas av att Sandvikens 
kommun upptar lån som vidareutlånas till de kommunala 
bolagen i högre utsträckningen än under tidigare år. 
Nettoupplåningen mot bolagskoncernen är ringa, de lån som 
tagits upp har ersatt tidigare borgensåtaganden. Kommunens 
egen nyupplåning under året uppgår till 113 mkr. Sandvikens 
kommuns soliditet ligger under riksgenomsnittet, på 46 
procent.

Om hänsyn även tas till de pensionsförpliktelser som 
redovisas som ansvarsförbindelse, 899,8 mkr, blir soliditeten 
5,4 procent. Soliditeten i det hänseendet har förbättrats mellan 
åren. Det beror på att ansvarsförbindelsen har minskat i 
förhållande till 2016 (se även tabell 12).  

Anskaffning av en tillgång kan finansieras antingen med 
eget kapital eller med främmande kapital, det vill säga 
genom nytecknande av lån. När ett lån upptas ökar likvida 
medel samtidigt som skulderna ökar. Andelen tillgångar som 
har finansierats med främmande kapital brukar benämnas 
skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden kan sedan brytas 
ner i delarna avsättningsgrad samt lång- respektive kortfristig 
skuldsättningsgrad. Avsättningar är att betrakta som skulder 
för vilka det exakta beloppet inte är känt och inte heller när 
de ska betalas, till exempel pensioner intjänade från och med 
1998. 
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Kommunens totala skuldsättningsgrad var 68,2 procent. Detta 
är en ökning med 4,1 procentenheter sedan föregående år. Att 
kommunens totala skuldsättningsgrad ökar i denna omfattning 
beror på att större lånevolymer upptas av kommunen för 
att vidareutlånas till de kommunala bolagen, så kallade 
förmedlade lån. Under år 2017 har amortering skett med 
287,5 mkr och nyupplåning med 700 mkr. Större delen av 
dessa volymer är hänförbara till bolagen inom koncernen. 
Den nyupplåning som redovisas inom kommunen utgör till 
största delen ersättningslån inom de kommunala bolagen, 
främst Sandvikenhus AB.  

Under 2017 sjönk avsättningarna med 0,3 procentenheter. 
Den del som avser avsättning för pensioner ökade från 157,9 
till 170,3 mkr.
En låg skuldsättningsgrad bör eftersträvas. Enligt tabell 
7 är soliditeten 31,8 procent. Summan av soliditeten och 
skuldsättningsgraden är alltid 100 procent. 

Tabell 8: Skuldsättningsgrad

% 2017 2016 2015 2014 2013

Total skuldsättningsgrad 68,2 64,1 57,5 53,7 55,1

Varav avsättningsgrad 5,1 5,4 6,5 7,0 6,2

Varav kortfr skuldsättningsgrad 19,5 25,0 25,7 22,9 23,9

Varav långfr skuldsättningsgrad 43,6 33,7 25,3 23,8 25,0

Tabell 9: Kommunalskatt

 Sandvikens Gävleborg Riket

Kr Kommun   

Primärkommunalskatt 21,61 22,03 20,75

Total kommunalskatt    

exklusive kyrkoavgift 33,12 33,54 32,12

    

Kommun Totalt Kommun Landsting

2101 Ockelbo 34,27 22,76 11,51

2104 Hofors 34,37 22,86 11,51

2121 Ovanåker 33,37 21,86 11,51

2132 Nordanstig 34,02 22,51 11,51

2161 Ljusdal 33,87 22,36 11,51

2180 Gävle 33,77 22,26 11,51

2181 Sandviken 33,12 21,61 11,51

2182 Söderhamn 33,17 21,66 11,51

2183 Bollnäs 33,37 21,86 11,51

2184 Hudiksvall 33,12 21,61 11,51

Källa: SCB    

Sandvikens kommun hade år 2017 en primärkommunal 
skattesats på 21,61 kr. Detta är 42 öre lägre än den 
genomsnittliga skattesatsen i länet och 86 öre högre än 
riksgenomsnittet. Jämfört med 2016 har den genomsnittliga 
skattesatsen i riket och i länet varit oförändrad.

Risk – Kontroll                 

Likviditet är ett mått på kommunens kortfristiga 
betalningsförmåga. Likviditetsmåttet ställer tillgångar som 
lätt kan realiseras till likvida medel, i relation till kortfristiga 
skulder. En likviditet under 100 procent innebär att om 
kommunens alla kortfristiga skulder skulle förfalla idag, finns 
inte tillräckligt med tillgångar för att betala skulderna, utan 
pengar måste lånas upp för att klara av betalningarna. 
Likviditeten uppgick till 56,7 procent och har varierat i 
storlek under den gångna femårsperioden. Ju högre andelen 
är desto bättre kortfristig betalningsförmåga. Tillsammans 
med de kommunala bolagen används ett koncernkonto för 
att kommunkoncernen gemensamt ska kunna nyttja likviditet 
så fördelaktigt som möjligt. En avtalad checkkredit på 200 
mkr säkrar dessutom koncernlikviditeten mot tillfälliga 
belastningar till följd av svängningar i penningflödet.     

Sandvikens kommun har valt att driva vissa delar av sin 
verksamhet i bolagsform. Investeringar som gjorts inom 
bolagskoncernen har till betydande del finansierats genom 
lån med kommunal borgen. Ambitionen är att hålla det 
kommunala borgensåtagandet så lågt som möjligt. Under 
år 2017 har det totala borgensåtagandet minskat med 262,5 
mkr. Borgensåtagandet har minskat mot såväl de kommunala 
bolagen som bostadsrättsföreningar. De kommunala bolagen 
kommer successivt att ta upp lån, som förmedlas via 
kommunen, så kallade förmedlade lån. Bolagen behöver 
då inte någon kommunal borgen för dessa lån vilket gör att 
kommunens borgensåtaganden kommer att minska för  
varje år.  

Tabell 10: Likviditet

% 2017 2016 2015 2014 2013

Likviditet 56,7 67,0 58,6 55,9 72,7

Tabell 11: Borgensåtagande

mkr 2017 2016 2015 2014 2013

Kommunala bolag 739,7 999,7 1 312,7 1 332,7 1 332,7

Övriga 86,8 89,3 90,4 117,6 120,6

Totalt borgensåtagande 826,5 1 089,0 1 403,1 1 450,3 1 453,3
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Den förpliktelse som kommunen har att i framtiden betala 
ut pension redovisas på två olika sätt, enligt den så kallade 
”blandmodellen”. De pensionsförpliktelser som har uppstått 
från och med 1998 och framåt, redovisas löpande under 
intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och 
som en avsättning i balansräkningen. 
Avsättningen för året uppgick till 170,3 mkr, vilket är en 
ökning med 12,4 mkr jämfört med 2016. I takt med att 
denna del sedan utbetalas kommer ingen kostnad att belasta 
kommunen, eftersom kostnaden redan har redovisats vid 
tidpunkten för intjänandet.
De pensionsförpliktelser som har uppstått före 1998 har inte 
löpande redovisats som en kostnad i kommunen. Denna del 
uppgick till 899,8 mkr, vilket är en minskning med 20,6 
mkr. Eftersom intjänandet av dessa pensionsrätter inte har 
kostnadsförts tidigare, innebär detta att 899,8 mkr kommer 
att belasta kommunen i form av kostnader, i takt med att de 
betalas ut.
Kommunens totala pensionsskuld uppgår därmed till 1 070,1 
mkr. För att möta kommande pensionsutbetalningar har 
kommunen ett antal placeringar som vid årsskiftet uppgick till 
ett värde av 28,1 mkr.

Tabell 12: Pensionsskuld     

mkr 2017 2016 2015 2014 2013

Avsättningar för pensioner 170,3 157,9 148,4 141,8 127,5

Ansvarsförbindelser för 
pensioner 899,8 920,4 955,6 988,5 1 035,1

Total pensionsskuld 1 070,1 1 078,3 1 104,0 1 130,3 1 162,6

Soliditet inkl pensionsskuld (%) 5,4 4,8 0,8 -1,4 -4,3
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En viktig del i ledet att uppnå god ekonomisk hushållning är 
att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. År 2017 
redovisade nämnderna ett resultat på -6,5 mkr och kommunen 
som helhet har ett överskott på 22,4 mkr. Nämndernas olika 
verksamheter står inför stora utmaningar på grund av ändrade 
förutsättningar ibland annat flyktingsituationen samt stora 
volymökningar inom skolan och vuxenutbildning, detta har 
bidragit till ett blandat ekonomiskt resultat mellan de olika 
verksamheterna.    

Gemensam finansiering, såsom skatter, pensioner och 
finansiell verksamhet redovisade för året ett resultat på 29,6 
mkr. Skatteintäkterna redovisade ett resultat på 5,6 mkr, 
utifrån Sveriges kommuner och landstings cirkulär, den 
finansiella verksamheten 13,1 mkr, kostnader för pensioner 
-1,2 mkr och övrigt 12,1 mkr. Den finansiella verksamheten 
påverkas av en återföring av tidigare infriad borgen för 
Samkraft AB. 

Ett ytterligare sätt att analysera risk och kontroll är att 
mäta prognossäkerhet. Tillförlitliga prognoser skapar 
förutsättningar för nämnderna att fatta rätt beslut och 

Tabell 13: Budgetföljsamhet

mkr 2017 2016 2015 2014 2013

Resultat 22,4 70,8 14,0 15,3 40,4

Budget 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0

Budgetavvikelse 12,4 61,8 6,0 8,3 34,4

Tabell 14: Prognossäkerhet

mkr 2017 2016 2015 2014 2013

Resultat helår nämnder -7,3 27,1 -21,4 24,3 25,4

Prognos i augusti nämnder -33,2 -3,7 -39,0 -6,5 -24,0

Prognosavvikelse nämnder 25,9 30,8 17,6 30,8 49,4

      

Resultat helår finansiering 29,6 43,7 35,4 -9,0 15,0

Prognos i augusti finansiering 17,0 28,2 16,5 1,2 44,2

Prognosavvikelse finansiering 12,6 15,5 18,9 -10,2 -29,2

      

Resultat helår totalt 22,4 70,8 14,0 15,3 40,4

Prognos i augusti totalt -16,2 24,5 -22,5 -5,3 20,2

Prognosavvikelse totalt 38,6 46,3 36,5 20,6 20,2
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genomföra nödvändiga korrigeringar till följd av eventuella 
ekonomiska förändringar. Prognossäkerhet kan sedan 
exempelvis mätas genom en jämförelse av den helårsprognos 
som görs i samband med delårsrapporten i augusti och 
helårsresultatet. För åren 2013-2017 har utfallet per helår 
avvikit från augustiprognosen med i snitt 32,4 mkr. Det 
faktiska utfallet i Sandvikens kommun har under de senaste 
fem åren blivit bättre än det prognostiserade utfallet per sista 
augusti, vilket i sig är positivt men arbetet med att förbättra 
prognossäkerheten måste intensifieras.

2017 redovisar nämnderna och deras verksamhet 
tillsammans ett bättre resultat än vad som prognostiserades 
per sista augusti. Två nämnder redovisar negativa 
resultat vid årets slut medan övriga nämnder redovisar 
positiva. Sedan delårsbokslutet har det inom finansiella 
verksamheten inkommit en oförutsedd skatteavräkning på 
ca 7 mkr som påverkar resultatet positivt liksom även en 
överskottsutdelning från Kommuninvest på 3 mkr.  

En kommun påverkas många gånger av händelser utanför 
dess egen kontroll. I tabellen känslighetsanalys åskådliggörs 
på vilket sätt en förändring av ett antal faktorer hade kunnat 
påverka Sandvikens kommuns årsresultat 2017. Tabellen visar 
att förändrade in- och omvärldsfaktorer kan få en avgörande 
betydelse för kommunens ekonomi. Det är därför viktigt att 
upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång 
sikt.

Identifierade styrkor och svagheter
Den finansiella analysens syfte är tydliggöra ekonomiska 
styrkor och svagheter i kommunen. Här redovisas några 
områden som är viktiga att lyfta fram.

Strukturen på kommunens intäkter och kostnader samt 
utvecklingen av dessa per sista december har under en 
femårsperiod varit i balans. För åren 2012, 2013 och 2015 
har återbetalning av AFA-premier bidragit till det positiva 
resultatet. För 2016 har bland annat byggbonus, återbetalning 
av tidigare utbetald borgensförbindelse bidragit till resultatet 
liksom inte minst det tillfälliga statsbidraget för mottagande 
av flyktingar. Under 2017 har låga räntekostnader, 

Tabell 15: Känslighetsanalys    

Händelse
Årlig  

resultateffekt

Befolkningsförändring med 100 personer (+/-) 5,6 mkr

Förändrad utdebitering med 1 krona (+/-) 80 mkr

Intäktsförändring med 1 procent (+/-) 6,5 mkr

Bruttokostnadsförändring med 1 procent (+/-) 27 mkr

Inlösen av borgensåtagande med 1 procent (+) 8,3 mkr

Ränteförändring med 1 procent      (+/-) 4,5 mkr 

återbetalning av tidigare utbetald borgsförbindelse, positiv 
skatteavräkning samt återhållsamhet av projektmedel bidragit 
till det positiva resultatet. Det är viktigt att fortsätta arbeta 
för en god ekonomisk hushållning. Därför är det önskvärt att 
kommunfullmäktiges tidigare mål, på ett budgeterat resultat 
kring 30 - 40 mkr, återskapas. För åren 2018-2020 ligger 
budgeterade resultat på 11, 12 respektive 13 mkr.
Över åren har kommunens investeringsvolym med 
marginal överstigit avskrivningarna. Under 2014 infördes 
komponentavskrivningar, vilket resulterat i en sänkning av 
avskrivningskostnaderna. Med de höga investeringsvolymer 
som nu ligger i investeringsplanerna för åren framöver, blir 
det inte möjligt att ha ett mål om att investeringsbeloppet 
ska motsvara avskrivningsbeloppet. Det är dock angeläget 
att på sikt få en bättre balans mellan investerings- och 
avskrivningsnivåer, för att på detta sätt bidra till en högre 
självfinansieringsgrad. 
Kommunens pensionsutbetalningar är fortsatt höga. Den del 
av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse 
minskar successivt, medan avsättningen för pensioner 
samtidigt ökar. Totalt har pensionsskulden sjunkit mellan år 
2016 och 2017 med 8,2 mkr, till 1 070,1 mkr. Det är viktigt 
inför framtiden, dels att kostnaderna kan finansieras och dels 
att tillräcklig likviditet finns för att klara utbetalningarna. Det 
finns ett liggande förslag på en ny kommunal redovisningslag 
vilken troligen kommer gälla från 2020. Förslaget innebär 
bland annat att redovisningen av pensioner förändras 
och ansvarsförbindelsen för pensionsskulder läggs in i 
balansräkningen. Om förslaget går igenom innebär det att 
kommunen måste budgetera med ett högre resultat för att 
kunna klara pensionsutbetalningarna som då kommer att 
kräva likviditet men inte påverka resultatet. 

Sandvikens kommun klarar av att hålla budgeten och 
redovisar ett positivt resultat för år 2017. Det egna kapitalet 
har inflationsskyddats, vilket förbättrar handlingsutrymmet 
inför framtiden. Resultatet uppgår till 22,4 mkr. 
Prognossäkerheten bör dock förbättras för att bidra till att 
ekonomiska beslut inte fattas på felaktiga grunder. Det blir 
viktigt att samtliga nämnder analyserar sin verksamhet 
och sina resultat för att därefter fatta beslut om eventuella 
åtgärder. I den ekonomiska situation och med de stora 
utmaningar som kommunen står inför de närmaste åren 
kommer det att fortsatt krävas omfattande arbete från samtliga 
nämnder för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Fredrik Högberg
Ekonomichef
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RESULTAT- OCH BALANSDATA FÖR KOMMUNKONCERNEN 2017     

Organisation Andel Verksam- Resultat Resultat Justerat Soliditet Inves- Antal 
  hetens efter efter eget  terings- anställda
  intäkter finansnetto skatt kapital  volym  
 % (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) % (mkr) Års/medel

Sandvikens kommun 100 650,5 22,4 22,4 186,1 **5,4 345,2 3 602
Sandvikens Stadshus AB 100 3,8 19,6 22,8 108,7 29,3 - -
Högbo Bruks AB 100 43,3 1,7 1,3 16,7 14,5 6,2 54
Göransson Arena AB 100 71,2 -11,5 -0,0 11,9 18,4 1,9 37
Sandviken Energi AB 100 289,3 25,0 -9,3 271,5 39,6 86,4 81
Sandviken Energi Elnät AB 100 118,0 25,1 0,2 154,8 63,6 36,1 37
Bångbro Kraft AB 100 6,2 -0,4 0,0 9,2 39,5 0,9 0
Sandviken Energi Vatten AB 100 102,6 7,3 0,0 11,0 2,9 37,6 27
Sandvikenhus AB 100 629,0 33,2 5,1 471,7 31,4 84,8 149
Knuten Fastigheter HB 100 0,1 0,0 0,0 12,5 99,9 - -
Sandvikens Nyttofastigheter AB 100 33,3 7,3 4,3 43,3 16,8 14,6 -
Sandvikens Specialfastigheter AB 100 1,4 -1,3 12,5 90,9 88,4 0,0 -
Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 100 0,0 -0,0 -0,0 0,4 98,9 - -
Gästrike Räddn.tjänstförbund 27 33,3 0,5 0,5 0,5 **1,4 3,5  *100
Gästrike Återvinnare (koncernen) 24 48,3 -1,2 -1,2 17,1 36,6 11,2 123
Kommunkoncernen totalt  *** - 1 360,0 112,1 95,8 837,0 **16,2 628,0 4 210

* endast heltidsanställda    ** inkl pensionsskuld    *** efter eliminering av interna poster

Justerat eget kapital inkluderar 78 % av obeskattade reserver hos bolagen samt har reducerats med pensionsförpliktelser
i aktuella fall, det vill säga hos hos kommunen, Gästrike Räddningstjänstförbund samt för koncernen totalt.

Antal anställda i kommunen samt i Göransson Arena AB visar samtliga anställningar omräknade till heltidstjänster per 
31/12, exkl. timanställda.

Antalet anställda i förbunden är de faktiskt redovisade och har således inte proportionerats enligt kommunens ägda andel i 
förbunden.

Sammanfattande finansiell analys

Totalt redovisar kommunkoncernen för 2017 ett resultat 
efter skatt på 95,8 mk. Detta är lägre än föregående år då ett 
mycket högt sammanlagt resultat redovisades (151,9 mkr). 
Resultatet efter finansiella poster (före skatt) är 112,1 mkr, 
att jämföra med 173,2 mkr förra året. Förvaltnings- och 
nämndsorganisationen redovisar ett resultat på 22,4 mkr, 
vilket är 48,4 mkr lägre än förra året. Stadshuskoncernen 
har i år ett resultat på 89,9 mkr efter finansiella poster, 
vilket är 11,6 mkr lägre än föregående år. Det härrör framför 
allt från Energikoncernen, som redovisar ett resultat på 
62,4 mkr, och från bolagen i Sandvikenhuskoncernen 
som redovisar ett sammanlagt resultat på 40,5 mkr. 

Sandvikenhuskoncernens höga resultat beror mycket på de 
förändrade redovisningsregler som trädde i kraft under 2014, 
de så kallade K3-reglerna, och som bland annat medfört att 
en del av det som tidigare räknats som underhållskostnader 
numera redovisas som investeringar, framför allt i 
byggnader. Underskottet i Sandvikens Specialfastigheter 
härrör från avskrivningar på inventarier, belöpande på den 
del som utgjorde en gåva till kommunen. Dessa av- och 
nedskrivningar har återlagts i koncernen och påverkar därför 
inte det sammanställda resultatet. Gästrike Återvinnare har 
påverkat med -1,2 mkr i årets resultat, vilket motsvarar 
Sandvikens kommuns andel. Motsvarande resultatandel i 
Gästrike Räddningstjänst är 0,5 mkr. Företaget Stiftelsen 
Rosenlöfs Tryckerimuseum redovisar ett resultat på 0,0 mkr.
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Investeringsvolymen har varit hög under senare år och 
uppgick under 2017 till 628,0 mkr (638,6 mkr). Under 
de senaste fem åren har investeringar gjorts i materiella 
anläggningstillgångar för närmare 2,5 miljarder kr. 
Skuldsättningsgraden uppgår till 66,4 procent och har legat 
tämligen konstant under femårsperioden (67,9 mkr 2012). Ett 
bra likviditetsflöde av medel från den löpande verksamheten 
har bidragit till att finansiera investeringarna.

Koncernens långsiktiga betalningsförmåga, soliditeten, 
ligger nu på 33,6 procent. Den låg på ca 37 procent i början 
på 2000- talet, sjönk därefter ett tag men har ökat något 
igen under de senaste åren, från ca 32 procent år 2012. 
Då soliditeten mäts med hänsyn till pensionsförpliktelser 
som redovisats som ansvarsförbindelser, uppgår den 
till 16,2 procent (14,8 procent). Den har ökat successivt 

från 7,2 procent år 2012. Det goda resultatet i koncernen 
och en sänkning av pensionsförpliktelserna under de 
senaste åren har bidragit till detta. Soliditetsförsämringen, 
sett ur ett längre tidsperspektiv, beror framför allt på 
den höga investeringsvolymen som varit i koncernen. 
Pensionsförpliktelser, som redovisas utanför balansräkningen 
som ansvarsförbindelser, finns hos kommunen och 
Gästrike Räddningstjänst. I båda organisationerna har 
pensionsförpliktelserna under en tid överstigit det egna 
kapitalet, vilket således blev negativt när det redovisades som 
justerat eget kapital, men under de senaste åren har det egna 
kapitalet överstigit pensionsförpliktelserna hos båda.
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Redovisningsmodell

Redovisningsmodellen tillämpas både för kommunen och för 
kommunkoncernen.

Den kommunala redovisningslagen reglerar kommunernas 
redovisningsmodell. Här framgår att den skall innehålla 
resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 
(numera kallad kassaflödesanalys) för kommunen och 
kommunkoncernen. För att komplettera analysunderlaget 
används även tabellen driftredovisning för kommunen och 
tabellen resultat- och balansdata för kommunkoncernen.

Resultaträkningen

Resultaträkningen är en sammanfattning av årets intäkter 
och kostnader. Om intäkterna överstiger kostnaderna innebär 
det att ett överskott tillförs det egna kapitalet. Detta i sin 
tur innebär att den ekonomiska ställningen förbättrats. 
Resultaträkningen är indelad i två delar. Den första delen 
benämns verksamhetens nettokostnader. Detta resultat 
erhålls genom att verksamhetens intäkter minskas med 
verksamhetens kostnader och avskrivningar. Nettokostnaden 
är den del av verksamhetens kostnader som återstår att 
finansiera genom skattemedel. I den andra delen redovisas 
kommunens inkomstkällor: skatter och generella statsbidrag. 
Här redovisas även kommunens finansiella intäkter och 
kostnader. Verksamhetens nettokostnader minskas med 
skatteintäkterna och finansnettot, vilket resulterar i resultat 
efter finansiella poster. För koncernen tillkommer sedan 
årets skattekostnader och förändring av latent skatt. Därefter 
framkommer årets resultat. Det är detta resultat som 
överförs till balansräkningen och utgör posten årets resultat 
i redovisningen av eget kapital. Genom att årets resultat förs 
över till balansräkningen så ”nollställs” resultaträkningen och 
nästa års intäkter och kostnader kan börja redovisas.

Balansräkningen

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid 
bokslutstillfället. Balansräkningen är uppdelad i tre 
delar; tillgångar, skulder/avsättningar och eget kapital. 
I balansräkningen framgår till vilket värde tillgångar är 
bokförda och på vilket sätt de är finansierade. Finansieringen 
sker antingen genom externt kapital (skulder) eller 
internt kapital (eget kapital). Tillgångarna delas upp i 
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med 
anläggningstillgångar avses tillgångar vars syfte är att 
stadigvarande brukas i verksamheten, exempelvis fastigheter 
och inventarier. Omsättningstillgångar innefattar tillgångar 
som förväntas förbrukas inom ett år, så som kassa, fordringar 
och lager. På motsvarande sätt är skulderna uppdelade 
i kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. 
Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år 
medan de långfristiga skulderna sträcker sig över flera år. 
Avsättningar är att betrakta som skuld för vilken det exakta 
beloppet inte är känt och inte heller när den ska betalas. Eget 

kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och utgörs 
av det samlade ackumulerade resultatet. Eget kapital är alltså 
länken mellan resultaträkningen och balansräkningen. I en 
balansräkning är alltid värdet av tillgångarna lika stort som 
värdet av skulderna och det egna kapitalet tillsammans.

Kassaflödesanalysen

Kassaflödesanalysen beskriver flödet av likvida medel 
till och från kommunen under året. In- och utflödet av 
likvida medel påverkas exempelvis av inbetalningar av 
skattepengar, betalningar av leverantörsfakturor eller 
upptagande av ett lån. Kassaflödesanalysen är uppdelad i 
sektorerna löpande verksamhet, investeringsverksamhet och 
finansieringsverksamhet. De medel som genereras från den 
löpande verksamheten kan användas till investeringar eller för 
att amortera lån. Summan av de tre sektorerna visas på raden 
”Årets kassaflöde”.

Driftredovisningen (kommunen)

För verksamheterna är det viktigt att verksamhetens 
kostnader täcks av verksamhetens eventuella intäkter samt 
det beviljade kommunbidraget. En konsekvens av detta är att 
stor vikt läggs vid budgetarbetet. Driftredovisningen visar 
resultatet för de olika verksamheterna. Här framgår i vilken 
mån olika verksamheter har avvikit från det budgeterade 
utfallet. Driftredovisningen kan ses som ett komplement 
till resultaträkningen. Förutom uppställningsformen är 
skillnaden mellan resultaträkningen och driftredovisningen 
att alla interna intäkter och kostnader har rensats bort från 
resultaträkningen medan de är med i driftredovisningen.
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Sammanställd redovisning

Koncerninterna ekonomiska engagemang 2017 (mkr)    

Organisation Andel Försäljning Lån Räntor och  
borgensavgifter

Borgen Koncernbidrag

 % Intäkt Kostnad Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare Givna Mottagna

Sandvikens kommun 100 41,6 477,5 973,0 14,8 0,0 739,7

Sandvikens Stadshus AB 100 3,8 4,1 52,0 97,6 1,0 132,0 28,8 32,0

Högbo Bruks AB 100 12,1 2,2 65,0 1,0

Göransson Arena AB 100 41,6 24,7 16,2 30,0 0,4 11,5

Sandvikens Specialfastigheter AB 100 1,4 0,2 30,9 11,0 0,1 17,3

Sandviken Energi AB 100 146,6 20,2 34,8 202,0 0,3 1,7 20,0 20,0 11,0

Sandviken Energi Elnät AB 100 24,9 18,5 15,2 0,1 11,0

Sandviken Energi Vatten AB 100 25,0 23,3 163,1 3,2 103,7

Bångbro Kraft AB 100 0,1 2,5 3,5 0,0

Sandvikenhus AB 100 331,6 87,2 5,5 330,0 1,5 6,6 484,0 12,0

Knuten Fastigheter HB 100 0,1 0,2

Sandvikens Nyttofastigheter AB 100 30,9 9,4 195,0 2,7

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 100 0,0

Gästrike Räddn.tjänstförbund 27 8,5 0,6

Gästrike Återvinnare (koncernen) 24 2,6 0,3

Summa  670,7 670,7 1 112,4 1 112,4 16,7 16,7 739,7 739,7 71,8 71,8

                
Mellanhavandena med förbunden har angivits proportionellt mot ägd andel
Enbart långfristig del av fordringar/skulder har angivits

Koncernredovisning

Syftet med den kommunala koncernredovisningen 
(sammanställda redovisningen) är att ge en sammanfattande 
bild av kommunens totala ekonomiska ställning och 
åtaganden. Den omfattar verksamheter där kommunen har ett 
väsentligt inflytande eller ekonomiskt åtagande, oavsett om 
den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.

I koncernbokslutet ingår Sandvikens kommun och de bolag, 
kommunalförbund och stiftelser i vilka kommunen direkt eller 
indirekt har ett inflytande på minst 20 procent. 

I redovisningen ingår koncernen Sandviken Stadshus AB 
vilken ägs av kommunen till 100 procent. Vidare ingår 
Gästrike Räddningstjänst (27 procent), koncernen Gästrike 
Återvinnare (24 procent) och Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 
(100 procent).

Övriga delägda bolag, eller förbund, som inte ingår i den 
ekonomiska redovisningen är Sandviken Utbildnings AB  
(9 procent). 
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Redovisningsprinciper
Kommunen

Allmänt

Sandvikens kommun följer den kommunala 
redovisningslagen (KRL) på samtliga punkter utom 2 kap 7 
§, avseende systemdokumentation och behandlingshistorik. 
Stora delar av den systemdokumentation som avses i KRL 
2:7 är färdigställda och återstående delar beräknas bli 
avslutade under kommande år. Sandvikens kommun följer 
de rekommendationer som utgivits av Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) med undantag för de avvikelser som 
kommenteras nedan. 

Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärde med tillägg för utgifter som höjer 
tillgångens standard och/eller förbättrar dess servicepotential 
och med avdrag för planenliga avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag 
hanteras från och med 2010 i enlighet med RKR 18.1, 
men omräkning har ej skett av historiska värden utan 
de reducerar anskaffningsvärdet i enligt den tidigare 
redovisningsprincipen. Lånekostnader aktiveras ej. 
Avskrivningar påbörjas när tillgången är färdig att tas i 
bruk. De av RKR föreslagna avskrivningstiderna i intervall, 
används för maskiner och inventarier. Komponentavskrivning 
avseende byggnader tillämpas. Detta innebär att en byggnad 
delas upp i olika komponenter. Fördelning är möjlig på 
flera olika komponenter av byggnadens värde på olika 
beståndsdelar, till exempel stomme eller tak/fasad. Respektive 
komponent har sedan en bedömd nyttjandeperiod, till 
exempel 80 år för stomme eller 40 år för tak/fasad. Även 
gator, vägar och parker är komponentindelade. Inventarier 
vars anskaffningsvärde uppgår till mindre än 20 000 kr anses 
vara inventarier av mindre värde och aktiveras därför inte. För 
att en utgift ska redovisas som en anläggningstillgång krävs 
dessutom att tillgången har en nyttjandeperiod på minst tre år.

Finansiella anläggningstillgångar 

Enligt rekommendation RKR 20 är klassificeringen av 
en finansiell tillgång beroende av syftet med innehavet. 
Om syftet är att den finansiella tillgången ska innehas 
och brukas stadigvarande ska den klassificeras som en 
anläggningstillgång. 

Exploateringstillgångar

Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar 
och värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkligt värde. Vid försäljning av exploateringstillgångar 
redovisas hela inkomsten som intäkt. I enlighet med 
matchningsprincipen redovisas då även kostnader för 
anskaffande och iordningställande av tomten. 

Osäkra fordringar

Osäkra fordringar tas upp till det belopp varmed de 
beräknas inflyta. Befarade kundförluster skrivs ned löpande. 
Kortfristiga fordringar som har förfallit till betalning för 
mer än ett år sedan betraktas regelmässigt som osäkra och 
avskrivs.

Pensioner och särskild löneskatt på pensioner

Vid beräkning av pensionsförpliktelser har SKL:s riktlinjer 
för beräkning av pensionsskuld (RIPS17) tillämpats. 
Pensionsförmåner intjänade före år 1998 och därtill hörande 
löneskatt redovisas som ansvarsförbindelse i balansräkningen. 
Motsvarande utbetalningar redovisas som en kostnad i 
resultaträkningen. Pensionsförmåner intjänade från och 
med år 1998 och därtill hörande löneskatt redovisas vid 
tidpunkten för intjänandet som en kostnad i resultaträkningen 
och en avsättning i balansräkningen. Större delen av årets 
intjänade pension avser individuell del. Denna redovisas 
som en kostnad i resultaträkningen och en kortfristig 
skuld i balansräkningen, tills den betalas ut året efter 
intjänandet. I avsättningen ingår även ränteuppräkning på 
pensionsskulden. Denna del redovisas i resultaträkningen 
som en räntekostnad. Enligt rekommendation RKR 2.2 
sker redovisning av pensionsförpliktelse till anställda som 
har ett visstidsförordnande och till förtroendevalda enligt 
pensionsreglemente i ansvarsförbindelsen. 

Finansiella skulder

Enligt rekommendation RKR 20 ska finansiella skulder delas 
in i kortfristiga respektive långfristiga skulder. En finansiell 
skuld ska klassificeras som kortfristig om den förfaller till 
betalning inom tolv månader räknat från balansdagen. Alla 
övriga finansiella skulder ska klassificeras som långfristiga.

Övriga skulder

Övriga skulder redovisas till nominellt belopp.

Avsättningar

Avsättningar tas upp till det belopp som motsvarar 
uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera 
åtagandet på balansdagen.

Leasing

Enligt rekommendation RKR 13.2 ska bland annat 
vissa upplysningar om framtida minimileaseavgifter för 
operationella leasingavtal lämnas. Kommunen kan i dagsläget 
inte ta fram efterfrågade uppgifter avseende lokalhyror. 
Arbete pågår för att till fullo uppnå rekommendationen.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster, enligt RKR 3.1, är resultat av 
händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men 
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med 
andra perioder. I kommunens årsbokslut återfinns sådana 
jämförelsestörande poster. För att en post skall betraktas 
som jämförelsestörande, skall posten uppgå till ett väsentligt 
belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa 
ofta eller regelbundet.
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Koncernen

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den 
kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt god 
redovisningssed. I bokslutet ingår Sandvikens kommun och 
de bolag, kommunalförbund och stiftelser i vilka kommunen 
direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20 procent. 
För år 2017 innebär detta att koncernen Sandviken Stadshus 
AB (100 procent), Gästrike Räddningstjänst (27 procent), 
Gästrike Återvinnare (24 procent) samt Stiftelsen Rosenlöfs 
Tryckeri (100 procent) har medtagits. Andelen i Gästrike 
Återvinnare har beräknats efter befolkningstalet i kommunen, 
i enlighet med förbundets stadgar. Den sammanställda 
redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med 
proportionell konsolidering. Bokslutet baseras på Sandviken 
kommuns redovisningsprinciper. I något fall, bland annat 
avseende redovisning av pensionsåtaganden avviker 
principerna från varandra i kommun och bolag. I dessa fall 
justeras inte bolagens räkenskaper före sammanställningen.

 Från och med 2014 gäller nya redovisningsregler för bolagen, 
det så kallade K3-regelverket, vilket bland annat innebär 
att också bolagen tillämpar komponentavskrivningar på 
materiella anläggningstillgångar, framför allt på fastigheter. 
Bolagen redovisar nu samtliga långfristiga fordringar och 
skulder som förfaller inom ett år som kortfristiga, oavsett om 
avsikten är att dessa ska förlängas eller ej. 
Tekniska anläggningar har för bolagen brutits ur posten 
”maskiner och tekniska anläggningar” och ingår i posten 
”mark, byggnader och tekniska anläggningar” i enlighet med 
kommunens uppställning i balansräkningen.  Obeskattade 
reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförts till 
eget kapital. Bolagsskatt har i resultaträkningen brutits ut ur 
verksamhetens kostnader.

Enligt RKR 8.2 ska de sammanställda räkenskaperna, som 
omfattar resultat- och balansräkning, kassaflödesrapport och 
tilläggsupplysningar (noter), för den kommunala koncernens 
räkenskaper ställas upp jämte kommunens och jämföras 
med föregående års siffror. Samma räkenskapsscheman som 
kommunen använder ska tillämpas även för koncernen, med 
tilläggsposter för sådant som inte täcks av den kommunala 
redovisningslagens räkenskapsscheman. 

För ytterligare information om bolagens redovisningsprinciper 
och tillämpningar av K3-regelverket hänvisas till 
årsredovisning för koncernen Sandvikens Stadshus AB eller 
årsredovisning för respektive bolag.
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Resultaträkning

  Kommunen  Koncernen
       
(mkr)  2017 2016  2017 2016
Verksamhetens intäkter not 1 650,5 656,4  1 360,0 1 341,9
Verksamhetens kostnader not 2 -2 702,9 -2 597,1  -3 154,6 -3 024,2
Jämförelsestörande poster not 3 1,1 0,7  1,2 7,0
Avskrivningar och nedskrivningar not 4 -107,9 -90,5  -242,5 -218,2
Verksamhetens nettokostnader  -2 159,2 -2 030,5  -2 035,9 -1 893,4
       
Skatteintäkter not 5 1 729,6 1 663,0  1 729,6 1 663,0
Generella statsbidrag och utjämning not 5 453,8 437,5  453,8 437,5
Finansiella intäkter not 6 18,7 16,9  5,1 6,3
Finansiella kostnader not 6 -20,5 -16,1  -40,5 -40,2

Resultat efter finansiella poster  22,4 70,8 112,1 173,2
       
Bolagsskatt not 7 - -  -16,3 -21,3
Årets resultat  22,4 70,8  95,8 151,9
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Balansräkning

  Kommunen  Koncernen
       
(mkr)   2017 2016  2017 2016
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgånar not 8 1,8 - 5,7 4,6
Materiella anläggningstillgångar  1 961,3 1 737,3 4 743,3 4 371,2
- varav mark, byggnader och tekniska anläggningar not 9 1 708,3 1 532,7 4 375,0 4 059,2
- varav maskiner och inventarier not 10 253,0 204,5 368,3 312,0
Finansiella anläggningstillgångar not 11 1 055,5 710,5 67,8 70,5
Summa anläggningstillgångar  3 018,6 2 447,8 4 816,8 4 446,3
       
Omsättningstillgångar       
Förråd mm not 12 18,0 15,9 27,5 27,3
Fordringar not 13 337,7 425,8 272,4 302,4
Kortfristiga placeringar not 14 33,1 58,1 33,4 58,7
Kassa och bank not 15 7,4 11,2 32,4 36,1
Summa omsättningstillgångar  396,1 511,0 365,8 424,6
       
SUMMA TILLGÅNGAR  3 414,7 2 958,8 5 182,6 4 870,8
         
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       
Eget kapital not 16      
Eget kapital  1 014,2 943,4 1 597,8 1 445,9
Resultatutjämningsreserv  49,3 49,3 49,3 49,3
Årets resultat  22,4 70,8 95,8 151,9
Summa eget kapital  1 085,9 1 063,5 1 742,9 1 647,1
         
Avsättningar not 17      
Avsättningar för pension och liknande förpliktelser  170,3 157,9 196,1 183,0
Övriga avsättningar  4,1 2,3 4,1 2,3
Uppskjuten skatteskuld  - - 136,8 126,6
Summa avsättningar    174,4 160,2 336,9 311,9
       
Skulder       
Långfristiga skulder not 18 1 487,7 996,0 2 110,4 1 754,5
Kortfristiga skulder not 19 666,8 739,1 992,4 1 157,3
Summa skulder    2 154,4 1 735,1 3 102,8 2 911,8
       
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    3 414,7 2 958,8 5 182,6 4 870,8
       
Panter not 20 826,5 1 089,0 110,7 94,1
Ansvarsförbindelser not 20 899,8 920,4 905,9 926,4
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Kassaflödesanalys

  Kommunen  Koncernen
       
mkr    2017 2016  2017 2016
Den löpande verksamheten       
Årets resultat  22,4 70,8 95,8 151,9
Justering för av- och nedskrivningar not 3,4 110,0 96,7 244,5 224,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster not 21 8,6 10,9 9,2 27,3
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  141,0 178,4 349,5 403,6
       
Förändring av förråd m.m. not 12 -2,1 0,9 -0,2 0,8
Förändring av kortfristiga fordringar not 13 88,3 -183,0 30,0 -60,2
Förändring av kortfristiga placeringar not 14 25,0 0,0 25,3 -0,6
Förändring av kortfristiga skulder not 19 -72,3 150,4 -164,9 36,0
Medel från den löpande verksamheten   179,8 146,7 239,7 379,6
       

Investeringsverksamheten       
Förvärv av materiella anläggningstillgångar not 9, 10 -345,2 -280,9 -628,0 -638,6
Försäljning av materiella anläggningstillgångar not 22 16,6 2,4 28,1 29,5
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar not 11 - 4,0 - 4,0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar not 8 -1,8 -  -2,1 -0,1
Medel från investeringsverksamheten  -330,4 -274,5 -602,0 -605,2
       
Finansieringsverksamheten       
Minskning av långfristiga skulder (kreditinstitut) not 18 - - - -
Ökning av långfristiga skulder (kreditinstitut) not 18 485,5 401,7 347,5 184,3
Ökning av övriga långfristiga skulder not 18 0,0 2,8 4,9 -
Minskning av övriga långfristiga skulder not 18 - -  - -7,8
Ökning av långfristiga förutbetalda intäkter not 18 6,3 11,0  3,5 25,6
Minskning av långfristiga förutbetalda intäkter not 18 - -  - -
Ökning långfristiga fordringar not 11 -345,0 -320,5  2,7 -
Minskning långfristiga fordringar not 11 - -  - 3,4
Medel från finansieringsverksamheten  146,8 95,0 358,6 205,5
            
Årets kassaflöde  -3,8 -32,8 -3,7 -20,1
       
Likvida medel not 15      
Likvida medel vid årets början  11,2 43,9 36,1 56,2
Likvida medel vid årets slut  7,4 11,2 32,4 36,1
Förändring likvida medel  -3,8 -32,8 -3,7 -20,1
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Noter

1. VERKSAMHETENS INTÄKTER

 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016 2017 2016

Försäljningsintäkter 27,6 28,7 328,9 537,3

Taxor och avgifter 64,7 60,2 165,7 162,0

Hyror och arrenden 87,2 87,2 367,0 121,9

Bidrag 395,1 410,6 435,2 461,7
Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 66,6 66,8 48,4 49,2
Reavinster försäljning av 
exploateringsfastigheter 2,0 2,4 2,5 2,7
Reavinster försäljning av 
anläggningstillgångar 7,3 0,5 8,7 0,9
Aktiverat arbete för egen 
räkning - - 3,7 6,3
SUMMA 
VERKSAMHETENS 
INTÄKTER 650,5 656,4 1 360,0 1 341,9

2. VERKSAMHETENS KOSTNADER

 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Lämnade bidrag -105,8 -120,4  -105,4 -107,0
Köp av huvudverksamhet -429,8 -446,2  -258,7 -279,8
Kostnader för arbetskraft -1 814,3 -1 701,0  -2 091,1 -1 961,5
Lokalkostnader -70,5 -64,4  -37,6 -26,6
Övriga verksamhetskostnader -282,5 -265,2  -661,7 -649,2
SUMMA 
VERKSAMHETENS 
KOSTNADER -2 702,9 -2 597,1  -3 154,6 -3 024,2

3. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Verksamhetens intäkter      
Återbetalning av AFA-premier - -  - 0,7
Återvunnen borgensförlust 3,2 5,8  3,2 5,8
Avveckling av regionförbund - 1,1  - 1,0
Realisationsresultat på 
fastigheter - -  - 3,1
Realisationsresultat övriga 
anläggningstillgångar - -  - 2,7
      

Verksamhetens kostnader      
Utrangering av 
anläggningstillgångar -2,1 -6,2  -2,0 -6,2
SUMMA 
JÄMFÖRELSESTÖRANDE 
POSTER 1,1 0,7  1,2 7,0

4. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Avskrivningar      
Immateriella 
anläggningstillgångar - -  -0,4 -0,4
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar -58,5 -51,6  -168,1 -154,9
Maskiner och inventarier -49,5 -38,9  -74,0 -62,8
Summa avskrivningar -107,9 -90,5  -242,5 -218,1
      
Nedskrivningar      
Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar - -  - -
Maskiner och inventarier - 0,0  - -0,1
Summa nedskrivningar 0,0 0,0  0,0 -0,1
      

SUMMA AVSKRIVNINGAR 
OCH NEDSKRIVNINGAR -107,9 -90,5  -242,5 -218,2
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5. SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG
OCH UTJÄMNING Kommunen  Koncernen
      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Kommunalskatteintäkter      
Preliminära skatteintäkter 1 735,4 1 669,3  1 735,4 1 669,3
Slutavräkning 2,1 1,6  2,1 1,6
Mellankommunal-
kostnadsutjämning - -  - -

Preliminär slutavräkning -7,9 -7,9  -7,9 -7,9

SUMMA 
KOMMUNALSKATTE-
INTÄKTER 1 729,6 1 663,0  1 729,6 1 663,0

      
Generella statsbidrag och 
utjämningar      
Inkomstutjämning 344,5 313,3  344,5 313,3
Strukturbidrag - -  - -
Regleringsbidrag/avgift -0,4 -1,3  -0,4 -1,3
Kommunal fastighetsavgift, 
prognos 66,6 65,5  66,6 65,5
Kommunal fastighetsavgift, 
slutavräkn 0 0  0 0
Generella statsbidrag 44,3 67,0  44,3 67,0
-varav tillfälligt stöd med 
anledning av flyktingsituation 41,7 53,8  41,7 53,8
-varav byggbonus 1,3 13,2  1,3 13,2
Kostnadsutjämningsbidrag/
avgift 10,9 1,6 10,9 1,6

Utjämningsavgift LSS -12,1 -8,5 -12,1 -8,5
SUMMA GENERELLA 
STATSBIDRAG OCH 
UTJÄMNING 453,8 437,6 453,8 437,6

6. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016

Finansiella intäkter      
Utdelning på aktier och andelar - -  0,7 0,6
Ränteintäkter 14,0 11,0  1,5 2,3
Övriga finansiella intäkter 4,7 5,9  2,9 3,4
SUMMA FINANSIELLA 
INTÄKTER 18,7 16,9  5,1 6,3
      
Finansiella kostnader      
Räntekostnader -16,6 -14,3  -31,4 -35,3
Ränta på pensionsavsättningar -3,4 -1,4  -3,4 -1,4
Övriga finansiella kostnader -0,6 -0,4  -5,7 -3,5
SUMMA FINANSIELLA 
KOSTNADER -20,5 -16,1  -40,5 -40,2

7. BOLAGSSKATT      
  Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016

Aktuell skatt - -  -3,3 -1,6

Förändring uppskjuten skatt - -  -13,0 -19,6
SUMMA BOLAGSSKATT 0,0 0,0  -16,3 -21,3

8. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILGÅNGAR
 Kommunen  Koncernen
      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Anskaffningsvärden      
Ingående anskaffningsvärden - -  8,2 8,8
Anskaffningar 1,8 -  2,1 0,1
Värdeförändringar - -  -0,6 -0,7
Utgående ack 
anskaffningsvärden 1,8 0,0  9,7 8,2
      

Avskrivningar och 
nedskrivningar     
Ingående av- och 
nedskrivningar - -  -3,6 -3,2
Årets avskrivningar - -  -0,4 -0,4
Utgående ack av och 
nedskrivningar 0,0 0,0 -4,0 -3,6
      
Ingående planenligt restvärde - - 4,6 5,6
Utgående planenligt 
restvärde 1,8 0,0 5,7 4,6
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9. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
(mkr)      
 Kommunen  Koncernen

      
Anläggningstyper 2017 2016 2017 2016
Anskaffningsvärden      
Ingående anskaffningsvärden 2 533,3 2 365,4  6 507,9 6 029,7
Anskaffningar 244,7 192,7  502,6 530,2
Försäljningar -17,1 -0,1  -17,3 -24,6
Utrangering/nedskrivning -19,9 -20,0  -19,9 -20,0
Överföring från eller till annat 
slag av tillgång -0,5 -4,7  -8,1 -1,1

Övriga omklassificeringar - -  -0,4 -6,3
Utgående ack ansk värden 2 740,5 2 533,3  6 964,8 6 507,9
      
Avskrivningar och 
nedskrivningar      
Ingående av- och 
nedskrivningar -1 000,6 -963,5  -2 448,7 -2 312,3
Försäljningar 8,3 0  8,5 4,0
Utrangering/nedskrivning 18,6 14  18,6 14,0
Omklassificeringar - 0,5  - 0,5
Årets avskrivningar -58,5 -51,6  -168,1 -154,9
Utgående ack av- och 
nedskrivningar -1 032,2 -1 000,6  -2 589,8 -2 448,7
      
Ingående planenligt restvärde 1 532,7 1 401,9  4 059,2 3 717,4
Utgående planenligt 
restvärde 1 708,3 1 532,7  4 375,0 4 059,2
      
Kategori 2017 2016 2017 2016
Markreserv                        32,0 32,2 32,0 32,2
Regl- och saneringsfastigheter 1,5 2,1 1,5 2,1
Verksamhetsfastigheter         954,4 932,1 975,0 950,0
Parker                        28,3 28,7 28,3 28,7
Gator och vägar               201,0 172,3 201,0 172,3
Kulturreservat                10,8 11,5 10,8 11,5
Mark - - 128,6 126,5
Markanläggningar - - 104,5 103,0
Hyresfastigheter              287,7 284,2 1 625,7 1 583,4
Industrifastigheter           0,7 3,4 0,7 3,4
Övriga fastigheter            14,7 15,5 161,3 134,7
Tekniska anläggningar - - 831,9 742,5
Pågående arbeten              177,2 50,7 273,6 168,8
Summa planenligt restvärde 
mark, byggnader och 1 708,3 1 532,7 4 375,0 4 059,2
tekniska anläggningar      
       

Komponentavskrivning har införts på fastigheter från och med 2014 
och från 2016 på parker samt gator och vägar.

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.  

10. MASKINER OCH INVENTARIER
 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016 2017 2016

Anskaffningsvärden      
Ingående anskaffningsvärden 555,3 467,5 902,5 799,8
Anskaffningar 100,5 88,2 125,5 108,4
Försäljningar -4,8 -4,8 -5,6 -10,0
Utrangering/nedskrivning -4,2 -0,3 -4,2 -0,4
Överföring från eller till annat 
slag av tillgång 0,5 4,7 8,1 -
Övriga omklassificeringar - - - 4,7
Utgående ack 
anskaffningsvärden 647,3 555,3 1 026,3 902,5
      
Avskrivningar och 
nedskrivningar      
Ingående av- och 
nedskrivningar -350,8 -314,5 -590,5 -535,1
Försäljningar 2,4 3,0 3,1 7,8
Utrangering/nedskrivning 3,5 0,1 3,5 0,1
Omklassificeringar - -0,5 - -0,5
Årets avskrivningar -49,5 -38,9 -74,0 -62,9
Utgående ack av och 
nedskrivningar -394,4 -350,8 -658,0 -590,5
      
Ingående planenligt restvärde 204,5 153,0 312,0 264,7
Utgående planenligt 
restvärde 253,0 204,5 368,3 312,0
      
      
Kategori 2016 2016 2017 2016
Maskiner                      4,2 5,2 24,4 12,8
Inventarier                   126,5 105,7 180,7 166,4
Byggnadsinventarier           68,5 57,6 70,6 59,8
Transportmedel                12,3 12,6 51,0 49,5
Förbättringsutg ej 
kommunägda fastigheter 20,8 18 20,8 18,1
Konst                         1,0 0,8 1,0 0,9
Övrigt 0,2 0,3 0,2 0,3
Pågående arbeten 19,5 4,3 19,6 4,4
Summa planenligt restvärde 253,0 204,5 368,3 312,0
maskiner och inventarier      
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11. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Aktier      
Sandviken Stadshus AB 45,6 45,6  - -
Sandvik Utbildnings AB 2,5 2,5  2,5 2,5
Bixia AB - -  19,2 19,2
Bixia Pro Win AB - -  3,7 3,7
Övriga aktier - -  0,2 0,2

Summa aktier 48,1 48,1  25,6 25,6
      
Andelar      
Sandvikens Folketshusförening 0,3 0,3  0,3 0,3
Kommuninvest* 34,1 34,1  34,1 34,1
Norrsken AB - -  0,6 0,6
Övriga andelar 0,0 0,0  0,2 0,2
Summa andelar 34,3 34,3  35,1 35,1

      
Långfristiga fordringar      
Koncernbolag 973,0 628,0  - -
Uppskjuten skattefordran - -  4,1 6,4
Andra långfristiga fordringar - -  3,0 3,5
Summa långfristiga 
fordringar 973,0 628,0  7,1 9,9
      
SUMMA FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGS-
TILLGÅNGAR 1 055,5 710,5  67,8 70,5

      
 * Insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser totalt 
inbetalt insatskapital, per 2017-12-31.

12. FÖRRÅD MM

  Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016

Tomtmark för försäljning 18,0 15,9  16,4 13,8

Bränslelager - -  8,0 8,8

Övrigt - -  3,2 4,8
SUMMA FÖRRÅD MM 18,0 15,9  27,5 27,3

13. FORDRINGAR

 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Kundfordringar 17,9 14,6  58,5 86,0
Skattefordringar - -  5,7 2,1
Övriga fordringar 233,1 292,4  101,3 92,9
Förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter 86,7 118,8  106,9 121,4
SUMMA FORDRINGAR 337,7 425,8  272,4 302,4

14. KORTFRISTIGA PLACERINGAR

 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Värde vid årets slut      
Obligationer mm 28,1 53,1  28,1 53,1
Förlagslån, Kommuninvest 5,0 5,0  5,0 5,0
Övrigt - -  0,4 0,6
SUMMA VÄRDE VID 
ÅRETS SLUT 33,1 58,1  33,4 58,7
      
Marknadsvärde      
Obligationer mm 28,5 54,4  28,5 54,4
SUMMA 
MARKNADSVÄRDE 28,5 54,4  28,5 54,4
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15. KASSA OCH BANK      
 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Koncernkonto/Checkkredit 0,0 0,0  0,0 0,0
Övrig kassa och bank 7,4 11,2  32,4 36,1
SUMMA KASSA OCH 
BANK 7,4 11,2  32,4 36,1

16. EGET KAPITAL

  Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
IB Eget kapital 1063,5 973,8  1 647,1 1 475,4
Uppskrivning finansiell 
anläggningstillgång - 18,9  - 18,9

Rättelse avseende föregående 
år - - - 0,9
Årets resultat 22,4 70,8  95,8 151,9
- varav avsättning till 
Resultatutjämningsreserv - 49,3  - 49,3

SUMMA EGET KAPITAL 1 085,9 1 063,5  1 742,9 1 647,1

      
Pensionsreserv      
Sandvikens kommun har sedan år 2005 anvisat en del av årets 
resultat till uppbyggnad av pensionsreserv. Då kommunen 
under kommande år förväntas belastas med kostnader för 
pensionsåtaganden, till följd av en temporär ökning av 
pensionsavgångar, avser kommunen ianspråkta ovan nämnda reserv 
för att avräkna mot balanskravet under åren i fråga.
      
Periodens uppbyggnad baseras på justerat resultat enligt 
balanskravsutredningen
      
Ackumulerad pensionsreserv 2017 2016    
Ingående värde 142,2 121,2    

Årets uppbyggnad 15,1 21,0    

Summa pensionsreserv 157,3 142,2   

17. AVSÄTTNINGAR      
  Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Avsättning för pension och 
liknande förpliktelser      
Avsättningar ålderspension 136,9 126,7  158,6 147,9
Avsättningar visstidspension 0,1 0,4  0,1 0,4
Delsumma  avsättning 
pensioner exkl löneskatt 137,1 127,1  158,7 148,2
Avsättning löneskatt 33,3 30,8  37,4 34,8
Summa avsättning  för 
pensioner och likande 
förplikterser 170,3 157,9  196,1 183,0
      
Avsättning uppskjuten skatt      
Hänförlig till skattemässig 
justering av bokfört värde på 
grund av temporär skillnad 
mellan skattemässigt och 
bokfört värde på materiella 
anläggningstillgångar - -  33,4 36,8
Uppskjuten skatt på 
obeskattade reserver - -  102,2 88,0
Övrig uppskjuten skatt - -  1,1 1,7
Summa avsättning 
uppskjuten skatt 0,0 0,0  136,8 126,6

      
Övriga avsättningar      
Avsättning för demontering 
paviljonger 4,1 2,3  4,1 2,3
Summa övriga avsättningar 4,1 2,3  4,1 2,3
      
SUMMA AVSÄTTNINGAR 174,4 160,2  336,9 311,9

      
Analys av avsättning för 
pension och liknande 
förpliktelser (exkl. löneskatt)      
Ingående skuld 127,1 119,4  148,2 138,7
Ränte- och 
basbeloppsuppräkning 3,4 1,4  3,3 1,4
Utbetalt belopp -4,8 -4,4  -4,9 -4,5
Nyintjänad pensionsrätt 11,4 11,1  11,4 11,1
Övrig förändring -0,0 -0,4  0,7 1,5
Summa utgående skuld 137,0 127,1  158,7 148,2

Akutaliseringsgraden i Sandvikens kommun är 98 procent. 
Den kalkylränta som används för beräkningar av pensionsåtaganden 
är 1,0 procent enligt RIPS 17. 
Antalet personer till vilka kommunen vid rapporttillfället har en 
pensionsförpliktelse, till följd av ett visstidsförordnande eller till 
förtroendevald enligt pensionsreglemente, och som redovisas som 
avsättning, uppgår till en person. Därutöver ingår förtroendevaldas 
avsättning till ålderspension som beräknas i samband med 
pensionsskuldsberäkning för förtroendevalda (ansvarsförbindelse). 
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18. LÅNGFRISTIGA SKULDER

  Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Långfristiga skulder till 
kreditinstitut      
Checkräkningskredit 34,6 79,2  54,3 78,8
Ingående låneskuld 875,0 552,5  1 587,7 1 482,2
Nyupplåning under året 700,0 610,0  727,0 680,0
Förtidsinlösen långfristig skuld - -  - -
Omklassificering (kort del) -170,0 -287,5  -355,0 -574,5
Utgående långfristig 
låneskuld 1405,0 875,0  1 959,7 1 587,7
Summa långfristiga skulder 
kreditinstitut 1 439,6 954,2  2 014,0 1 666,5

Kreditgivare     
Kommuninvest 1 305,0 825,0  1 859,7 1 537,7
Nordea 34,6 129,2  54,3 128,8

Övriga kreditinstitut 100,0 -  100,0 -
Summa kreditgivare 1 439,6 954,2  2 014,0 1 666,5
Kreditförfall      
Andel lån med kreditförfall 
inom 1-4 år 46,2% 42,4%  56,9% 56,3%
Andel lån med kreditförfall 
inom > 4 år < 10 år 51,4% 49,3%  40,4% 38,9%
Andel lån med kreditförfall på 
> 10 år - -  - -
Checkräkningskredit 2,4% 8,3%  2,7% 4,7%
Summa kreditförfall 100% 100%  100% 100%
Genomsnittlig 
räntebindningstid, år 3,4 3,3  2,9 2,6
Genomsnittlig upplåningsränta, 
låneportfölj 1,2% 1,5%  1,6% 1,6%

Förutbetalda intäkter som 
regleras över flera år    
Ingående skuld 33,2 22,2  57,3 31,6
Investeringsbidrag 7,9 12  4,0 25,0
Utrangering/Nedskrivning - -0,5  - -0,5
Förutbetalda 
anläggningsavgifter - -  1,4 2,0
Återläggning (kort del) 0,8 1,1  0,8 1,1
Årets intäksföring -1,1 -0,8  -1,3 -1,0
Omklassificering (kort del) -1,3 -0,8  -1,3 -0,8
Summa förutbetalda intäkter 
som regleras över flera år 39,5 33,2  60,8 57,3
Övriga långfristiga skulder 8,6 8,6  35,6 30,7
SUMMA LÅNGFRISTIGA 
SKULDER 1 487,7 996,0  2 110,4 1 754,5

      

    
Leasingavtal som ingår i Övriga långfristiga skulder för 
kommunen
      
Variabla avgifter för finansiell leasing  år 2017 
är 43 tkr mindre än plan (64 tkr mindre f.år).    
      
Totala minimileaseavgifter förfaller enligt 
följande:    
      
Förfallotidpunkt (nominellt 
värde mkr) 2017    

2018 3,2    
2019-2022 2,4    
2023 och senare -    
Totalt 5,6    

19. KORTFRISTIGA SKULDER

 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Kortfristig skuld till 
kreditinstitut (kortfr del av 
långfr skuld) 170,0 287,5  355,0 538,5
Leverantörsskulder 172,8 128,8  209,5 172,5
Personalens skatter och 
avgifter 60,0 58,1  68,9 69,3
Förutbetalda intäkter 42,3 48,6  63,3 68,7
Upplupna kostnader 212,9 210,0  243,3 230,5
Övriga kortfristiga skulder 8,7 6,1  52,4 77,9
SUMMA KORTFRISTIGA 
SKULDER 666,8 739,1  992,4 1 157,3
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20. PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

  Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Borgensförbindelser      
Kommunala bolag 739,7 999,7  - -
Pensionsutfästelser kommunala 
bolag 2,9 3,6  - -
Småhus och 
bostadsrättsföreningar 68,2 66,9  68,2 66,9
Föreningar och företag 15,7 18,8  42,5 27,2

Summa borgensförbindelser 826,5 1 089,0  110,7 94,1
      
Pensionsförpliktelser      
IB Pensionsförpliktelser 740,7 769,0  745,5 770,1
Utbetalt under året -39,6 -39,0  -39,6 -39,0
Ränte och basbelopp 21,5 10,7  21,5 10,7
Nyintjänanden PBF -0,1 6,6  -0,1 6,6
Övrig 1,6 -6,6  1,7 -2,9
UB Pensionsförpliktelser 724,1 740,7  729,0 745,5
Löneskatt på 
pensionsförpliktelser 175,7 179,7  176,9 180,9
Summa pensionsförpliktelser  
inkl löneskatt 899,8 920,4  905,9 926,4
      
SUMMA PANTER 
OCH ANSVARS-
FÖRBINDELSER 1 726,3 2 009,4  1 016,6 1 020,5

Sandvikens kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen 
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 deltagande 
kommuner och landsting som per 2017-12-31 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret 
mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av 
ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret 
fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive 
medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvests ekonomiska förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sandvikens 
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s 
totala förpliktelser till 342.486.929.484 kronor och totala tillgången 
till 349.243.746.321 kronor. Kommunens andel av det totala 
förpliktelserna uppgick till 2.348.414.292 kronor och andelen av de 
totala tillgångarna uppgick till 2.399.471.715 kronor. 

Sandvikens kommun är en av fem medlemskommuner i 
kommunalförbundet Gästrike Återvinnare, som äger bolaget 
Gästrike Återvinnare Utvecklings AB. Enligt avtal med SUEZ 
Recycling AB har Gästrike Återvinnare Utveckling AB 70 procent 
av ansvaret för de miljörisker i omgivningen och direkta kostnader, 
som är förknippade med befintlig deponi i Forsbacka. 

Aktualiseringsgraden för pensionsberäkningen i Sandvikens 
kommun är 98 procent. Antalet personer till vilka kommunen 
vid rapporttillfället har en pensionsförpliktelse, till följd 
av ett visstidsförordnande eller till förtroendevald enligt 
pensionsreglemente, och som redovisas som ansvarsförbindelse, 
uppgår till fem: tre nämndsordföranden och ett kommunalråd och 
ett oppositionsråd.
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21. ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER

  Kommunen  Koncernen

       
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Förändring av pensionsskuld 9,0 8,2  9,6 9,1
Ränta på årets avsättning för 
pensioner 3,4 1,4  3,4 1,4
Förändring avsättning 
uppskjuten skatt - -  10,2 16,8
Förändring övrig avsättning 1,7 2,3  1,8 2,3
Reavinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar -7,3 -0,5  -16,8 -6,6
Uppskrivning/
nedskrivning finansiella 
anläggningstillgångar - -18,9  0,0 -18,9
Värdeförändring 
av immateriella 
anläggningstillgångar 1,8 -  0,6 0,7
Omklassificering av 
anläggningstillgångar - -0,5  0,4 2,7

Övrig justering i eget kapital 
avseende tidigare år - 18,9 - 19,8
Övrigt - -  - -
SUMMA ÖVRIGA EJ 
LIKVIDPÅVERKANDE 
POSTER 8,6 10,9  9,2 27,3

22. FÖRSÄLJNING AV MATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 Kommunen  Koncernen

      
(mkr) 2017 2016  2017 2016
Försäljningspris mark, 
byggnader och tekniska 
anläggningar 12,7 0,3  21,5 26,6
Försäljningspris maskiner och 
inventarier 3,9 2,1  6,6 2,9
SUMMA 
NETTOINBETALNINGAR 16,6 2,4  28,1 29,5
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Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Kommunfullmäktige - -6,4 -6,4 6,7 0,3
Kommunstyrelse 0,0 -7,5 -7,5 7,9 0,4
 0,0 -13,9 -13,9 14,6 0,7

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Målgruppen är primärt kommunens invånare. Kommunfull-
mäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommun-
fullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som 
utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. 
Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande 
beslutas av fullmäktige. 

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Antalet 
ledamöter uppgår till 51 och mandaten fördelas mellan följan-
de politiska partier; Socialdemokraterna 21 mandat, Moderata 
samlingspartiet åtta mandat, Vänsterpartiet fem mandat, Cen-
terpartiet tre mandat, Folkpartiet liberalerna två mandat, Sve-
rigedemokraterna sju mandat, Landsbygdspartiet Oberoende 
två mandat, Kristdemokraterna ett mandat och Miljöpartiet de 
gröna två mandat.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse eller 
av annan större vikt för kommun, främst mål och riktlinjer för 
verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, val 
av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val 
av revisorer och revisorsersättare, grunderna för ekonomiska 
förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och ansvarsfri-
het, samt folkomröstning i kommunen. 

De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges organ 
för beredning av ärendet om ansvarsfrihet för styrelsen och 
nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa. Revisorerna 
ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenska-
perna är rättvisande och att den kontroll som görs inom nämn-
derna är tillräcklig. Det sker en samordnad revision av kom-
munens nämnder och bolag. Syftet är att skapa ett redskap för 
ägarens kontroll och uppföljning av den totala kommunala 
verksamheten. 

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar från 
och med 1 januari 2015 i en gemensam överförmyndarnämnd, 
se separat avsnitt gällande Överförmyndarnämnden i Västra 
Gästrikland.  

I en gemensam nämnd för verksamhetsstöd, med Gävle som 
hemvist, samverkar Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo 
kommuner. Kommunerna samverkar inom olika områden 
och i ökad omfattning. Genom att samverka i en gemensam 
nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett 
mer kostnadseffektivt sätt, något som gynnar alla. 

Samverkan inom välfärds- och rehabiliteringsområdet sker 
via ett gemensamt förbund tillsammans med länets kom-
muner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Gävleborg.  

Från och med 1 april 2016 samverkar Sandviken, Hofors och 
Ockelbo kommuner i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd, 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kom-
munens angelägenheter samt har uppsikt över nämndernas 
och bolagens verksamhet. Styrelsen bevakar de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställ-
ning. Det åligger styrelsen särskilt att bereda eller yttra sig i 
ärenden som ska handläggas av fullmäktige, verkställa full-
mäktiges beslut, ha hand om den ekonomiska förvaltningen 
och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat 
över till styrelsen.

I kommunstyrelsens uppdrag ingår även ansvaret för mark- 
och exploateringsfrågor, beställning av verksamhet förlagda 
till de kommunala bolagen samt strategiska näringslivsfrågor.

Till styrelsen finns två beredande organ, kommunstyrelsens 
serviceutskott respektive utvecklingsutskott. Utskotten har till 
uppgift att förutom bereda ärenden till styrelsen, fatta beslut i 
ärenden som har delegerats till utskottet. 

Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommu-
ner och landsting finns i kommunen en krisledningsnämnd för 
att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser.

Den verksamhet som kommunstyrelsen har ett eget direkt 
ansvar för presenteras under rubriken Kommunstyrelsens 
förvaltning.
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Ekonomiskt utfall

Tillsammans redovisar kommunfullmäktige och kommunsty-
relsen ett positivt resultat på 0,7 mkr för året. Resultatet beror 
främst på lägre kostnader än budgeterat för dels fullmäktiges 
sammanträden och dels partistöd till ungdomsförbund. 

Viktiga händelser och framtidsbedömning

Sandvikens kommun har anslutit sig till Region Gävleborgs 
folkhälsoprogram, Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart 
Gävleborg 201-2020. Programmet är ett inriktningsdokument 
som lyfter fram prioriterade områden att arbeta vidare med för 
att uppnå en jämställd och jämlik hälsa i hela länet.

Under året har kommunfullmäktige uppmärksammat medbor-
gare för deras engagemang inom områdena demokrati, miljö 
och mångfald genom att utdela pris inom respektive område.

Demokratipriset tilldelades klass 5A och 5B på Björksätra-
skolan. Eleverna har genom ett omfattande arbete skaffat sig 
förståelse för hur demokratin utgör grunden i ett modernt 
samhälle. 

Miljöpris delas varje år ut till den eller de som har gjort något 
alldeles speciellt för att förbättra miljön i kommunen. Miljö-
priset delades i december ut till Anna Karin och Sven-Olof 
Sundberg, Storvik. De bedriver ett småskaligt ekologiskt jord-
bruk med omtanke om jord, skog och djur samt drivande i att 
bevara nyckelbiotoper och artrikedom vid Storviks fäbodvall. 

Mångfaldspris tilldelas den eller de som på ett utmärkande 
sätt medverkat till att stimulera mångfald och integration i 
kommunen. I samband med 2017 års nationaldagsfirande i 
Sandviken tilldelades Sherzad Fatih mångfaldspriset.

Ett naturvårdsprogram har antagits för åren 2017 till 2020. 
Huvudsyftet med naturvårdsprogrammet är att utgöra en stra-
tegi för naturvårdsarbete och friluftsliv i kommunen. 

Från och med 1 januari 2018 ingår Sandvikens kommun i en 
gemensam företagshälsovårdsnämnd, FöretagsHälsan Gävle-
borg, tillsammans med åtta andra kommuner i länet och Regi-
on Gävleborg. Den gemensamma företagshälsovårdens syfte 
är huvudsakligen att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och 
arbetssätt inom området hälsa och arbetsmiljö för anställda i 
kommun och region. 

Kommunfullmäktige har avsatt medel i 2016 och 2017 års 
budget för att bygga om Stadshuset. Stadshuset som uppför-
des år 1965, är i behov av underhållsåtgärder när det gäller 
tekniska installationer. Samtidigt kommer antalet arbetsplatser 
i huset öka, och arbetsmiljöproblem åtgärdas. Ombyggnatio-
nen startade hösten 2016. Den första etappen är inflyttnings-
klar i mars 2018. Under 2019 kommer även höghusdelen att 
vara ombyggd och klar för att tas i bruk.

I februari besökte fyra ministrar Sandviken för att kunskapa 
sig inom områdena Näringsliv och Miljö. Närings- och inno-
vationsminister, infrastrukturminister, bostadsminister och 
landsbygdsminister besökte bland annat Sandvik, Sandbacka 
Park och avslutade besöket med att få en presentation av El-
väg E16. Det är  Europas första elektrifierade trafikled som 
går utefter E16. Sandvikens kommun har aktivt tillsammans 
med näringslivet skapat miljöer för att utvecklas inom tre 
fokusområden; industriell IT/digitalisering, materialteknik 
och energieffektiva samhällen. Det har väckt intresse både 
nationellt och internationellt. 

Arbetet med att ta fram en heltäckande översiktsplan har 
fortsatt. Den finns nu ute på samråd där alla medborgare är 
välkomna att lämna synpunkter fram till 31 mars 2018. Pla-
nen är vägledande för bland annat bebyggelseutveckling och 
kulturmiljöer.

Förnyelsen av centrum avslutades under senare delen av året. 
Projektet startade 2014 och bygger i huvudsak på över 1 600 
idéer från medborgarna om hur centrum skulle kunna smyck-
as och ges liv. Nu när projektet är avslutat har Jansasparken 
förnyats, ett nytt torg, Drottningtorget, har skapats, Sandvi-
kens centrums äldsta byggnad har renoverats och inrymmer 
nu en restaurang. Gågator har rustats både under och ovan 
jord. Dessutom har tillskapats flera grönytor, sittbänkar, vat-
tenspel, fontän, cykelställ, cykelpump och lekplatser för barn. 

Det nya vård- och omsorgsboendet på Ängsbacken har fortsatt 
med etapp 2 som innehåller 44 nya och funktionella lägen-
heter samt gemensamhetslokaler. När hela projektet är klart i 
januari 2019, kommer totalt 88 personer ha sina boenden i det 
nya och ändamålsenliga Ängsbacken.

Under de senaste åren har nya bolagsordningar för samtliga 
bolag arbetats fram. Nya avkastningskrav för Sandviken En-
ergi AB och Sandvikenhus AB fastställdes av fullmäktige i 
december 2017. Därmed har avkastningskrav fastställts för 
såväl Sandviken Energikoncern som Sandvikenhuskoncernen. 
Arbetet med nya ägardirektiv till samtliga bolag har påbörjats 
under 2017 och fortsätter under 2018. När dessa färdigställts 
är anpassningen till ändrade regler i kommunallagen slutförd.

Sandvikens kommun infriade under år 2015 ett borgensåta-
gande mot Kommuninvest i Sverige AB, för Samkraft AB:s 
räkning. Summan på 9,3 mkr, påverkade kommunens resultat 
för det året. Under år 2016 fick kommunen, via en ackords-
uppgörelse, tillbaka 5,8 mkr. Under år 2017 fick kommunen 
tillbaka ytterligare 3,2 mkr, vilket därmed påverkat resultatet 
för 2017 positivt. 

Medborgarservice har fortsatt att utveckla servicen till med-
borgarna. Antalet uppdrag fortsätter att öka vilket underlättar 
för kommunens invånare att komma i kontakt med kommu-
nen och därmed göra hela organisationen än mer tillgänglig. 
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I december tilldelades Medborgarservice 1:a pris i klassen 
Upplysning och Information i SM i Telefoni och Kundservice. 

Kommunstyrelsen gav i november kommundirektören i upp-
drag att initiera direktiv i vilket Sandviken Energi AB får 
uppdrag att investera, bygga och förvalta laddinfrastruktur för 
kommunkoncernens, medborgarnas och näringslivets räkning.

Den demografiska utvecklingen innebär för Sveriges kom-
muner framtida ekonomiska utmaningar. Sandvikens kommun 
har tagit fram en ekonomisk långtidsplan för att kunna möta 
dessa utmaningar och vidta erforderliga åtgärder i syfte att på 
lång sikt bevara en ekonomi i balans.

Kommunstyrelsen beslutade i oktober att avsätta medel under 
2018 till aktiviteter för att öka bostadsbyggandet. Aktiviteter 
som genomförs av Västra Gästriklands Samhällsbyggnads-
nämnd, handlar om detaljplaner, bygglovshantering och över-
siktsplanering.
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Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Överförmyndarnämnd 0,0 -0,2 -0,2 0,2 -0,0
Överförmyndarverksamhet 7,4 -11,5 -4,2 3,1 -1,1
Överförmyndarnämnd 7,4 -11,7 -4,4 3,3 -1,1

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Enligt lag (Föräldrabalken) ska det i varje kommun finnas 
en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Nämnden 
har även ansvar för ärenden enligt lag om god man för ens-
amkommande barn (2005:429). Från och med 1 januari 2015 
har kommunerna i västra Gästrikland, Sandviken, Hofors och 
Ockelbo en gemensam överförmyndarnämnd, Överförmyn-
darnämnden i Västra Gästrikland, där Sandvikens kommun är 
värdkommun. I verksamheten ingår att utöva tillsyn över gode 
män, förvaltare och förmyndare.

Ekonomiskt utfall

Årets resultat har för respektive medlemskommun reglerats 
och det kvarvarande resultatet på -1,1 mkr är Sandvikens 
kommuns andel av nämndens och verksamhetens utfall. Det 
negativa resultatet består i huvudsak av kostnader för gode 
män till ensamkommande barn som inte har täckts med stats-
bidrag. Dessutom har kostnaderna för administrationen ökat 
något. Medlemskommunerna Hofors och Ockelbo redovisar 

i sina respektive årsredovisning ett negativt resultat med -0,4 
mkr respektive -0,2 mkr av samma skäl som Sandvikens kom-
mun. 

Årets utfall har påverkats av ändrade förutsättningar kring 
återsökning samt att barn har fått sin ålder uppskriven till 
18 år, vilket resulterar i att kostnader för gode män, tolkar 
med mera inte längre är återsökningsbara. Uppskriven ålder 
är inte alltid känd vid återsökningstillfället. Beslut från 
Migrationsverket och utbetalning av återsökta medel sker med 
en betydande fördröjning vilket gjort att prognoserna under 
året varit osäkra.
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Balanserad styrning – måluppföljning

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2017. Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2017. Mätningens resultat åskådliggörs med 
följande färgmarkering:

Perspektiv MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
•	 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.
•	 Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling.

Mål U Mått Analys
Tillgången till gode män och 
förvaltare är god.

Målnivå: Nämndens handlägg-
ning av förslag till gode män 
och förvaltare sker inom två 
veckor.

Mätmetod: Egen mätning

Värde från tidigare år saknas.

Tillgången till gode män och förvaltare är god. 
Handläggning av ärenden har därmed kunnat 
ske inom två veckor.

Handläggare erbjuder service på 
lokal nivå i respektive medlem-
skommun. 

Målnivå: Under 2017 utarbeta 
former för tillgänglighet inom 
samtliga medlemskommuner.

Mätmetod: Egen mätning. 

Värde från tidigare år saknas.

I samband med tidpunkt för inlämning av års-
räkningar har möjlighet till lokal kontakt/besök 
skett i respektive medlemskommun.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Den goda tillgången till gode män och förvaltare har gjort det möjligt att relativt snabbt tillgodose uppkomna behov inom den 
tidsrymd som var 2017 års målnivå. Tillsammans med att verksamheten har erbjudit service på lokal nivå finns det goda grun-
der för att anta att målen har bidragit till fullmäktiges mål samt de övergripande målsättningarna.

  Uppfyllt            Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt
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Perspektiv MEDARBETARE

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun har nöjda medarbetare.
•	 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar 

för ökad jämställdhet och mångfald.

Mål U Mått Analys
Bibehålla och utveckla kompe-
tensen hos handläggarna.

Målnivå: Delta i adekvata 
utbildningar inom verksamhets-
området.

Mätmetod: Intern statistik

Värde från tidigare år saknas.

Handläggare har under året deltagit i två länsträf-
far och i seminarium arrangerat av Föreningen 
Sveriges Överförmyndare. På så sätt har handläg-
gare hållit sig informerad och uppdaterad inom 
verksamhetsområdet.

Medarbetarna upplever att de 
har inflytande och är motiverade 
i sitt arbete.

Målnivå: Antalet ärenden i 
nämnden minskar 2017 jämfört 
med 2016.

Mätmetod: Intern medarbetarun-
dersökning på Intranätet

Värde 2015: 4,3

Överförmyndarenheten ingår i det resultat som 
kommunstyrelse-förvaltningens fått i den interna 
medarbetarundersökningen för 2017. I en skala 
1-5 har förvaltningen ett resultat på 4,3, vilket är 
oförändrat jämfört med undersökning 2015. Det 
goda resultatet kan antas gälla även överförmyn-
darenheten. 

Medarbetarna är väl förtrogna 
med målen för sin arbetsplats.

Målnivå: Förbättring utifrån 
index 2015.

Mätmetod: Intern medarbetarun-
dersökning på Intranätet

Värde 2015: 4,0

Den interna medarbetarundersökningen för 2017 
där överförmyndarenheten ingår i kommunsty-
relseförvaltningens svarsresultat är resultatet 4,3 
i en skala 1-5, vilket är en förbättring jämfört 
med undersökning 2015. Resultatet är svar på 
den del som avser Vision 2025, balanserad styr-
ning och ansvar för helheten. Under året har 
överförmyndarenheten haft regelbundna arbets-
platsträffar där målen för verksamheten har dis-
kuterats. Både den interna undersökningen och 
diskussionerna på arbetsplatsträffarna visar att 
målet kan anses vara uppfyllt.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Handläggare har under året deltagit i aktiviteter som innebär att kompetens har bibehållits och kunnat utvecklas. I den interna 
medarbetarundersökningen framgår det att medarbetare inom kommunstyrelsens förvaltning, där överförmyndarenheten ingår, 
är fortsatt motiverade och har inflytande. Nämndens mål är uppfyllda och antas bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål 
och övergripande målsättningar avseende nöjda medarbetare, mål och ansvar för helheten.
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
•	 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål U Mått Analys
Tillgodose att personers rättig-
heter och ekonomi förvaltas på 
rätt sätt av god man, förvaltare 
och förmyndare.

Målnivå: Antalet granskningar 
med anmärkning, som utförs 
av handläggare, minskar jäm-
fört med 2016.

Mätmetod: Egen mätning. 

Värde 2017: Ett ärende

Antalet granskningar med anmärkning uppgick 
till ett ärende under 2017. Vid jämförelse med 
2016 är det en förbättring då antalet anmärkning-
ar uppgick till två ärenden.

Rutiner och verksamhetssys-
tem stödjer och minskar verk-
samhetens sårbarhet.

Målnivå: Undersöka om be-
fintliga rutiner och verksam-
hetssystem är tillräckliga för 
att minimera sårbarheten.

Mätmetod: Egen mätning

Värde 2017: 

Under året har översyn av rutiner och hantering 
av verksamhetssystem påbörjats.

Gode män och förvaltare har 
adekvat utbildning för sitt upp-
drag.

Målnivå: Tillgodose att nya 
gode män och förvaltare får 
tillgång till utbildning och kor-
rekt information om uppdraget.

Mätmetod: Egen mätning.

Värde 2017: Åtta utbildningstill-
fällen

Utifrån ett behov av att kompletterande utbild-
ning har fyra utbildningstillfällen genomförs i 
Hofors och Ockelbo. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Nämndens mål syftar till att öka säkerheten kring handläggning av ärenden och säkerställa att gode män och förvaltare har den 
kompetens som krävs för uppdraget. Det som återstår att arbeta vidare med under kommande år är att minska sårbarheten och 
säkerställa rutiner och verksamhetssystem. Totalt sett har en förbättring skett under året och bidrar därmed till kommunfull-
mäktiges mål och övergripande målsättning avseende trygghet och god och jämlik hälsa. 
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Perspektiv EKONOMI

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.

Mål U Mått Analys
Nämnd och verksamhet håller 
sin budgetram. 

Målnivå: Minst nollresultat.

Mätmetod: Regelbunden upp-
följning, vid delårsrapport och 
årsredovisning.

Värde 2017: Resultat -1,1 mkr.

Ändrade förutsättningar kring återsökning av 
statsbidrag från Migrationsverket har påverkat 
resultatet negativt. 

En buffert avsätts för oförut-
sedda händelser.

Målnivå: 1 % av kommunbi-
draget avsätts till buffert för 
samtliga medlemskommuner 

Mätmetod: Egen mätning, avsatt 
buffert.

Värde 2015: Saknas

Kommunbidrag med 1 procent har avsatts till 
buffert. Den har nyttjats till att minska verksam-
hetens underskott.

Plan för att möta förändringar 
och volymökningar finns.

Målnivå: Plan för att möta för-
ändringar och volymökningar 
tas fram 2017.

Mätmetod: Egen mätning

Värde 2015: Saknas

Plan för att möta förändringar och volymökning-
ar har inte tagits fram under året.

Under senare delen av 2017 har diskussion för 
eventuell samverkan mellan Gävle kommun och 
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland 
påbörjats. En eventuell samverkan kan påverka 
både planering och ekonomi positivt i framtiden. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Nämnden måls att hålla sin budgetram och ta fram en plan för att möta förändringar och volymökningar har inte skett. En utö-
kad samverkan med ytterligare kommun kan bidra till god ekonomisk hushållning och effektivt resursutnyttjande i framtiden. 
Budgeterad buffert har påverkar utfallet positivt då den inte har disponerats under året. Nämndens mål har endast till liten del 
kunnat bidra till kommunfullmäktiges mål och övergripande målsättningar. 

Sandvikens kommun och Kommunkoncern



63
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Perspektiv OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för  

medborgarna och företagen.
•	 Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.

Mål U Mått Analys
Omvärldsbevakning genom att 
ta del av rapporter och informa-
tion som har påverkan på verk-
samheten.

Målnivå: Kunskap om omvärl-
den.

Mätmetod: Egen statistik

Värde 2015:  Saknas

Omvärldsbevakning sker genom att verksam-
heten inhämtar information från Sveriges Kom-
muner och Landsting, Riksrevisionens rapport 
samt information från Migrationsverket kring 
ensamkommande barn.

Bidra till att godemän aktivt 
stödjer ensamkommande barn i 
syfte att underlätta integration.

Målnivå: Säkerställa att gode 
män deltar i obligatorisk utbild-
ning.

Mätmetod: Egen statistik

Värde 2015: 

Utbildning av gode män sker i samband med 
förordnande och genomförs i samarbete med 
Röda Korset och Länsstyrelsen. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Under året har verksamheten aktivt inhämtat information från olika organ och myndigheter och hållit sig á-jour med vad som 
händer i omvärlden. Den obligatoriska utbildningen av gode män som har ett förordnande till ensamkommande barn syftar 
till att underlätta integration. Dessa två mål har bidragit till kommunfullmäktiges mål och övergripande  målsättning avseende 
mervärde för medborgare och ökad integration 
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Volymer/Verksamhetsmått

Viktiga händelser och framtidsbedömning

Migrationsverkets prognos för 2017 var cirka 1500 ensam-
kommande barn för hela riket, vilket var betydligt färre än de 
två senaste åren. Många ensamkommande barn blev myndiga 
under 2017 och en stor mängd kommer att bli det under 2018, 
viket innebär att ett stort antal ärenden kommer att avslutas. 
Den 1 juli trädde ett nytt ersättningssystem för mottagande av 
ensamkommande barn och vuxna i kraft. Systemet innebär att 
nämnden endast fick en schablonersättning per barn och inte 
längre kunde återsöka hos Migrationsverket för full kostnad-
stäckning. Nämnden beslutade därför om en sänkt ersättning 
för gode män till ensamkommande barn i 1 juli 2017. Mot 
bakgrund av att den nya ersättningsnivån som är mycket 
längre än tidigare, har nämnden haft en farhåga om att gode 
män kan komma att begära sig entledigad. Det finns i dag-
släget inget som tyder på detta men med hänsyn till att antalet 
ärenden med ensamkommande barn minskar, kan överförmy-
ndarnämnden förhoppningsvis tillgodose behovet av ställ-
företrädare även framöver. Det finns en fördel med att kunna 
använda redan verksamma gode män framför nyrekryterade 
eftersom många ensamkommande just nu har en problematik 
som i många fall kräver erfarenhet av uppdraget.

Den nya lagstiftningen om framtidsfullmakter och anhörig-
behörighet som infördes 1 juli 2107 kan på sikt innebära att 
behovet av gode män för äldre personer minskar. Instrument-
en utgör alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Genom 
framtidsfullmakt kan den enskilde, under förutsättning att hen 
är frisk, utse någon som kan ha hand om dennes personliga 
och ekonomiska angelägenheter om hen skulle behöva hjälp 
senare i livet. Med införandet av framtidsfullmakter ges den 
enskilde större möjligheter att själv bestämma hur dennes an-
gelägenheter ska tas om hand i framtiden. I samband med in-
förandet av framtidsfullmakter lagstiftades även om anhörigas 
möjligheter att hjälpa sina anhöriga. Numera krävs inte full-
makt för att en anhörig i vardagssituationer ska kunna företrä-

da en person som efter 18-årsdagen blir besluts oförmögen. 
Det gäller till exempel betala räkningar, ansöka om bidrag och 
inköp. Den nya lagstiftningen har dock ännu inte haft någon 
märkbar påverkan på nämndens verksamhet.

Det finns en pågående diskussion kring behovet av en översyn 
av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare och 
särskilt när det gäller möjligheten att anlita professionella 
ställföreträdare. Sveriges Kommuner och Landstig lämnade i 
april 2017 en skrivelse till Justitiedepartementet i frågan med 
fokus på behovet av reformation av lagstiftningen. I septem-
ber 2017 lämnade de sju länsstyrelser som har tillsynsuppdrag 
över 

Överförmyndarverksamheten , en skrivelse till regeringen 
om förbättring av tillsyn över och stöd till överförmyndarna. 
Även i denna skrivelse påpekas att området har behov av 
lagändringar. Riksrevisionen har under 2017 genomfört 
en granskning av om staten har skapat förutsättningar för 
kommunerna att utforma ett fungerade system för gode män 
och förvaltare. Syftet med granskningen , som presenteras i en 
rapport i december 2017, är att bedöma om staten säkerställer 
att överförmyndarverksamheten bedrivs rättssäkert och 
effektivt. Dessutom ska den besvara om de statliga insatserna 
och det rättsliga ramverket ger goda förutsättningar för över-
förmyndarna att både föreslå och ge stöd åt ställföreträdare 
och att utöva tillsyn över dem.

  2017 2016
Antal årsarbetare 3,4 3,4
Antal ärenden överförmyndaren 697 880
God man, förvaltare, förmyndare 624 670
- varav Sandviken 402 436
- varav Hofors 155 167
- varav Ockelbo 67 67
Ensamkommande barn 73 210
- varav Sandviken 48 135
- varav Hofors 12 46
- varav Ockelbo 13 29
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Kunskapsnämnd

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Kunskapsnämnd 0,0 -1,0 -1,0 1,0 0,0
Förskola 35,8 -260,8 -225,0 219,6 -5,4
Grundskola 67,5 -505,1 -437,7 414,9 -22,8
Grund- och gymnasiesärskola 8,4 -38,7 -30,3 30,3 0,0
Gymnasieskola 45,6 -231,1 -185,4 185,4 0,0
Övrig verksamhet 5,7 -26,0 -20,4 20,7 0,4
Kunskapsnämnd 163,0 -1 062,7 -899,7 871,9 -27,8

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Målgruppen utgörs av barn och ungdomar. Kunskapsnämnd-
ens verksamhet ska tillgodose behov av grundläggande utbild-
ning i enlighet med nationella styrdokument. Detta innebär 
att ansvara för förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, 
grundskola, gymnasieskola, särskola* och därtill hörande 
stödfunktioner. 

* där ingår grundsärskola inkl inriktning träningsskola, gym-
nasiesärskola

Ekonomiskt utfall

Utfallet 2017 är ett underskott på -27,8 mkr vilket motsvarar 
2,6 procent av kunskapsnämndens totala kostnader. Intäkterna 
uppgår till 1 035 mkr en ökning med 5,9 procent jämfört med 
föregående år, kommunbidrag med 871,9 mkr (84 procent av 
totala intäkter). Kostnaderna uppgår till 1 062 mkr en ökning 
med 8,7 procent från föregående år. Personalkostnaderna 675 
mkr, 64 procent av de totala kostnaderna. Under åren 2015 
till 2017 har antalet barn och elever i förskola, grundsko-
la och gymnasieskola ökat kraftigt. Från start av 2017 har 
kunskapsnämnden prognostiserat ett negativt årsresultat. För 
att komma till rätta med eller i vart fall minska underskottet 
har en restriktiv hållning till inköp rått inom alla verksam-
heter.

Förskolan redovisar ett underskott på -5,4 mkr. Genomsnit-
tligt antalet barn i förskolan har ökat med 74 jämfört med 
föregående år. Ökade kostnader för personal och lokaler jäm-
fört med föregående år 22,0 mkr, intäkterna ökade med 16,4 
mkr jämfört med föregående år. 

Grundskolan redovisar ett underskott på -22,8 mkr. Gen-
omsnittligt antalet elever i grundskolan har ökat med 69 jäm-
fört med föregående år. Ökade kostnader för personal, lokaler 
och IT jämfört med föregående år. Totala kostnaderna ökade 
med 55 mkr. Intäkterna ökade med 34 mkr.

Särskolan redovisar en budget i balans, 0 mkr. Antal elever i 
grundsärskolan har ökat, antal elever i gymnasiesärskolan är 
oförändrat. Något ökade intäkter kompenserar ökade kost- 
nader.

Gymnasieskolan utfall för året är en budget i balans, 0 mkr. 
Antalet Sandvikens gymnasieelever hos samtliga huvudmän 
ökade med 39 elever jämfört med föregående år. Den gen-
omsnittliga kostnaden för en gymnasieelev är 159 tkr 2017. 

Övrig verksamhet redovisar en budget i balans +0,3 mkr. 
Mindre avvikelser mot budget. En del av bufferten har 
använts till att höja lönerna för personal med anställningstid 
överstigande 10 år. 

De politiskt riktade medel kunskapsnämnden fick i utökad 
ram inför 2017 har använts till lokaler, personal samt rörliga 
kostnader för det ökade barn- och elevantalet.
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Balanserad styrning – måluppföljning

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2017. Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2017. Mätningens resultat åskådliggörs med 
följande färgmarkering:

Perspektiv MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
•	 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.
•	 Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling.

Mål U Mått Analys
Förskola/skola/fritidshem ut-
formas och anpassas så att alla 
barn/elever utvecklas så långt 
som möjligt utifrån sina förut-
sättningar.

Målnivå: Behålla hög nivå eller 
förbättra resultat jämfört med 
föregående mätning.

Mätmetod: Statistik från Skolver-
ket (SIRIS), brukarenkäter

Genomsnittlig betygspoäng åk 6 
(procapita): 
Värde     2016            2017
                12,9             12,7

Andel (%) elever i åk 9 som är 
behörig till gymnasieskolan*.

Värde      2016          2017
                77,8%         71,7%

Normer och värden, snitt per skol-
form på en 4-gradig skala
Värde      2016        2017
Förskola     3,6           3,7
Fritidshem: 3,4          3,6
Gr:              3,5          3,4 
Gy:             3,5          3,5

Behörighet och resultat
Resultaten och behörigheterna till gymnasiet 
har sjunkit. Resultaten är ett fokusområde sedan 
2015 och har lyfts regelbundet med koppling till 
Utvecklingsprogrammet.

Mot bakgrund av det stora inflödet av barn och 
elever och att rörligheten bland personal ökat 
samt att tillgången på behörig personal är be-
gränsad, bedöms resultaten vara väntade.
Om man undantar de elever som inte har skol-
bakgrund så de kan förväntas gå igenom skolan 
med godkända resultat skulle behörigheten vara 
10 procentenheter högre. Detta gäller också för 
2016 års resultat.

Normer och värden
Det är ett prioriterat område för samtliga skol-
former och ingår i skolans uppdrag. Ett konti-
nuerligt arbete med fortgår i verksamheterna 
för att förbättra detta mål. Trots extrema utma-
ningar under året som gått har resultaten i stort 
bibehållits i alla skolformer.

Barns och elevers inflytande 
över arbetsformer och innehåll 
ökar.

Målnivå: Behålla hög nivå eller 
förbättra resultat jämfört med 
föregående mätning.

Mätmetod: Brukarenkäter

Värde      2016        2017
Förskola:    3,2           3,0
Fritidshem: 3,1           3,5
Gr:              2,8           2,7
Gy:             3,2           3,0

I Skolinspektionens enkät vt 2017 ligger Bes-
semerskolan över rikssnittet vad gäller området 
delaktighet och inflytande. 
Att stärka barns och elevers inflytande ingår i 
skolans uppdrag. Ett kontinuerligt arbete fort-
går ute i verksamheterna med att förbättra detta 
mål. Trots detta uppnådde inte alla skolformer 
målet vid mätningen.

  Uppfyllt            Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt
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Alla barn och elever har likvär-
diga möjligheter att pröva och 
utveckla förmågor, kunskaper 
och intressen utan att begränsas 
av diskriminerande strukturer.

Målnivå: Behålla hög nivå eller 
förbättra resultat jämfört med 
föregående mätning.

Mätmetod: Brukarenkäter

Värde      2016         2017
Förskola:    3,7           3,7
Fritidshem: 3,4          3,6
Gr:              3,2          3,1
Gy:             3,1          3,4

Resultaten är goda och arbetet fortsätter. Alla 
skolformer arbetar medvetet med frågorna. 

På gymnasieskolan bedrivs ett systematiskt 
likabehandlingsarbete där dessa frågor behand-
las särskilt.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Det medvetna och långsiktiga arbetet på enheterna kring ökad måluppfyllelse, inflytande över arbetsformer och innehåll och 
likvärdiga möjligheter att utvecklas ger generella ökningar eller bibehållna värden över tid, dock med en nedgång under 2017. 
Meritvärden och behörighet till gymnasiet har sjunkit generellt men det område som har mycket låga resultat och kräver extra 
uppmärksamhet gäller främst svenska som andraspråk.

I och med att vi tagit emot en stor andel nyanlända barn och elever under de senaste åren blir det viktigt att fortsätta och ut-
veckla arbetet i dessa elevgrupper exempelvis genom ”det flerspråkiga/klassrummet/den flerspråkiga barngruppen”, att erbjuda 
studiehandledning och att leva upp till de krav som myndigheterna ställer på huvudmännen kring nyanlända elevers skolgång 
och lärande.
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Perspektiv MEDARBETARE

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun har nöjda medarbetare.
•	 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar 

för ökad jämställdhet och mångfald.

Mål U Mått Analys
Medarbetarna upplever att när-
maste chef är bra på att organi-
sera och utveckla verksamheten

Målnivå: Behålla eller förbättra 
resultat jämfört med föregående 
mätning.

Mätmetod: Medarbetarundersök-
ning

Värde 2015: MMI: 69

Värde 2016: MMI: 68
Förskola: 66
Gr:           68
Gy:          67

Antalet underställda per chef har ökat snabbt på 
grund av den stora tillströmningen av nyanlända. 
Chefer och medarbetare har bytt arbetsplatser 
vilket har påverkat kontinuiteten som i sin tur 
påverkat deras möjligheter att organisera och 
utveckla verksamheterna.
I medarbetar undersökningen 2016 sjönk Moti-
verad medarbetarindex, MMI, i förskola, grund-
skola och gymnasieskola.

Medarbetarna har en stimuleran-
de och hälsosam arbetssituation

Målnivå: Behålla eller förbättra 
resultat jämfört med föregående 
mätning.

Mätmetod: Sjukfrånvarostatistik, 
medarbetarundersökning

Sjukfrånvarotimmar i procent av 
ordinarie arbetstid

Värde            2016      2017
Förskola:          8,9       7,5
Gr:                    4,1       3,5
Gy:                   5,7       4,0
Förvaltn:          5,7       4,8

Värde 2016
Orimlig arbetsbelastning: 66%
Trivs:93%
Stimulans: 75%

Ett kontinuerligt arbete fortgår ute i verksamhe-
terna med att nå detta mål. 
Inom förskolan pågår ett systematiskt arbete som 
leds av verksamhetschefen och förskolecheferna 
för att motverka sjukskrivningar. 
Grundskolan har aktivt arbetat med att minska 
långtidsfrånvaron.
Den sjunkande sjukfrånvaron inom gymnasiesko-
lan skulle delvis kunna bero på det allmänna och 
systematiska förbättringsarbete som bedrivs. 

Mätningar av sjukfrånvaro görs kontinuerligt 
över året.

Medarbetarna upplever att de 
har inflytande över sin arbets-
situation

Målnivå: Förbättra resultat jäm-
fört med föregående mätning.

Mätmetod: Medarbetarundersök-
ning

Påverka arbetssituationen:  
Värde 2016
Förskola: 55% (59% 2014)
Gr:           67% (61% 2014)
Gy:          73% (75% 2014)

Ett kontinuerligt arbete fortgår ute i verksam-
heterna med att nå detta mål. Arbetet påverkas i 
hög grad av den ökade rörligheten och bristen på 
utbildad personal.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Vi har stora svårigheter att rekrytera behörig personal på alla nivåer samtidigt som den totala volymen av barn och elever i 
skolformerna ökar. Detta bidrar till en arbetssituation som är ansträngd. Vi behöver identifiera fler framgångsfaktorer samt 
fortsätta att öka förutsättningarna för kompetensutveckling. Under hösten har ett systematiskt arbete påbörjats tillsammans med 
samtliga chefer vad gäller kultur och struktur kopplat till processarbete. Målet är att arbeta långsiktigt med detta och att i nästa 
steg stödja cheferna när arbetet ska implementeras i verksamheterna. Själva processarbetet förväntas i utbyggd skala underlätta 
och stödja alla medarbetare. Förvaltningen har under året arbetat extra med att följa upp arbetsbelastningen som upplevs vara 
orimlig i enlighet med MMI.
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
•	 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål U Mått Analys
Alla barn och elever får kun-
skap och stöd för en hälsosam 
och aktiv livsstil.  

Målnivå: Behålla hög nivå eller 
förbättra resultat jämfört med 
föregående mätning.

Mätmetod: Brukarenkäter

Värde       2016           2017
Förskola:    3,5             3,5
Fritidshem: 3,4             3,5
Gr:              90%          90%
Gy:             84%          87%

Uppdraget ingår i undervisningen i samtliga 
skolformer, vilket bidrar till god måluppfyllelse.

Alla barn och elever känner sig 
trygga i förskola/skola.

Målnivå: Behålla hög nivå eller 
förbättra resultat jämfört med 
föregående mätning.

Mätmetod:  Brukarenkät

Värde              2016      2017
trygghet  
Förskola             3,6        3,7
Gr: åk                 3.4       3,3
Gy:  åk               3,6       3,6

Det måste konstateras att dessa resultat är 
mycket goda mot bakgrund av barn/elev- och 
personalomsättning.

Alla barn och elever utmanas 
och stimuleras till att lära sig 
mer.

Målnivå: Behålla hög nivå eller 
förbättra resultat jämfört med 
föregående mätning.

Mätmetod:  Brukarenkät
Värde                       2016     2017
Förskola: roligt         3,6       3,8 
Gr: lust att lära             2,7       2,7
Gy:lust att lära             2,7       2,7

Personalen i kommunens skolor och förskolor 
lägger ned ett stort arbete för att öka motivatio-
nen bland barn och elever, exempelvis genom di-
aloger med dem. Arbetet påverkas i hög grad av 
den konkurrens skolan möter i dagens samhälle.

Alla barn och elever har kun-
skap om vikten av att ta hänsyn 
till miljön.

Mätmetod:  Brukarenkät

Värde                2016     2017
hänsyn till miljön
Förskola  3,3       
3,5 
Gr:  93%    
92%
Gy: 80%    
82%

Uppdraget ingår i undervisningen i samtliga 
skolformer, vilket bidrar till god måluppfyllelse.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Inom ramen för skolformernas verksamhet har enheterna genomfört aktiviteter och projekt som bidragit till att bibehålla samt 
öka resultaten i brukarenkäterna. Detta är ett arbete som pågår och det finns mycket goda lokala exempel på hur detta arbete 
bedrivs.

Den stora volymökningen av barn och elever med behov studiehandledning har lett till ökade behov inom flera språk och utök-
ningar behövs för att kunna möta enheternas behov. 

Rekrytering av behörig personal ses som en särskilt stor utmaning då konkurrensen om behörig personal är hård. Situationen 
gör att lärarna blir rörligare och lönerna stiger kraftigt. En mycket viktig aspekt är att behålla och kompetensutveckla befintlig 
personal, vilket medför en del kostnader.
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Perspektiv EKONOMI

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.

Mål U Mått Analys
Verksamheterna anpassas till 
givna ekonomiska ramar.

Målnivå: Budget i balans

Mätmetod: Ekonomisk uppfölj-
ning månadsvis

Värde 2017
– 27,8 mkr.

Trots idogt arbete har inte verksamheten lyckats 
nå ända fram. Underskottet motsvarar 2,6 pro-
cent av kunskapsnämndens totala kostnader.

Fungerande resursfördelnings-
modell utarbetas under perio-
den.

Målnivå: Resursfördelnings-
modell klar 2016

Mätmetod:
Modell klar

Värde 2017
I drift

Implementerad och i drift 2017.
Modellen fungerar men det finns behov av vissa 
förfiningar.

En buffert avsätts inom budget-
ram för oförutsedda händelser

Målnivå: 1 % av tilldelat kom-
munbidrag

Mätmetod: Budgeterad buffert i 
budgethandlingar 

Värde 2017
1 % är avsatt

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Kunskapsförvaltningen gick in i budgetåret med en underfinansiering av verksamheten. Statsbidragens betydelse och storlek 
har ökat och besked om beviljade medel släpar. Det gör att verksamhet som finansieras via statsbidrag under året redovisas som 
ordinarie kostnader. En konsekvens är att prognosen över statsbidragens storlek har varit lägre än vad utfallet blev då försiktig-
hetsprincipen använts.
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Perspektiv OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medbor-

garna och företagen.
•	 Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.

Mål U Mått Analys
Verksamheterna inom kunskaps-
förvaltningens ansvarsområde 
präglas av respekt för alla män-
niskors lika värde.

Målnivå: Behålla hög nivå eller 
förbättra resultat jämfört med 
föregående mätning

Mätmetod: Brukarenkäter

Värde      2016        2017
Förskola:    3,7         3,7
Fritidshem: 3,5         3,5
Gr:              3,5         3,4
Gy:             3,2         3,4

Ett kontinuerligt arbete fortgår ute i verksamhe-
terna med att nå detta mål.

Mot bakgrund av det stora inflödet av barn 
och elever och att rörligheten bland personal 
ökat samt att tillgången på behörig personal är 
begränsad, bedöms resultatet vara tillfredsstäl-
lande. 

Verksamheterna inom kunskaps-
förvaltningens ansvarsområde 
kännetecknas av hög kvalitet 
och bidrar till Sandvikens goda 
renommé.

Målnivå: resultaten förbättras 
jämfört med föregående mätpe-
riod

Mätmetod: NMI (synen på kom-
munens verksamhet)

Värde          2016    2017
Förskola          59        57 (±3)
Gr:                   53        52 (±2,7)
Gy:                  58        60 (±2,9)

Värdena för 2016 ligger inom felmarginalen för 
2017 (se parentes), vilket gör att det inte går att 
dra några slutsatser mellan åren.

Vid rekrytering eftersträvas att 
öka andelen flerspråkiga med-
arbetare. 

Målnivå: resultaten förbättras 
jämfört med föregående mätpe-
riod

Mätmetod: Enkät i Forms

Värde 2015: saknas
Värde 2016: saknas
Värde 2017: 12%

Utgångsvärde aug -17.
Jämförande värde tas fram till delårsårsredovis-
ningen 2018.

Sammanfattande analys
Resultaten följer tidigare års målnivåer och bedömningen är att målen är uppnådda.
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Viktiga händelser och framtidsbedömning 

Medborgare

Tre flyktingförläggningar stängdes av Migrationsverket under 
2017 vilket inte påverkade barn- och elevantalet nämnvärt 
inom kunskapsnämndens ansvarsområde. Paviljongerna vid 
Kungsgårdens skola flyttades till Sätra skola för att klara 
behovet av elevplatser i centralorten. Antalet barn och ung-
domar i Sandvikens kommun fortsätter öka under kommande 
år. Det ställer stora krav på att verksamheten fortsatt anpassas 
vad gäller personal, lokaler och pedagogiskt innehåll och 
utformning. 

Resultaten i brukarenkäterna 2017 visar att Kunskapsnämnd-
en har fortsatt behov av att utveckla barn och elevers  
möjligheter att påverka sin vardag. Därför kommer förvalt- 
ningen under 2018 att genomföra ett nytt angreppssätt för att 
öka delaktigheten för eleverna inom ramen för skolans  
systematiska kvalitetsarbete.

Digitaliseringen av skolan och de satsningar som gjorts inom 
ramen för 1-1 datorer (dvs en dator till varje elev och lärare) 
har lagt en god grund för framtida arbete. Den tekniska nivån 
behöver bibehållas och personalen behöver kontinuerligt ges 
kompetensutveckling för att kunna möta eleverna med ut-
vecklade pedagogiska metoder, anpassade efter ett digitalt ar-
betssätt. För att stärka detta har tre försteläraruppdrag inrättats 
under 2017 för att stödja i första hand grundskolans lärare till 
vidare utveckling inom det digitala pedagogiska området. An-
talet datorer till förskolans personal har förbättrats, men den 
höga ambitionsnivå som gällt för grund- och gymnasieskolans 
lärare bör framgent även omfatta personalen inom förskolan.

Dessa åtgärder är en del av de förutsättningar som behövs för 
en ökad måluppfyllelse. Ett komplement till dessa åtgärder 
är en aktiv och utvecklad elevhälsa. Behovet av elevhälsans 
insatser ökar inom flera områden. Inför framtiden behöver 
elevhälsans personal fortsatt vara den spetskompetens som 
ger kvalificerat stöd och är en samarbetspartner till den ped-
agogiska personalen/lärarna och rektor/biträdande rektor på 
skolorna.

Utöver detta kommer läroplanen för grundskolan ändras 
och stadieindelas. Det innebär att vissa ämnen flyttas mellan 
årskurser och det kan medföra krav på flytt av kompetens 
och anpassningar av lokaler mellan skolor. Läroplanerna för 
övriga skolformer genomgår också förändringar som medför 
behov av olika kompetensutvecklingsinsatser.

Medarbetare

För att öka måluppfyllelsen samt att vara en attraktiv arbets-
givare, bibehålla och rekrytera personal krävs insatser bland 
annat i form av kvalificerad och långsiktig kompetensutveck-
ling. Viktigt är också att löner och andra förmåner ligger i 
paritet med omgivande kommuner.

Som ett led i detta fattade Kunskapsnämnden under våren 
beslut om att använda del av den avsatta bufferten för att ge 
lärare, förskollärare och fritidspedagoger som arbetat tio re-
spektive tjugo år sammanhängande i kommunen ett lönelyft 
utöver lönerevision på 500 respektive 750 kronor.

Behöriga/legitimerade sökande saknas såväl lokalt som na-
tionellt i nuläget och behovet av personal är akut i förskola/
skola. Inom särskolan har dispensen från legitimationskravet 
upphört, vilket medför att en stor del av personalen inte längre 
är behörig. Samarbetet med t ex högskolor, arbetsförmedlin-
gen och andra förvaltningar behöver ytterligare utvecklas för 
att andra yrkeskategorier ska våga prova läraryrket.

Processtyrningen av förskola/skola är förvaltningens metod 
för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete. Processtyrnin-
gens syfte är att utveckla gemensamma arbetssätt, där så är 
lämpligt, för att minska variationen i utförande och för att 
underlätta för enskilda medarbetare att kunna utföra sina ar-
betsuppgifter. Detta bedöms medföra att tid frigörs, vilket i 
sin tur förväntas minska stress och upplevd arbetsbörda.

Tillgången till digitala stöd och utvecklingen av 1-1 för alla 
medarbetare i förvaltningens verksamheter är en förutsättning 
för att alla ska kunna utföra sitt dagliga arbete.

Hållbar utveckling

Resultaten från elevernas brukarundersökning visar att de 
upplever att de av skolan får lära sig vikten av god kost, mo-
tion men även hur de kan bidra till ett hållbart samhälle. Dock 
behöver barn- och elevernas psykiska mående och sociala sit-
uation stärkas så att de alla har förutsättningar att aktivt delta 
i den pedagogiska verksamheten. Bland annat har den långa 
asylprocessen påverkat många barn och elever samt deras 
familjer negativt då det dröjer med besked om möjligheten att 
stanna och skapa sig ett nytt liv i Sverige. För att kunna skapa 
demokratiska, självständiga och egenförsörjande medborgare 
kan inte vikten av utbildning nog understrykas. En stor 
framgångsfaktor för att lyckas med det är att vara vid god 
psykisk vigör samt vara närvarande och aktiv i undervisnin-
gen. Sandvikens kommuns förskolor och skolor och andra 
förvaltningar behöver fortsatt aktivt arbeta tillsammans med 
vårdnadshavare för att tidigt stödja, stimulera och motivera 
till aktivt deltagande i skolan. Utvecklad samverkan kring 
barn och unga mellan kunskapsförvaltningens och andra my-
ndigheter/förvaltningar i kommunen är fortsatt nödvändig för 
att ge barn och elever det stöd de har rätt till.

Årskullarna till gymnasieskolan stiger fortsatt och antalet 
elevplatser på Bessemerskolan täcker inte platsbehovet. Det 
medför att fler elever söker sig utanför kommunen då det inte 
finns möjlighet att anta samtliga elever i årskullen. Sandvik-
ens elever avviker från de nationella trenderna i hur de väljer 
till gymnasieskolan och en majoritet av ungdomarna väljer 
yrkesprogram istället för högskoleförberedande program. 
Detta ställer stora krav på gymnasiets organisation för att i 
möjligaste mån erbjuda ungdomar plats på det program de i 
första hand söker.

Ekonomi

Under 2017 har kunskapsnämnden prognostiserat ett neg-
ativt årsresultat. Stor återhållsamhet vad gäller inköp och 
tillsättning av vakanta tjänster har rått. Från höstterminen 
genomförde grundskolan en omorganisation till en rektor per 
skolområde inom vilka flera enheter med biträdande rektorer 
ingår. Syftet med omorganisationen var att få ut samordnings-
vinster och snabbare kunna styra resurser med den befintliga 
personalstyrkan inom skolområdet.
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Förskolan samordnade och minskade antalet öppna verksam-
heter under semesterperioden då behovet av förskoleplatser 
minskar kraftigt. Vid utbyggnad av verksamheten har avdeln-
ingar tillskapats i anslutning till befintliga förskolor då det 
bidrar till att effektivt nyttja personalresurser vid bland annat 
korttidsfrånvaro samt öppning och stängning.

Samarbete med närliggande kommuner har under hösten lett 
fram till ett gemensamt avtal med extern part för antagning 
till gymnasieskolan. Sårbarheten minskar och antagningspro-
cessen säkras genom ett likvärdigt och rättssäkert arbetssätt i 
samtliga kommuner.

Den centrala förvaltningen har även genomfört en mindre 
omorganisation vilket skapat möjlighet till personaljustering. 

Digitala stödsystem kommer att implementeras för att under-
lätta administrationen och processledningen. Stödsystemen i 
kombination med det utvecklade processarbetet på alla nivåer 
förväntas bidra till ökad likvärdighet och säkerställande av att 
kraven i nationella och kommunala styrdokument uppfylls, 
liksom förbättrade analyser av resultat så att utvecklingsom-
råden tydligt prioriteras. 

Processledningen av förvaltningen kommer att medföra att 
kunskapsnämnden får bättre beslutsunderlag, kunskapen/
medvetenheten ökar i hela organisationen då alla kan se hur 
olika delar påverkar och hänger samman. Större kunskap och 
medvetenhet leder också till större möjligheter att snabbt just-
era och påverka verksamheten och därigenom påverka att rätt 
insatser görs samt att de ekonomiska resultat som genereras 
av verksamheten blir mer transparent. 

Många förskolor och skolor står inför stora renoveringsbehov. 
I samband med renoveringarna krävs också investeringar i 
inventarier. Det kommer att behövas nybyggnation av lo-
kaler utifrån att barn- och elevantalet ökat med 825 barn 
och elever de senaste fyra åren. Prognosen pekar på fortsatt 
ökning. Ökade krav på säkerhetstänkande behöver också tas i 
beaktande. Allt detta medför ökade hyreskostnader.

Antal barn/elever 2017 2016 2015
Förskola    
Kommunal och pedagogisk 
omsorg 1 934 1 862 1 702
Fristående / Utom kommunen 88 107 112
Totalt 2 022 1 969 1 814
    
Grundskola (F-9)    
Kommun 4 019 3 952 3 805
Fristående / Utom kommunen 176 166 156
Fristående inom kommun 234 242 234
    
Särskola    
Grundsärskola1-9 63 50 39
Gymnasiesärskola 1-4 17 18 33
Fristående / Utom kommunen 5 6 6
Från andra kommuner 14 16 14
    
Gymnasieskola    
Kommun 1 108 1 093 1 040
Fristående / Utom kommunen 546 529 469
Från andra kommuner 195 202 228
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Omsorgsnämnd

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Omsorgsnämnd - -1,0 -1,0 1,0 0,0
Administration och ledning 10,8 -86,5 -75,7 88,0 12,3
Ordinärt boende ÄO (äldreomsorg) 36,0 -171,4 -135,4 134,2 -1,2
Vård- och omsorgsboende ÄO 46,3 -272,5 -226,2 226,7 0,5
Dagl o öppen verksamhet ÄO 2,4 -10,5 -8,0 8,4 0,3
Hemsjukvård 1,7 -23,3 -21,6 21,3 -0,3
Ordinärt boende HO (handikappomsorg) 1,1 -10,5 -9,3 11,3 2,0
Vård- och omsorgsboende HO 8,9 -85,9 -77,0 77,0 0,1
Dagl o öppen verksamhet HO 0,4 -14,9 -14,5 14,6 0,1
Personlig assistans 39,0 -74,9 -35,9 37,3 1,4
Övriga insatser enl LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) 0,5 -14,2 -13,7 14,1 0,4
Omsorgsnämnd 147,2 -765,5 -618,3 634,0 15,7

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorg enligt 
socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt 
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Utöver detta 
ansvarar nämnden för utförandet av insatser beslutade enligt 
socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB.

Målgruppen är äldre personer, personer med omfattande och 
varaktig funktionsnedsättning och personer med psykisk 
funktionsnedsättning samt personer över 18 år med behov av 
hälso- och sjukvård i hemmet. Insatserna ska utgå från den 
enskildes individuella behov.

Kommunfullmäktige ansvarar för Kommunala 
pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet vilka 
administreras av omsorgsförvaltningen. 

Nämnden har formulerat en värdegrund för allt arbete inom 
organisationen. Nämnden formulerar mål som styr den 
operativa verksamheten.

Nämnden har arbetsgivaransvar för förvaltningens personal 
med undantag för förvaltningschefen. Nämnden ansvarar 
för att verksamheten inom nämndens verksamhetsområde 
bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160), AmL. 
Nämndens arbetsmiljöansvar omfattar även förvaltningschef 
inom nämndens verksamhetsområde.

Ekonomiskt utfall

Omsorgsnämnden redovisar ett resultat på 15,7 mkr vilket 
motsvarar 2,1 procent av omslutningen. Det som främst 
bidrar till överskottet är oförbrukad buffert, outnyttjade 
personalresurser inom administration och boendestöd samt 

volymminskning inom personlig assistans enligt LSS (Lagen 
om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och 
SFB (Socialförsäkringsbalken). 

För verksamhetsområden redovisas:
Verksamhetsområde administration och ledning visar ett 
positivt resultat. Buffert enligt Balanserad styrning med 6 mkr 
bidrar till en stor del av överskottet. En annan bidragande del 
är att ett antal administrativa tjänster inte varit fullt tillsatta 
under året. 

Det negativa resultatet inom verksamhetsområdet ordinärt 
boende ÄO (äldreomsorg) beror till stor del på ett ökat antal 
hemtjänsttimmar under året jämfört med budget. En ökning 
som kan kopplas till den demografiska utvecklingen av 
antal äldre. Dessutom bidrar sjuksköterskeorganisationen 
till underskottet med fördyrade lönekostnader på grund av 
svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Även inkomstbortfall 
från Region Gävleborg med anledning av stängda platser 
under sommarperioden ger ett underskott på korttidsboende.

Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende ÄO är i det 
närmaste i balans. Dock omfattas  resultatet av ett underskott 
inom sjuksköterskeorganisationen som beror på fördyrade 
lönekostnader.

Det positiva resultatet inom verksamhetsområdet 
daglig öppen verksamhet ÄO beror på att budgeterade 
personalresurser inte har behövt nyttjas fullt ut.

Fördyrade lönekostnader på grund av sjuksköterskebrist 
och ett ökat vårdbehov medför ett underskott inom 
verksamhetsområdet hemsjukvård. Det ökade vårdbehovet 
kan kopplas till den demografiska utvecklingen av antal äldre.
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Verksamheten boendestöd bidrar till överskottet inom 
verksamhetsområde ordinärt boende HO (handikappomsorg). 
Det beror bland annat på att budgeterade resurser inte har 
använts fullt ut på grund av att brukare tackat nej till erbjudna 
insatser. Därför arbetas det med att implementera en ny 
arbetsmetodik som ska säkerställa att brukarna får den hjälp 
de har rätt till.

Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende HO visar i 
det närmaste ett nollresultat. I resultatet ingår att en enskild 
brukare har krävt extra personalresurser utöver budgeten 
under året. Detta uppvägs av att budgeterade personalresurser 
på boende för socialpsykiatri inte har  använts fullt på grund 
av ombyggnation under året. Dessutom har köp av platser på 
elevhem minskat från höstterminen.

Verksamheterna inom daglig öppen verksamhet HO bedrivs 
inom budgeterad ram och visar i det närmaste ett nollresultat.

Verksamhetsområdena personlig assistans och övriga insatser 
enligt LSS bör ses tillsammans då personal delas mellan olika 
brukare och insatser. En volymminskning har skett inom 
personlig assistans enligt LSS och SFB vilket har medfört 
till ett positivt resultat. Dock har det under hösten tillkommit 
nya ärenden inom personlig assistans enligt LSS. Därutöver 
har det varit ett lägre behov än förväntat inom verksamheten 
korttids skolungdom över 12 år.

De medel som nämnden erhöll i ram 2017 har använts för 
avsedda ändamål i de fall de inte är oförbrukade.
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Balanserad styrning – måluppfyllelse    

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2016. Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat genomföras. Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkering: 

 Uppfyllt      Delvis uppfyllt      Ej uppfyllt

Perspektiv MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
•	 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande
•	 Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling

Framgångsfaktorer 
Delaktighet, Tillgänglighet, Dialog     
                    
Mål 2017 U Mått Analys
Omsorgstagarna, anhöriga och 
medborgarna är nöjda med 
omsorgsförvaltningens service 
och bemötande.

Målnivå:
Ökat värde jmf föregående 
resultat 

Mätmetod: För omsorgstagare äldre 
– resultat av öppna jämförelser.
För omsorgstagare funktionsnedsätt-
ning – egen mätning.

Medborgarna – Resultat av nöjd 
medborgarindex (endast äldreom-
sorg), kompletterat med egen mät-
ning (funktionsnedsättning)

Värde 2015: 
Ordinärt boende äldre 90 % 
Boende äldre 81 %
Omsorgstagare LSS 71 %

För medborgarna, äldre – NMI 50
För området funktionsnedsättning - 
71 % uppgav ett positivt svar

Det samlade resultaten visar på måluppfyl-
lelse.

Resultat för 2016 i parentes.
För omsorgstagare (äldre) i ordinärt boende 
visar resultatet en nedgång, 88 % (92) medan 
boende har ökat 81 % (80). För brukare inom 
LSS ses en ökning 76 % (74).

NMI för medborgarna, äldre var 50 (48), 
medan det inom funktionsnedsättning har ökat 
76 % (74).
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Omsorgstagarna upplever in-
flytande och delaktighet över 
sin dagliga situation.

Målnivå: 
Ökat värde i öppna jämförelser, 
jmf föregående resultat

Genomförandeplaner finns 
upprättade inom 3 veckor.

4 minimässor per år alt 1 stor 
mässa genomförs.

Omsorgsnämnden genomför 
dialoger med intresseorganisa-
tioner och i fokusgrupper. 

Mätmetod:
Resultat enligt öppna jämförelser
Intern statistik

Värde 2015: 
Ordinärt boende 
  - påverkar tider 57 %
  - hänsyn till åsikter och önskemål 
83 %
Boende 
  - påverkar tider 54 %
  - hänsyn till åsikter och önskemål 
78 %
Funktionsnedsatt 
  - påverkar tider 55 %
  - hänsyn till åsikter och önskemål 
80 %

Angående genomförandeplaner finns 
inget värde för 2015

En mässa genomfördes i Göransson 
arena

Under 2015 genomfördes dialoger 
via KPR och KHR samt det så kall-
lade LSS-rådet

Resultaten för målnivåerna varierar.

Ordinärt boende 
  - påverkar tider 56 % (59)
  - hänsyn till åsikter och  
    önskemål 86 % (84)
Boende 
  - påverkar tider 58 % (58)
  - hänsyn till åsikter och  
    önskemål 85 % (82)
Funktionsnedsatt 
  - påverkar tider 54 % (57)
  - hänsyn till åsikter och 
    önskemål 79 % (79)

Värde för genomförandeplaner kan inte redo-
visas. 

Under året genomfördes ingen mässa.

Omsorgsnämnden har haft dialoger med in-
tresseorganisationerna, genom KPR och KHR.  

Omsorgsförvaltningens infor-
mation ska vara god och inne-
hållsmässigt väl anpassad till 
de informationssökande. 

Den fysiska tillgängligheten 
till och i lokaler som används 
inom ansvarsområdet, är god.

Målnivå:
För information via hemsidan:
För äldreomsorg, bibehålla 
nivån. 
För område funktionsnedsätt-
ning, ökat värde jmf föregå-
ende resultat. 

Information via andra kanaler, 
75 % ska ange ett positivt svar 
på frågan ”Har du fått den in-
formation du behövde?”

Samtliga enheter inom nämn-
dens ansvarsområde är till-
gänglighetsinventerade. 

Mätmetod:
Nationell mätning avseende hemsi-
dan för gruppen äldre. Egen mätning 
för området funktionsnedsättning. 
Egen undersökning.

Värde 2015: 

91 % uppgav ett positivt svar inom 
området äldre 
69 % uppgav ett positivt svar för 
området funktionsnedsättning 
Parkeringstillstånd och färdtjänst 
räknas in här och påverkar resultatet.

För de två senare målnivåerna saknas 
värde för 2015.

Målet har i en del uppfyllts medan det för den 
andra delen inte skett några riktade insatser.

95 % (92) positivt svar för området äldre.
100 % (92) positivt svar för området funk-
tionsnedsättning.

Någon riktad tillgänglighetsinventering har 
inte skett.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Omsorgsnämndens arbete har i allt väsentligt bidragit till Kommunfullmäktiges mål och de övergripande målsättningarna.
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Perspektiv MEDARBETARE

Övergripande målsättning
•	 Sandvikens kommun har nöjda medarbetare.
•	 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar 

för ökad jämställdhet och mångfald.

Framgångsfaktorer 
Kompetens, Engagemang, Gott ledarskap

Mål 2017 U Mått Analys
Medarbetarna upplever ledarska-
pet som utvecklingsinriktat och 
tillgängligt för medarbetaren i 
den utsträckning som medarbe-
taren behöver

Målnivå: 
Ökat värde jmf föregående 
resultat 

Enkäten ska ha en svarsfrekvens 
på minst 70 %  

Mätmetod: 
Medarbetarenkät 

Värde 2015: 
Pga av för låg svarsfrekvens (ca 25 %) 
redovisas inget resultat för 2015. Resul-
tatet för 2014 redovisas i stället.
Ledarskapet;
- är bra på att organisera och utveckla 
vår verksamhet 75 %
- är tillgänglig för mig i den utsträck-
ning jag behöver 82 % 

Resultatet har sjunkit för målnivåerna.

Resultat för 2016 i parentes:
Ledarskapet är bra på att organisera och 
utveckla vår verksamhet, 59,3 % (76).

Ledarskapet är tillgängligt för mig i den 
utsträckning jag behöver, 74,9 % (80).

Svarsfrekvens, 50 %.

Medarbetarna upplever att de har 
inflytande och är motiverade i 
sitt arbete.

Medarbetarna får den utbildning 
och den kompetensutveckling 
medarbetaren behöver för sitt 
arbete

Målnivå: 
Ökat värde jmf föregående år

Medarbetarna ges kunskap i 
ansvarsfördelning och beslutsvä-
gar.

Enkäten ska ha en svarsfrekvens 
på minst 70 %  

Mätmetod: 
Medarbetarenkät 

Värde 2015: 
Pga av för låg svarsfrekvens (ca 25 %) 
redovisas inget resultat för 2015. Resul-
tatet för 2014 redovisas i stället.
Inflytande:
  - Jag kan påverka min arbetssituation, 
77 %
  - Jag sätter mål för mitt arbete tillsam-
mans med min närmaste chef vid ut-
vecklingssamtal, 86 %

Jag får den utbildning/kompetens-
utveckling jag behöver, 80 %

Information delgavs under satsningen 
på gemensamma utbildningstillfällen 
för enhetschefer och arbetsplatsombud.

Resultatet har sjunkit för målnivåerna.

Jag kan påverka min arbetssituation, 47,5 
% (72).

Jag sätter mål för mitt arbete tillsammans 
med min närmaste chef vid utvecklings-
samtal, svar saknas.

Jag får den utbildning/kompetensutveck-
ling jag behöver, 50,4 % (84).

Svarsfrekvens, 50 %.

Vision 2025 och nämndens mål 
är levande och styrande i verk-
samheten.

Målnivå: 
Enheterna ska ha formulerat 
aktiviteter till samtliga mål som 
är tillämpliga för enheten

Mätmetod: 
Granskning

Värde 2015:  
Samtliga enheter har formulerat aktivi-
teter som är tillämpliga för enheten.

Chefernas egen bedömning visar att 26 av 
27 enheter uppfyller målet.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Resultaten har i flera delar försämrats. Förvaltningen har under en längre period haft hög frånvaro och konkurrensen om nya 
medarbetare är stor. Detta kan vara en av orsakerna till de lägre resultaten.
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning
•	 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
•	 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Framgångsfaktorer
Kompetens, Långsiktighet, Tillgänglighet

Mål 2017 U Mått  Analys
Omsorgstagarna ska uppleva 
att det känns tryggt att bo 
hemma med stöd från förvalt-
ningens medarbetare.

Omsorgstagarna ska uppleva 
det tryggt och attraktivt att 
bo i förvaltningens vård- och 
omsorgsboenden.

Omsorgstagare ska uppleva 
att förvaltningens medarbetare 
bemöter dem på ett bra sätt.

Målnivå: 
För personer 65 år och äldre, 
bibehålla nivån. 
För personer under 65 år, ökat 
värde jmf föregående resultat.

Mätmetod: 
Resultat av öppna jämförelser

Egen undersökning

2015: 
87 % av omsorgstagarna i ordinärt bo-
ende uppger att de är mycket/ganska 
trygga 
88 % av omsorgstagarna i boenden upp-
ger att de är mycket/ganska trygga
84 % av omsorgstagarna inom LSS 
uppger att de alltid/oftast upplever sig 
trygga
98 % av omsorgstagarna i ordinärt bo-
ende uppger att de alltid/oftast bemöts 
bra
95 % av omsorgstagarna i särskilt bo-
enden uppger att de alltid/oftast bemöts 
bra
90 % av omsorgstagarna inom LSS upp-
ger att de alltid/oftast bemöts bra

För personer 65 år och äldre ses en ök-
ning, för personer under 65 år ses en 
minskning.

Andel mycket/ganska trygga:
- ordinärt boende 87 % (84) 
- vård- och omsorgsboende 
   89 % (88) 
- LSS 83 % (86) av 

Andel som anser att bemötandet är myck-
et/ganska bra:
- ordinärt boende 97 % (96) 
- vård- och omsorgsboende 96 %  
   (95)  
- LSS 82 % (84) 
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Förvaltningen ska arbeta för 
god och jämlik hälsa.

Målnivå:  
Aktivt bidra till att minska 
ungdomsarbetslösheten. 

Medarbetarna ska ges kunska-
per för att arbeta med ett habi-
literande/
rehabiliterande arbetssätt. 

Medarbetarna ska ges kunska-
per om Våld i nära relation.

Andelen brukare med behov av 
enskild praktik eller arbete ska 
erbjudas sådan.

Medarbetarna ska ges kun-
skaper om drogförebyggande 
arbetet.

Alla patienter som erbjuds 
kommunal hälso- och sjukvård, 
får erbjudande om riskbedöm-
ning. Alla risker som upptäcks 
ska åtgärdas.

Förvaltningen ska erbjuda en 
kvalitetssäkrad vård i livets 
slut.

Antal oönskade händelser inom 
hälso- och sjukvård ska minska 
jmf med föregående år.

Mätmetod: 
Intern statistik

Senior Alert, Palliativa registret

Värde 2015: 
Inget värde för 2015 finns att redo-
visa. 

Fortbildning genomfördes under 
2015.

Ingen insats under 2015

Samtliga som hade önskemål om 
enskild praktik fick det. 

Ingen insats under 2015.

Det har skett 1047 riskbedömningar. 
- Risk för fall hade 52 %. Av dessa 
åtgärdades 87 %.
- Risk för undernäring hade 60 %. 
Av dessa åtgärdades 88 %.
- Risk för trycksår hade 23 %. Av 
dessa åtgärdades 85 %.

Smärtskattningar fanns i 50 % av de 
registrerade dödsfallen.

Av inkomna avvikelser var det 464 
gånger som patienten inte fått det 
ordinerade läkemedlet.

Målet bedöms nått, då det pågått ett omfattande 
arbete under året samt att resultateten visar i 
huvudsak ökade värden.

Resultat för 2016 i parentes.

Förvaltningen har arbetet med ett antal pro-
jekt för att medverka till att ungdomar genom 
språkutveckling och/eller utbildning blir an-
ställningsbara.

Utbildning har genomförts inom området reha-
bilitering, för hemtjänsten.

Samtliga chefer, handläggare och legitimerad 
personal har fått utbildning om Våld i nära re-
lation. Vid 13 av 26 enheter har medarbetarnas 
informerats om Våld i nära relation.

67 (76) personer var erbjuden praktik.

Utbildning inom området drogförebyggande 
arbete har inte genomförts.

Riskbedömningar genom Senior Alert genom-
fördes på 536 personer inom områdena risk för 
fall, undernäring, trycksår samt ohälsa i mun-
nen, vilket är en minskning på 13,4 % mot året 
2016.
2017 genomfördes 801 (993) riskbedömningar 
varav 80 % (84) hade någon risk. Av dessa har 
91 % en åtgärdsplan varav 71 % har åtgärdats.

Smärtskattning sista levnadsveckan har under 
2017 genomförts i 32,9 % (42) av de registre-
rade dödsfallen.

4028 (4286) oönskade händelser totalt, dvs 
en minskning med 6,4 %.
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Minska negativ påverkan på 
miljö och klimat.

Målnivå: 
Öka andel samanvändning 
av tjänstebilar, i balans 
med effektivt nyttjande av 
arbetstiden. Antalet mil/
bil ska öka utan att totala 
milantalet ökar.

Drivmedelsåtgången av fossila 
bränslen ska minskas.

Mätmetod: 
Intern statistik

Redovisning av vidtagna åtgärder.

Värde 2015: 
Drivmedelsåtgången minskar ge-
nerellt på alla bilar tack vare nyare 
mindre bilar med bättre teknik. 
Minskningen var 5 % 2015. Förvalt-
ningen förbrukade ca 54 000 liter på 
drygt 60 bilar som i snitt går 1500 
mil per år. Förbrukning per mil i 
genomsnitt är 0,6 liter. 47 bilar är 
miljöbilar. Under 2016 konverteras 
samtliga till miljöbilar (exkl bus-
sarna).

Bedömningen är att målet är uppfyllt. Resulta-
ten påverkas dock av att det totala antalet körda 
mil ökat, pga av förändringar i verksamheten. 

Antal mil per bil har ökat med 9% och drivme-
delsåtgången har minskat med ca 1%.  Antalet 
miljöbilar har ökat från 90% till 97% och ande-
len diesel har minskat vilket är positivt sett till 
de miljöproblem som diesel medför på närmil-
jön. Totala antalet köra mil har ökat med 16%.
Antalet bilar har ökat från 60, till 64. Snittför-
brukningen har gått ner från 0,63, till 0,53 liter/
mil.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Målen och målnivåerna inom perspektivet är relativt omfattande och varierar i måluppfyllelse. Den samlade bilden är dock att 
arbetet påverkat de övergripande målsättningarna i en positiv riktning.
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Perspektiv EKONOMI

Övergripande målsättning
•	 Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.

Framgångsfaktorer 
Delaktighet/inflytande, Ansvarstagande, Uppföljning, Långsiktighet

Mål 2017 U Mått Analys
Omsorgsförvaltningen genererar 
ett årligt positiv resultat. 

Målnivå: 
Omsorgsförvaltningen strävar 
efter ett årligt positivt resultat. 

Mätmetod: 
Intern statistik

Värde 2015: 
Resultatet för 2015 uppgick till + 
7,3 miljoner.

Målet är uppfyllt då resultatet för 2017 är 15,7 
miljoner.

En buffert avsätts inom budget-
ramen för oförutsedda händel-
ser.

Målnivå: 
En buffert motsvarande 1 % av 
kommunbidraget är avsatt.

Mätmetod: 
Intern statistik

Värde 2015: 
För 2015 fanns en buffert på 2 mil-
joner avsatt.

Målet är uppfyllt då en buffert på 6 miljoner 
var avsatt.

Förvaltningen effektiviseras 
kontinuerligt.

Målnivå: 
Minst 1 % av kommunbidraget 
per år, på befintlig verksamhet. 

Mätmetod: 
Intern statistik
Intern redovisning

Värde 2015: 
Värde för 2015 saknas

Resultatet påverkas av flera samverkande fak-
torer. Den samlade bedömningen är att målet är 
uppfyllt.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Resultatet för perspektivet är genomgående positiva och bidrar väl till Kommunfullmäktiges mål och övergripande målsättning.
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Perspektiv OMVÄRLD

Övergripande målsättning
•	 Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgare 

och företag.

Framgångsfaktorer
Omvärldsintresse, Lyhördhet, Nyfikenhet, Omvärldskunskap, Språkkompetens

Mål 2017 U Mått Analys
Kunskaper om olika kulturer ska 
erbjudas förvaltningens medar-
betare. 

Målnivå:
En föreläsningsdag om kulturer 
ska genomföras och ett arbete 
har genomförts på respektive 
enhet som bidrar till kunskap och 
insikter.

Mätmetod: 
Intern statistik

Värde 2015:
Utbildning om olika kulturer 
erbjöds genom en föreläsning i 
november/december 2015.

Målet är uppfyllt.

Personalkontoret bjöd in till en dag om mångfald, 
som besöktes av flera medarbetare vid förvalt-
ningen. 

Enheterna har bl a utbildade språkhandledare.

Förvaltningen arbetar aktivt med 
ökade möjligheter för integrering

Målnivå: 
De som har behov av att kom-
municera på annat språk än det 
talade svenska språket ska så 
långt som möjligt erbjudas per-
sonal som kommunicerar på/med 
aktuellt språk. 

Förvaltningen medverkar i och 
driver olika projekt för ökad 
integrering. 

Antalet språkkompetenser bland 
medarbetarna ska öka.                 

Andelen medarbetare med tills-
vidareanställning ska öka i för-
hållande till visstidsanställningar. 

Mätmetod: 
Intern statistik 

Värde 2014: 
Av 33  svarande enhetschefer 
uppger 11 att de sammantaget 
har 38 brukare/omsorgstagare 
med sådant behov. En enhet 
med 5 sådana brukare/om-
sorgstagare uppger att de inte 
fått sådant erbjudande. Övriga 
brukare/omsorgstagare har fått 
erbjudande.

Antal registrerade språkkom-
petenser uppgick till 17, utöver 
engelska och svenska.

Målet anses uppnått då det pågick ett aktivt arbete 
för integration.

21 personer uppges ha behov av att i vardagen 
kommunicera på annat språk, än det talade svenska 
språket. 20 av dessa har erbjudits den möjligheten.

Förvaltningen använder KIVO (kvalitetssäkrad 
inkludering i vård och omsorg) som metod för 
integrering. Språkhandledare utbildas. Språkcafé 
drivs 1 gång per vecka under terminerna.

Antalet registrerade språkkompetenser uppgick till 
21, utöver engelska och svenska

Resultat för 2016 i parentes.
1203 (1230) tillsvidareanställdanställda
830 (795) visstidsanställda.

Förvaltningens träffpunkter ska 
utvecklas till integrerande mötes-
platser. 

Förvaltningens arbetsplatser ska 
utvecklas till integrerande mötes-
platser. 

Målnivå: 
Förvaltningen ska utveckla träff-
punkterna i riktning mot målet.

Varje enhet har ett systematiskt 
arbete för att möjliggöra integra-
tion.

Mätmetod: 
Intern statistik/dokumentation 

Värde 2015: 
Under 2015 skedde ingen 
särskilt riktad aktivitet för att 
utveckla träffpunkterna till 
integrerade mötesplatser.

Båda målen bedöms uppnådda, då ett arbete har 
startat.

Träffpunkterna har samarbetat med nätverket 
Frivillig i Sandviken samt ABF´s Hand i hand 
projektet under året. De har även upprättat in-
formationsmaterial på Tigrinja och Arabiska, vilka 
båda är vanligt förekommande språk i Sandvikens 
kommun. 

Cheferna uppger att de arbetar systematiskt för att 
möjliggöra integration, bl a genom att ha utbildade 
språkhandledare, läsa på om olika kulturer samt att 
enheterna har anställda med varierande ursprung.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Omsorgsnämndens mål har uppfyllt och bidrar därmed väl till Kommunfullmäktiges mål och övergripande målsättning.
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Volymer/Verksamhetsmått

Viktiga händelser och framtidsbedömning

Samhället står inför demografiska förändringar som påverkar 
utvecklingen inom omsorgen. Inom en 10-15 års period 
kommer andelen äldre av befolkningen (över 80 år) att öka 
kraftigt, samtidigt som andelen av befolkningen i arbetsför 
ålder minskar.

Förändringar av demografin innebär ökade volymer inom 
omsorgsnämndens alla delar. Möjligheten att rekrytera 
kompetent personal i den omfattning som kommer att behövas 
kommer att försämras. 

Den enskildes förväntningar och krav på samhällets insatser 
förväntas öka.

För att möta de utmaningar som de demografiska 
förändringarna medför, behöver verksamheten effektiviseras. 
Samtidigt som kvaliteten skall bibehållas eller öka. 

2018-01-01 förändrades omsorgsförvaltningens organisation 
för att tydliggöra ansvar och uppdrag. Detta som ett led i 
att effektivisera organisationen och möjliggöra kvalitativa 
förändringar med sikte på framtiden. En ytterligare vinst 
med förändrad organisation är ambitionen att ändra kulturen 
till en kultur som bygger på tillit till medarbetaren och krav/
möjlighet för alla medarbetare att delta och påverka vårt 
arbete.

Medarbetare är verksamheten. För att kompetensbesätta 
nämndens verksamheter har en översyn påbörjats med sikte 
att förbättra rekryteringsarbetet. För att möta framtiden 
behöver arbete påbörjas för att säkerställa att rätt kompetens 
utför rätt insats vid rätt tidpunkt.

Översyn av schemaläggning har påbörjats med sikte att få 
bort ”delade turer”, översynen beräknas vara klar under 2018.

Omsorgsnämnden har hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron skiftar 
kraftigt mellan olika grupper och enheter. Sedan hösten 
2017 följs sjukfrånvaron och hur den hanteras månatligen. 
Nämnden har ett ansvar att skapa en god arbetsmiljö. 
Under året har det slutförts lyckosamma projekt ”Friska 
arbetsplatser” av förebyggande karaktär, som nu skall 
implementeras ute i verksamheterna.

Ett viktigt komplement för att möta framtidens behov 
är att använda ny teknik. För att påverka utvecklingen 
inom området finns omsorgsnämnden i Sandviken med på 
riksplanet i Användarföreningen – skärgårdsklustret, med 
kontakter på departementsnivå, nordiska ministerrådet med 
mera. För att möjliggöra användandet av ny teknik idag och 
imorgon har alla boenden i förvaltning utrustats med trådlös 
wi-fi under hösten 2017. Implementeringen av ”nyckelfria 
lås” som påbörjades under 2017 kommer att avslutas under 
2018. Detta ökar möjligheten till ökad kvalitet och ökade 
möjligheter till flexibilitet. Under hösten 2018 påbörjas 
implementeringen av trygghetskameror. Avsikten är att öka 
kvaliteten för medborgaren samtidigt som träffsäkerheten i 
insatsen ökar. För att testa ny teknik har under 2017 arbetet 
med att skapa en ”test-bädd” startats.

Omsorgsnämnden deltar i ett projekt på riksplanet med 
sensorer, som på sikt kommer kunna ersätta olika larm, för 
ökad trygghet och träffsäkerhet i insatser.

 Insatser och beslut 2017 2016
 Hemtjänst 1   

 
- Omfattning av insatser 
(schablontimmar per månad)

22 510 21 035

 
- Omfattning, antal 
omsorgstagare

1 178 1 158

 Personlig assistans 2   
 - SFB, antal brukare 54 60
    varav med privat utförare 35 36
 - LSS, antal brukare 16 17
    varav med privat utförare 10 10

 Socialpsykiatri (boendestöd) 1   
 - Omfattning, antal brukare 153 128

 Hemsjukvård (antal inskrivna) 1 319 286

 
Lägenheter i vård- och 
omsorgsboende 2 

  

 - Äldreboende 247 248
 - Demensboende 157 155
 - Servicebostad 37 41
 - Gruppbostad 35 35
 - Boende för socialpsykiatri 12 12
 - Boende för neuropsykiatri 23 27
 - Korttidsvistelse (SoL) 56 56
 - Korttidsvistelse (LSS) 6 6

 
Antal dagar med 
betalningsansvar, hela året

25 108

 
Antal årsarbetare 
(tillvidareanställda) 2

1 135 1 154

 1 Genomsnitt för året   
 2 Avser december   
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Mot bakgrund av ökade volymer kommer behovet avseende 
lokaler och boenden att öka, vilket finns med i kommunens 
boendeplan. Nämnden ser också ett ökat behov av bilar, 
framförallt till hemtjänsten och hemsjukvården, för att öka 
effektivitet och decentralisering. Här skall särskilt påtalas 
vikten av en god arbetsmiljö och miljöaspekter.

Beslut fattades 2017 om habiliteringsersättning till alla 
brukare som deltar i daglig verksamhet.

Omsorgsnämnden arbetar systematiskt med uppföljning 
och förbättring. Som underlag för arbetet används 
enkätundersökningar, granskningar, internkontroll, öppna 
jämförelser, synpunktshantering och avvikelsehantering. 
Nämnden använder underlag från fler kvalitetsregister 
som t ex senior alert, palliativa registret och BPSD 
(beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).

För att möta kommunens medborgare och de anställdas 
förväntningar och krav på omsorgen har en diskussion om 
skillnaden mellan begreppet ”önskad insats” kontra begreppet 
”skälig levnadsnivå” påbörjats. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnd

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat

Individ- och familjeomsorgsnämnd -1,1 -1,1 1,0 -0,1
Missbruksvård för vuxna 2,6 -42,4 -39,8 28,1 -11,7
Barn- och ungdomsvård 87,7 -175,9 -88,2 72,2 -16,0
Försörjningsstöd 1,9 -68,6 -66,7 66,4 -0,3
Övrig verksamhet 3,1 -12,0 -8,9 12,7 3,7
Individ- och familjeomsorgsnämnd 95,3 -300,0 -204,8 180,4 -24,4

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens 
grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhälls-
livet. Socialtjänsten ska med hänsynstagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att fri-
göra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verk-
samheten ska bygga på respekt för människornas självbestäm-
manderätt och integritet (Socialtjänstlagen 1 kap 1 §). 

Socialtjänstens specifika uppdrag inom kommunen är att bi-
stå individer och familjer som av olika orsaker behöver stöd. 
Lagstiftningen som utgör grunden för det sociala arbetet inom 
individ- och familjeomsorgen är socialtjänstlagen (SoL), för-
äldrabalken (FB), lagen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM). 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska svara för service, 
upplysningar, råd och stöd till utsatta barn och deras familjer, 
vård och behandling till personer med missbruksproblematik, 
ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer samt enskilda 
som vistas i Sandvikens kommun.

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för samord-
ning av drogförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete 
samt folkhälsofrågor. Syftet med verksamheten är att effekti-
visera och utveckla redan befintligt arbete samt att inspirera 
och initiera till nya aktiviteter och verksamheter som är främ-
jande och förebyggande. Uppdragen är kommunövergripande. 
Nämnden ansvarar för handläggning av serveringstillstånd 
och tillsyn över befintliga serveringsställen. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens främsta grundläggande 
värdering är respekt, vilket i synnerhet gäller för de personer 
som kommer i kontakt med nämndens verksamheter. En an-
nan viktig utgångspunkt är samverkan, som är en förutsätt-
ning för samhällsnytta, bättre resursutnyttjande, kompetensö-
verföring och helhetsperspektiv. 

Ekonomiskt utfall

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett resultat 
om totalt -24,4 mkr. Nämnden har månatligen följt det ekono-
miska resultatet, och diskuterat möjliga åtgärder för att kom-
ma till rätta med det under året prognostiserade underskottet 
under främst verksamhetsområde missbruksvård vuxna samt 
familjehemsvård barn och unga. Vad gäller biståndsbeslut om 
vård övervägs alltid alternativa lösningar till externa place-
ringar men ytterst är det den enskildes behov som avgör valet 
av insats. Nämnden har gjort bedömningen att ytterligare ned-
dragningar skulle få långtgående negativa konsekvenser både 
vad gäller att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i verksam-
heten samt beträffande personalens arbetsmiljö. 

Verksamheten försörjningsstöd visar ett resultat om -0,3 mkr. 
Totalt utbetalades 50,8 mkr i försörjningsstöd under 2017, 
vilket kan jämföras med utbetalningarna föregående år vilka 
uppgick till 50,5 mkr. Enheten har sedan ett par år utökat 
antalet handläggare för att klara den ökade ärendemängden, 
vilket medfört bättre kvalitet i handläggningen. Färre ärenden 
per handläggare innebär att mer tid kan ägnas åt kartläggning 
och uppföljning. Fler människor erhåller olika arbetsmark-
nadsinsatser och genom detta egen försörjning vilket påverkar 
enhetens resultat. 

Verksamhetsområde missbruksvård har ett negativt utfall med 
-11,7 mkr vilket främst avser institutionsplaceringar av vuxna. 
Personer med omfattande och sammansatta vårdbehov utgör 
en stor målgrupp vilket påverkar all verksamhet inom vuxen-
enheten. Personer med psykiatriska diagnoser i kombination 
med missbruk kräver speciella och långvariga insatser, vilket 
genererar höga vårdkostnader.

Verksamhetsområde barn- och ungdomsvård exklusive ens-
amkommande barn redovisar ett underskott om

-15,8 mkr. Behovet av familjehemsplaceringar har inte ökat 
under 2017 men ligger på en fortsatt hög nivå. De höga kost-
naderna beror på svårigheter att rekrytera familjehem i den 
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omfattning som krävs, vilket innebär att rekryteringen delvis 
sker via företag där kostnaderna är högre. Utöver barn och  
ungdomars komplicerade behov leder svårigheterna att rekry-
tera familjehem till ökade arvoden, ersättning för inkomst-
bortfall, resurser i form av avlastning, handledning och andra 
särskilda lösningar för familjehemmen. Ett antal kostsamma 
ungdomsplaceringar på institution har inleds under året lik-
som institutionsplaceringar och placeringar i skyddade boen-
den av föräldrar och barn. Dessa placeringar är inte många till 
antalet men medför mycket höga kostnader som är svåra att 
förutse. Med anledning av vakanta socialsekreterartjänster har 
socionomkonsulter anlitats till betydligt högre kostnader än 
budgeterade löner.

Verksamheten ensamkommande barn har under året varit svår 
att prognostisera utifrån ändrade regler och sänkta ersättnings-
nivåer gällande statsbidrag. Verksamheten som helhet visar ett 
underskott om 0,2 mkr men hänsyn ska då tas till att cirka 10 
mkr av intäkterna avser försenade utbetalningar från Migra-
tionsverket avseende 2015 och 2016.

Övrig verksamhet har ett överskott om 3,7 mkr vilket beror på 
vakanser del av året samt ej nyttjad avsatt buffert om en  
procent av kommunbidraget.
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Balanserad styrning – måluppföljning

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2017. Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2017. Mätningens resultat åskådliggörs med 
följande färgmarkering:

Perspektiv MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
•	 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.
•	 Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling.

Mål U Mått Analys
Alla brukare ska känna sig res-
pektfullt bemötta av personalen 
inom individ- och familjeomsor-
gen

Målnivå: 100 %

Mätmetod: Andelen brukare som 
är nöjda med personalens bemö-
tande ska vara högre jämfört med 
föregående verksamhetsår. Mäts 
via årlig brukarenkät.

Värde 2014: 96 %
Värde 2015: 97 %
Värde 2016: 98 %
Värde 2017: 95 %

I jämförelse mellan brukarenkät 2016 och 2017 
har andelen brukare som är nöjda med persona-
lens bemötande minskat något från 98 % till 95 
%.

Målet är delvis uppfyllt

Alla brukare ska uppleva delak-
tighet i kontakten med individ-
och familjeomsorgen.

Målnivå: 100 %

Mätmetod: Andelen brukare som 
är nöjda med delaktigheten ska 
vara högre jämfört med föregåen-
de verksamhetsår. Mäts via årlig 
brukarenkät.

Värde 2014: 92 %
Värde 2015: 93 %
Värde 2016: 95 %
Värde 2017: 90 %

I jämförelse mellan brukarenkät 2016 och 2017 
har andelen brukare som är nöjda med delaktig-
heten minskat något från 95 % till 90 %.

Målet är delvis uppfyllt.

Individ- och familjeomsorgens 
webb information är god.

Målnivå: 100 %

Mätmetod: Svarsfrekvens indi-
vid- och familjeomsorgens webb-
information.
Mätning via SKLs årliga webb-
plats undersökning.

Värde 2014: 92 %
Värde 2015: 92 %
Värde 2016: 94 %
Värde 2017: 96 %

Resultatet har ökat i jämförelse med föregående 
år.

Målet är delvis uppfyllt

  Uppfyllt            Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt
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Alla brukare ska uppleva sig 
nöjda med informationen i kon-
takten med individ- och famil-
jeomsorgen. 

Målnivå: 100 %

Mätmetod: Andelen brukare som 
är nöjda med informationen skall 
vara högre jämfört med föregå-
ende verksamhetsår.

Mäts via årlig brukarenkät

Värde 2014: 95 %
Värde 2015: 97 %
Värde 2016: 95 %
Värde 2017: 94 %

I jämförelse mellan brukarenkät 2016 och 2017 
har andelen brukare som är nöjda med informa-
tionen minskat något från 95 % till 94 %.

Målet är delvis uppfyllt.

Alla brukare ska uppleva sig 
nöjda med tillgängligheten 
inom individ- och famil-
jeomsorgen verksamheter.

Målnivå: 100 %

Mätmetod: Andelen brukare som 
är nöjda med tillgängligheten skall 
vara högre jämfört med föregå-
ende verksamhetsår.
Mäts via årlig brukarenkät.

Värde 2014: 88 %
Värde 2015: 91 %
Värde 2016: 90 %
Värde 2017: 90 %

I jämförelse mellan brukarenkät 2016 och 2017 
är andelen brukare som är nöjda med tillgänglig-
heten oförändrad.

Målet är delvis uppfyllt.

Medborgardialoger utvecklas 
för att stärka demokratin.

Målnivå: Fyra medborgardia-
loger

Mätmetod: Mäta antalet medbor-
gardialoger.

Värde 2014: 7 stycken
Värde 2015: 3 stycken
Värde 2016: 3 stycken
Värde 2017: 13 stycken

Antalet medborgardialoger 2017 över stiger 
målnivån.

Målet är uppfyllt

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Resultatet av förvaltningens brukarenkät visar att brukarna är nöjda med personalens bemötande och delaktigheten i kontakten 
med verksamheten. Enligt SKL webbplatsundersökning 2017 erhåller hemsidan ett högt informationsindex, dock kvarstår vissa 
förbättringar för att uppnå målnivån. Nämndens måluppfyllelse har bidragit till att de övergripande målsättningarna i perspekti-
vet medborgare uppfyllts, vad gäller bemötande och delaktighet hos medborgarna och förbättrad information om förvaltningens 
verksamhet.  
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Perspektiv MEDARBETARE

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun har nöjda medarbetare.
•	 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar 

för ökad jämställdhet och mångfald.

Mål U Mått Analys
Medarbetare upplever att de har 
inflytande och är motiverade i 
sitt arbete.

Målnivå: Lägst nivå 3,5

Mätmetod: Intern medarbetar-
undersökning 2015 och 2017 via 
intranätet skala 1-5.

Värde 2015: 4,2 
Värde 2017: 4,4

Värdet för 2017 är högre än angiven målnivå.

Målet är uppfyllt

Medarbetare ska uppleva ledar-
skapet tydligt och utvecklings-
inriktat.  

Målnivå: Lägst nivå 3,5

Mätmetod: Intern medarbetar-
undersökning 2015 och 2017 via 
intranätet skala 1-5.

Värde 2015: 3,85
Värde 2017: 4,2

Värdet för 2017 är högre än angiven målnivå.

Målet är uppfyllt

Medarbetare är väl förtrogna 
med Vision 2025 och målen i 
balanserad styrning och ser sitt 
ansvar för helheten.

Målnivå: Lägst nivå 3

Mätmetod: Intern medarbetar-
undersökning 2015 och 2017 via 
intranätet, skala 1-5.

Värde 2015: 3,5
Värde 2017: 3,5

Värdet för 2017 är högre än angiven målnivå

Målet är uppfyllt

Medarbetare upplever att de har 
en rimlig arbetsbelastning.

Målnivå: Förbättring utifrån 
index 2014

Mätmetod: Index för rimlig 
arbetsbelastning ska vara högre 
jämfört med föregående år. Mäts 
via kommunens medarbetarunder-
sökning 2016.

Värde 2014: 75 %
Värde 2016: 82 %

Mäts ej i den interna medarbetarundersökningen 
2017

Målet är delvis uppfyllt

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 
Resultatet av medarbetarundersökning 2017 visar värden över målnivå inom samtliga målområden. Nämndens måluppfyllelse 
har bidragit till att de övergripande målsättningarna uppfyllts, vad gäller nöjda medarbetare, en attraktiv arbetsgivare som arbe-
tar med att utveckla medarbetarnas kompetens.  
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
•	 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål U Mått Analys
Samverkan med andra verksam-
heter kring vuxna som riskerar 
utanförskap.

Målnivå: 70 %

Mätmetod: Andelen brukare som 
varit i åtgärd och som gått ut i 
egen försörjning ska uppgå till 
minst 70 % under året. Mäts via 
verksamhetsstatistik.

Värde 2014: 56 %
Värde 2015: 67 %
Värde 2016: 48 %
Värde 2017: 69%

Uppföljningar av de brukare som varit aktuella i 
åtgärd 2017, visar att 69 % har en egen försörj-
ning efter avslut. 

Målet är delvis uppfyllt.

Sandviken är en trygg och att-
raktiv kommun att bo och verka 
i. 

Målnivå: Nöjd – region – in-
dex NRI ska successivt öka till 
Trygghet 60

Mätmetod: SCBs medborgarun-
dersökning” Nöjd – Region – In-
dex NRI” del Trygghet.

Värde 2014: 55
Värde 2015: 53
Värde 2016: 52
Värde 2017: 49

Nöjd- region- index NRI 2017 visar på ett lägre 
betygsindex än 2016

Målet är ej uppfyllt

Medborgarna i Sandvikens 
kommun har en god och jämlik 
hälsa.

Målnivå: Förbättringar av re-
sultaten utifrån Nationella folk-
hälsoenkäten 2014.

Mätmetod: Folkhälsomyndighe-
tens Nationella folkhälsoenkät.

Värde 2014: Den upplevda goda 
fysiska, psykiska och sociala 
hälsan för män 71 % och kvinnor 
70 %.
Värde 2015: Saknas*
Värde 2016: Saknas*
Värde 2017: Saknas*

*Nästa undersökning från Folkhälsomyndigheten kommer 2018

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Samverkan med andra verksamheter kring brukare med försörjningsstöd skapar goda förutsättningar för brukare att bli självför-
sörjande. Nämndens måluppfyllelse har bidragit till att de övergripande målsättningarna uppfyllts, i den gemensamma strävan 
att skapa goda livsbetingelser för alla medborgare och ge medborgare förutsättningar för ett självständigt liv.  
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Perspektiv EKONOMI

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.

Mål U Mått Analys
Hem för vård eller boende 
(hvb) i egen regi för vuxna ska 
alltid prövas före externa pla-
ceringar.

Målnivå: Andel vårddygn i hvb 
egen regi, vuxna, 35 %

Mätmetod: Andelen vårddygn 
på hvb i egen regi för vuxna ska 
uppgå till minst 35 % av de totala 
vårddygnen under året. Mäts via 
verksamhetsstatistik. 

Värde 2014: 33 %
Värde 2015: 34 %
Värde 2016: 37 % 
Värde 2017: 39 %

Andelen vårddygn på hvb i egen regi vuxna har 
ökat från 37 % till 39 % i jämförelse mellan 
2016 och 2017. 

Målet är uppfyllt

Öppenvården för barn och 
ungdom ska alltid prövas före 
externa placeringar. 

Målnivå: Andel öppenvårdsin-
satser, barn och ungdom, 70 %

Mätmetod: Andelen öppenvårds-
insatser barn och ungdom ska 
uppgå till minst 70 % av de totala 
insatserna under året. Mäts via 
Socialstyrelsens årliga statistik 
mängdinsatser för barn

Värde 2014: 64 %
Värde 2015: 59 %
Värde 2016: 58 %
Värde 2017: 81 %

Enligt verksamhetsstatistik barn och unga 2017, 
har andelen öppenvårdsinsatser ökat från 58 till 
81 % i jämförelse mellan 2016 och 2017. 

Målet är uppfyllt

Öppenvården för vuxna ska 
alltid prövas före externa pla-
ceringar. 

Målnivå: Andel öppenvårdsin-
satser, vuxna, 30 %

Mätmetod: Andelen öppenvårds-
insatser för vuxna ska uppgå till 
minst 30 % av de totala insatserna 
under året. Mäts via Socialstyrel-
sens årliga statistik mängd insat-
ser för vuxna. 

Värde 2014: 29 %
Värde 2015: 30 %
Värde 2016: 47 % 
Värde 2017: 19 %

Andelen öppenvårdsinsatser för vuxna har mins-
kat från 47 % till
19 % i jämförelse mellan 2016 och 2017.

Målet är ej uppfyllt

Minskade kostnader för institu-
tionsplaceringar för vuxna.

Målnivå: 19,6 mkr

Mätmetod: Kostnaden för insti-
tutionsplaceringar för vuxna ska 
minska med minst 10 % jämfört 
med 2016. Mäts via verksamhets-
statistik.

Värde 2014: 12,0
Värde 2015: 15,6
Värde 2016: 19,6
Värde 2017: 19,0

Kostnaderna för institionsplaceringar vuxna 2017 
är lägre än kostnaderna för 2016.

Målet är uppfyllt

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Jämförelser mellan 2016 och 2017 visar att andelen vårddygn på hvb i egen regi för vuxna har ökat däremot har insatser i öp-
penvård för vuxna minskat stort. Vidare noteras att andelen insatser i öppenvård för barn och ungdom ökat kraftigt.  
Målet gällande minskade kostnader för institutionsvård för vuxna har uppfyllts trots stor andel personer som varit i behov av 
vård. Nämndens måluppfyllelse har delvis bidragit till att de övergripande målen uppfyllts.
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Perspektiv OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för  

medborgarna och företagen.
•	 Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.

Mål U Mått Analys
Personalen ska ha kunskap om 
många kulturer i syfte att öka 
kvaliteten i de sociala tjäns-
terna. 

Målnivå: Fyra utbildnings-
insatser

Mätmetod: Antalet genomförda 
utbildningsinsatser rörande kun-
skap om många kulturer under 
året. 

Värde 2014: Fyra
Värde 2015: Sju
Värde 2016: Tolv
Värde 2017: Sex

Sex utbildningsinsatser har genomförts. 

Målet är uppfyllt

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Förvaltningen har fortsatta utbildningssatsningar om många kulturer i syfte att bättre kunna möta vuxna och barns behov. Per-
sonalen har kunskapsutvecklats i områden om hederskultur och hedersrelaterat våld samt i områden med koppling till integra-
tion och nyanländas situation. Nämndens måluppfyllelse har bidragit till att de övergripande målsättningarna uppfyllts, i arbetet 
med att lära av många kulturer och utveckla verksamheten i arbetet med familjer av annan bakgrund.  
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Volymer/Verksamhetsmått

Viktiga händelser och framtidsbedömning

Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga på en hög 
nivå. De senaste åren har präglats av hög arbetsbelastning, 
vilket har fortsatt under år 2017. Den stora utmaningen under 
de kommande åren är att möta de utrikesfödda hushållen som 
överförs från Arbetsförmedlingen efter etableringstidens slut. 

Många försörjningsstödstagare är långtidsberoende av för-
sörjningsstöd och behöver mycket stöd och vägledning för att 
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Enheten samverkar 
aktivt med interna och externa samverkanspartners för att 
bättre kunna möta människors behov. Arbetet med att införa 
en ny version av verksamhetssystem samt bedömningsinstru-
ment i handläggningen av försörjningsstöd har pågått under 
året och kommer att fortsätta under 2018. Detta förväntas 
förbättra kvalitén i arbetet och öka försörjniningsstödstagar-
nas delaktighet. Den ökade digitaliseringen inom ekonomiskt 
bistånd kan medföra att befintlig personal på sikt kan hand-
lägga fler ärenden. Omställningen och införande av dessa 

nya arbetssätt bedöms dock tidskrävande och omfattande och 
kommer att prägla vårt arbete inom enheten de närmaste åren. 

Inom vuxenvården är ärendeinflödet fortsatt högt. De per-
soner som aktualiseras har ofta sammansatta problem och 
kräver därmed insatser från fler vårdgivare. Arbetet med sam-
ordning av resurser pågår men det är fortfarande svårigheter 
i ansvarsfördelningen, dels inom kommunen mellan olika 
nämnder, dels mellan kommunen och regionen. Utvecklings-
projektet Förstärkt Boendestöd som bedrivs tillsammans med 
omsorgsförvaltningen kring målgruppen samsjuka fortgår. 
Projektet finansieras delvis via Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Göranssonska Stiftelserna, och ska ut-
värderas 2018. 

Inom vuxenenheten fortgår utvecklingsarbetet för att skapa 
en mer strukturerad och sammanhållen vårdkedja. Öppen-
vårdsverksamheten Svalans 12-stegsgrundbehandling har 
visat sig fungera mycket bra. Svalan har under hösten också 
startat behandling enligt CRA (Community Reinforcement 
Approach). Det gör att Svalan nu kan erbjuda behandling 
både enskilt och i grupp med metoder som är evidensbaserade 
och rekommenderade av Socialstyrelsen. En fullt bemannad 
socialsekreterargrupp innebär att arbetet med att minska ex-
terna placeringar kommer att kunna intensifieras då mer tid 
kan läggas på varje enskilt ärende. Samtliga socialsekreterare 
samt behandlingspersonal vid Örtagården och Svalan kommer 
att delta i en utbildning i att använda ASI (Addiction Severity 
Index), ett av Socialstyrelsen rekommenderat manualbaserat 
utredningsinstrument. Det kommer att innebära tydligare ut-
redningar vilket gör att matchningen av behandlingsbehovet 
blir bättre. 

Ungdomar som använder narkotika erbjuds idag insatser 
via privat öppenvård. En framtidsfråga är huruvida vård ska 
kunna erbjudas i egen regi. Kommunens utökade ansvar vad 
gäller förebyggande arbete och behandling av spelmissbruk 
innebär behov av kompetens- och metodutveckling. 

Ärendeinflödet till barn- och ungdomsvården är fortsatt högt i 
alla åldersgrupper. Ärenden gällande våld och övergrepp ökar 
och omfattande utbildningsinsatser kring dessa frågor har 
fortgått även 2017.

Behovet av utveckling av metoder för utredning och insats 
för specifika målgrupper av barn som lever i riskmiljöer som 
missbruk/beroende och övergrepp/våld i nära relationer blir 
allt tydligare. I arbetet med att höja nivån av delaktighet och 
inflytande för barn och föräldrar samt deras nätverk och sam-
verkanspartners kring barnet, bedöms det nätverksorienterade 
arbetet med sociala problem behöva få större utrymme. Där-
utöver behöver kunskap och metodik utvecklas när det gäl-
ler samtal med och uppföljning av de familjehemsplacerade 
barnen samt insatser för föräldrar och barn som syftar till att 
öka möjligheterna till återförening. I detta sammanhang är det 
viktigt att nämna behovet av systematisk uppföljning på både 

  2017 2016
Antal aktualiseringar*   
Barn och ungdom 1164 1146

Vuxna** 522 323
Familjehem*   
Antal barn 107 140

HVB 0-12 år*   
Antal vårddygn inkl förälder 2 317 1 640
Ensamkommande barn   
Antal barn 182 218
HVB 13-20 år*   

Antal vårddygn 2 830 2 640

HVB vuxna   

Antal vårddygn, exkl Örtagården 8 660 8 355

Antal vårddygn, Örtagården 4 726 4 959

Sandvikens Familjecenter   
Antal barn 324 343

Försörjningsstöd   

Antal hushåll*** - 1 095

Årsarbetare   
Antal 164 183
*Exklusive ensamkommande barn   
** Den kraftiga ökningen 2017 beror på att det ingår LOB anmälningar  om 
137 st. (Lagen om Omhändertagande av Berusade)

***Ingen uppgift för 2017
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individ- och gruppnivå för att på så sätt säkerställa underlag 
för individuella bedömningar såväl som för verksamhetsut-
veckling.

I syfte att utveckla arbetet med tidig upptäckt och tidiga 
insatser är samverkan med för- och grundskola en viktig för-
utsättning för framtida utveckling. Under 2017 har barn- och 
ungdomsvården tillsammans med ett av skolområdena initie-
rat ett utvecklingsprojekt med fokus på att gemensamt hantera 
upptäckt av barn som misstänks fara illa. Projektet löper delar 
av 2018 och därefter vidtar utvärdering och vidare planering. 
Inom öppenvården pågår utvecklingsinsatser i form av utbild-
ning och handledning i syfte att på ett bättre sätt möta beho-
ven i familjer med vålds- och anknytningsproblematik. Barn-
gruppsverksamheten Lyktan har under året ökat sin närvaro 
på skolor. Att besöka klasser och informera om utsatthet och 
vilket stöd som finns är ett viktigt arbete. Skolbesöken syftar 
även till att medvetandegöra personalen om att uppmärksam-
ma och ge stöd till barn som lever i utsatta miljöer.

Familjehemsrekryteringen står inför stora utmaningar då det 
fortfarande är problematiskt att rekrytera  kompetenta familje-
hem. Ett led i att höja kvaliteten på familjehem är att anordna 
handledning och utbildning där familjehemssekreterarna har 
en aktiv roll. Sådana aktiviteter är påbörjade och planeras 
att fortsätta. Verksamheten deltar sedan 2017 i SKLs projekt 
”familjehemsverige.nu” med fokus på digitalt stöd i rekryte-
ringsarbetet.

Migrationsverket sa upp avtalen gällande ensamkommande 
barn första kvartalet 2017, och sommaren 2017 sänktes nivå-
erna för statsbidrag påtagligt. De sänka ersättningsnivåerna 
i kombination med att antalet anvisade asylsökande barn 
sjunkit innebär att delar av boendeverksamheten avvecklades 
2017. Arbetet med reducering av verksamheten fortgår 2018. 
Det innebär ekonomiska svårigheter för verksamheten efter-
som avveckling av personal och lokaler med mera inte kan 
göras i den omfattning och takt som de sänkta ersättningsni-
våerna kräver. Verksamheten står inför stora utmaningar då 
ungdomars psykiska mående försämrats som en följd av långa 
handläggningstider av asylärenden, hårdare bedömningar och 
åldersuppskrivningar. Ställt i relation till lägre ersättningsnivå 
och nya boendeformer med lägre bemanning skapar det höga 
krav på verksamhetens förmåga att tillgodose ungdomarnas 
behov.

Inom folkhälsoområdet överfördes tjänsten som barn- och 
ungdomsstrateg från kommunstyrelseförvaltningen vid års-
skiftet. Arbetet har under 2017 främst fokuserat på LUPP-
enkätens (Lokal uppfölning av ungdomspolitiken) svar. 
Verksamheten har även arbetat med att revidera de medbor-
garlöften där kommun och polis åtar sig att arbeta gemensamt 
med trygghetsfrågorna, samt resultaten av drogvaneunder-
sökningen. Kommunen har flera utmaningar gällande folk-
hälsa; ungdomsarbetslöshet och långtidsarbetslöshet, låg 

utbildningsnivå, en hög känsla av otrygghet, psykisk ohälsa 
och enligt den senaste drogvaneundersökningen en högre 
konsumtion av alkohol och narkotika bland unga än tidigare, 
är några områden som behöver prioriteras för att nå de folks-
hälsopolitiska målen.

En av de största utmaningarna inför framtiden är få sociono-
mer att välja arbete inom socialtjänsten och att förutsättningar 
ges för att kunna utföra ett arbete av god kvalitet. Personal-
omsättningen var under året lägre än tidigare år men det råder 
svårigheter att tillsätta vakanta tjänster utifrån att det är få 
behöriga sökande. Att rekrytera och behålla kompetent per-
sonal är av avgörande betydelse för att upprätthålla tillräcklig 
kompetens och kvalitet i verksamheten. Senare års perso-
nalutökningar i form av administrativ personal har bidragit 
till att verksamhetens personalsituation varit gynnande för 
verksamhetens stabilitet, vilket i sin tur innebär större möj-
ligheter att utveckla högre grad av kompetens och kvalitet. 
Förvaltningen arbetar aktivt med olika insatser som främjar 
arbetsmiljön och arbetets förutsättningar i syfte att kommunen 
ska vara en attraktiv arbetsgivare.
 
Bostadsbristen påverkar verksamheten påtagligt. Placeringar 
av vuxna och ungdomar på institution kan i vissa fall inte 
avslutas eftersom bostadsfrågan inte kan lösas. Den innebär 
förutom förlängda vårdtider och att det blir stopp i genomflö-
det i de interna verksamheterna, att den enskildes möjligheter 
till utveckling och självständighet försenas. Det innebär också 
att socialtjänsten får ta ett orimligt stort ansvar för att lösa 
människors behov av bostad.
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Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Kultur- och fritidsnämnd - -1,1 -1,1 1,0 -0,1
Kulturverksamhet 5,4 -58,4 -53,0 53,4 0,4
Fritidsverksamhet 22,5 -84,6 -62,2 62,4 0,2
Övrig verksamhet 0,0 -6,7 -6,7 7,8 1,1
Kultur- och fritidsnämnd 27,8 -150,9 -123,0 124,6 1,6

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Kultur- och fritidsnämndens målgrupp är kommunens invå-
nare, föreningar, organisationer och besökare i kommunen. 

Sandvikens ambition är att vara en attraktiv kommun att bo 
och leva i. Genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsakti-
viteter bidrar kommunen till hög livskvalitet för medborgarna 
och därmed en positiv utveckling av samhället. Ett rikt kultur- 
och fritidsliv av god kvalitet ökar även kommunens attrak-
tionskraft och bidrar till inflyttning, turism och lokalisering av 
nya verksamheter. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras 
och satsningar på barns och ungdomars eget skapande och 
initiativförmåga uppmuntras.

Ekonomiskt utfall

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 1,6 mkr 
för 2017.

Kulturverksamheten redovisar totalt ett positivt resultat på 0,4 
mkr för 2017. Biblioteken har ett resultat nära det budgetera-
de, mindre variationer finns mellan de olika verksamheterna. 
Kulturskolan har ett positivt resultat, vilket beror på vakans 
under delar av året. Kulturenheten har ett resultat enligt bud-
get, variationer finns inom de olika verksamheterna. 

Fritidsverksamheten redovisar totalt ett resultat på 0,2 mkr för 
2017. Parkbadet har haft ett osäkert år med stor ombyggna-
tion vilket lett till mindre antal besökare till badet, friskvården 
har däremot inte påverkats. Parkbadet redovisar totalt ett re-
sultat på 0,76 mkr. Fritidsenheten redovisar ett resultat på -0,5 
mkr, med varierande resultat inom de olika verksamheterna. 
Underskottet härrör till ökade kostnader på föreningsanlägg-
ningar samt investeringsstöd till föreningar. 

Övrig verksamhet redovisar totalt ett resultat på 1,1 mkr. Den 
planerade bufferten var totalt 1,2 mkr för 2017. 0,3 mkr av 
dessa har under året utnyttjats med fördel till föreningslivet. 
Administrationen har ett positivt resultat vilket beror på er-

hållna projektmedel som inte nyttjats. Stöd till folkbildnings-
verksamheten har ett mindre underskott. 2017 fick nämnden 
riktade medel för fristadsförfattare, medlen har nyttjats till 
boende och omkostnader kopplade till mottagandet.
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Balanserad styrning – måluppföljning

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2016. Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2016. Mätningens resultat åskådliggörs med 
följande färgmarkering:

Perspektiv MEDBORGARE

Framgångsfaktorer 
•	 Medborgardialog – mötesplatser. Kommunicera nämndens förutsättningar
•	 Synpunktshantering – Förstå medborgarnas/brukarnas behov
•	 Tillgänglighet - Lätt att få information om nämndens verksamhet
•	 Integration – mötesplatser och insatser inom kommunen främjar samhällsgemenskapen.

Mål U Mått Analys
Medborgarna är nöjda med 
nämndens verksamhet.

Målnivå: 
NMI kultur ska vara oförändrat 
eller öka jämfört med tidigare år

NMI fritid ska vara oförändrat 
eller öka jämfört med tidigare år

NMI för både kultur och fritid 
ska vara högre än genomsnittet 
för kommuner med 30 000 – 
49 999 invånare.

Mätmetod: 
Statistiska centralbyråns medbor-
garundersökning (Nöjd-Medbor-
gar-Index)
Egna mätningar av besökarnas 
upplevelser

Värde 2015: 
NMI Kultur: 74
NMI Fritid: 66 

Genomsnittligt NMI för kommu-
ner med 30 000 – 49 999 invånare
Kultur: 64
Fritid: 61
 
Värde 2016:
NMI Kultur 74
NMI Fritid 63 (idrotts- och mo-
tionsanläggningar)

Genomsnittligt NMI för kommu-
ner med 30 000 – 49 999 invånare
Kultur: 62
Fritid: 61 (idrotts- och motionsan-
läggningar) 

Värde 2017:
NMI Kultur: 74
NMI Fritid: 61 (idrotts- och mo-
tionsanläggningar)

Genomsnittligt NMI för kommu-
ner med 30 000 – 49 999 invånare
Kultur: 64
Fritid: 62

Sandviken har ett fortsatt högt NMI för kultur 
och fritid. Ett stort antal aktiviteter har genom-
förts under året. Bland annat över 200 program-
punkter på Kulturcentrum samt ett utökat utbud 
aktiviteter på sommarlovet för barn och ungdo-
mar. Investeringar i gymutrustning på Parkbadet 
har genomförts för ökad nöjdhet. Kulturskola 
och Ung Fritid har på Kulturcentrum startat öp-
pen kulturverksamhet för ungdomar med syfte 
att nå nya målgrupper. Sportbiblioteket har om-
bildats och gått med i det nationella konceptet 
Fritidsbanken.

  Uppfyllt            Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt
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Medborgarna i Sandviken har 
möjlighet att påverka nämndens 
verksamheter

Målnivå: alla enheter genomför 
minst en dokumenterad brukar-
undersökning/brukardialog

Mätmetod: 
antal dokumenterade brukarun-
dersökningar/brukardialoger

Värde 2015: värde saknas
Värde 2016: >5
Värde 2017: >5

Alla enheter har genomfört brukardialoger och 
brukarundersökningar i samband med evene-
mang, aktivitet eller via riktad undersökning.

Medborgarna i Sandviken har 
möjlighet att påverka nämndens 
verksamheter

Målnivå: Minst två genomförda 
och dokumenterade medborgar-
dialoger, varav en ungdomsdia-
log.

Mätmetod: antal dokumenterade 
medborgardialoger

Värde 2015: en medborgardialog
Värde 2016: 2st
Värde 2017: 0st

Nämnden har inte genomfört någon medborgar-
dialog 2017.

Medborgarna upplever att till-
gängligheten inom nämndens 
verksamhet är god.

Målnivå: antalet besök ska öka

Mätmetod: antal besök på kultur- 
och fritids hemsida

Värde 2015: 28 260st
Värde 2016: 33 064 sidvisningar 
varav unika sidvisningar 26 082
Värde 2017: 22 177 sidvisningar
Varav unika sidvisningar 18 140

Enheterna arbetar kontinuerligt med att öka 
tillgängligheten. Bland annat med informations-
flödet på hemsida, bloggar och sociala medier. 
Uppsökande verksamhet och tryckta broschyrer 
används också för att nå medborgarna. Antalet 
besök på hemsidan har minskat, aktiviteter på 
sociala medier och andra kanaler har ökat.

Medborgarna upplever att till-
gängligheten inom nämndens 
verksamhet är god.

Målnivå: tappade samtal ska 
minska

Mätmetod: andel tappade samtal 
via medborgarservice
 

Värde 2015: saknas
Värde 2016: saknas 
Värde 2017: saknas

Främja ökad integration och 
mångfald.

Målnivå: alla enheter genomför 
insatser

Mätmetod: Redovisa antalet 
insatser med fokus på integration 
och mångfald

Värde 2015: värde saknas 
Värde 2016: >30st 
Värde 2017: 28st

Alla enheter har gjort insatser med fokus på 
integration och mångfald. Exempel är projektet 
Föreningsmatchning som har skapat fler möjlig-
heter för utrikesfödda att ta del av Sandvikens 
föreningsliv. Fritidsbanken som når många 
utrikesfödda genom möjligheten att låna fritids-
utrustning kostnadsfritt. Biblioteken har genom-
fört bokcirklar för vuxna med böcker på lättläst 
svenska. Kulturskolans och Ung Fritids öppna 
kulturverksamhet når 
fler ungdomar med utländsk bakgrund. Upp-
sökande musikverksamhet på boenden för 
ensamkommande ungdomar har genomförts. 
Sommarläger och integrationsveckor har skapat 
möjligheter för nyanlända att prova på olika 
fritidsaktiviteter. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för perspektivet medborgare är god. Medborgarna är fortsatt nöjda med nämndens verksamheter inom kultur- 
och fritidsområdet. Nämndens verksamheter har under året gjort flertalet insatser för att främja ökad integration och mångfald 
samt för att nå nya målgrupper för att öka antalet besökare.
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Perspektiv MEDARBETARE

Framgångsfaktorer 
•	 Ledarskap - Tydliga uppdrag och mål
•	 Medarbetarskap - Tydliga uppdrag och mål
•	 Gemensam värdegrund
•	 Jämställdhet

Mål U Mått Analys
Ledarskapet upplevs tydligt och 
utvecklingsinriktat

Målnivå 1: bibehållen, eller 
ökad MMI

Målnivå 2: 3,5

Mätmetod 1: Medarbetarunder-
sökning 2016 och 2018

Värde 2014: MMI ledarskap och 
utveckling: 88 % har svarat betyg 
3 eller 4 (skala 1- 4) 

Värde 2016: MMI ledarskap: 77 
% har svarat betyg 3 eller 4 (skala 
1-4) Index inte helt jämförbart 
med 2014
MMI utveckling: 95 % har svarat 
betyg 3 eller 4 (skala 1-4)

Mätmetod 2: Intern medarbetar-
undersökning 2015
och 2017 via intranätet, skala 1-5.

Värde 2015: 4,05
Värde 2017: 4,03

Alla enheter involverar medarbetarna i utveck-
lingsarbete och verksamhetsplanering. Regel-
bundna APT för avstämning och informations-
spridning. 

Medarbetarna upplever att de 
har inflytande och är motiverade 
i sitt arbete

Målnivå 1: bibehållen, eller 
ökad MMI

Målnivå 2: 3,5

Mätmetod 1: Medarbetarunder-
sökning 2016 och 2018
MMI: totalt MMI-index 
MMI: inflytande

Värde 2014: MMI total 79
MMI inflytande: 95 % har svarat 
betyg 3 eller 4 (skala 1- 4)
Värde 2016: MMI total: 76 
MMI inflytande: 87 % har svarat 
betyg 3 eller 4 (skala 1-4)

Mätmetod 2: Intern medarbetar-
undersökning 2015
och 2017 via intranätet, skala 1-5.

Värde 2015: 4,4
Värde 2017: 4,5

Medarbetarna är delaktiga i arbetet med verk-
samhetsplanen, de medverkar även i utvecklandet 
av verksamheten och aktiviteter. Stort utrymme 
ges för egna initiativ.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern



100
Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltningen 
är en jämställd arbetsplats på 
alla nivåer

Målnivå: jämställdheten har 
ökat

Mätmetod: Fördelning mellan 
antalet tillsvidareanställda män 
och kvinnor på alla nivåer. 

Värde 2015: 39% män, 61% 
kvinnor
Värde 2016: 37% män, 63% 
kvinnor
Värde 2017: 39% män, 61% 
kvinnor

 Alla verksamheter beaktar jämställdhet och 
mångfald vid rekrytering. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för medarbetare är god, undersökningar visar att nöjdheten är högre än målnivån samt högre än genomsnittet 
för kommunen. 
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

•	 Framgångsfaktorer 
•	 Miljö – Ett ekologiskt hållbart samhälle
•	 Samhällsbyggande – genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo, verka och utvecklas i kommunen.
•	 Folkhälsa – genom en god utbildningsnivå, trygghetsskapande åtgärder och social sammanhållning
•	 Jämställdhet
•	 Ökat samarbete mellan kommunens förvaltningar

Mål U Mått Analys
Öka antalet personer som tar del 
av nämndens utbud.

Målnivå: Öka antalet personer 
som tar del av nämndens utbud 
jämfört med tidigare år.

Mätmetod: Egen mätning av 
antal besökare, elever med mera

Värde 2015: 
Antal lån bibliotek: 281 571
Antal besök biblioteket: 334 859
Antal besök Konsthallen: 7859
Antal besök Parkbadet: 174 397
Antal elever Kulturskolan: 850
Värde 2016:
Antal lån bibliotek: 271 507
Antal besök biblioteket: 331 046
Antal besök Konsthallen: 9028
Antal besök Parkbadet: 214 000
Antal elever Kulturskolan: 1 166
Värde 2017: se separat tabell

Biblioteken har arbetat med olika projekt för att 
nå nya målgrupper, ex ”sommarboken” och ”en 
svensk läsklassiker”.
Kulturskolan har breddat sitt utbud och når fler 
målgrupper via den öppna verksamheten. 
Parkbadet arbetar aktivt med att öka simkunnig-
heten bland nyanlända.
Fritidsenheten har gjort nysatsning på Drömpro-
jektet vilket har gett positivt resultat. Fritidsban-
ken ger möjlighet för alla för att testa på olika 
aktiviteter genom att låna ut fritidsprylar gratis.

Främja öppna mötesplatser

Målnivå: alla enheter genomför 
insatser

Mätmetod: antal utvecklingsin-
satser

Värde 2015: 5st, alla enheter 
Värde 2016: >6st 
Värde 2017: 11st

Biblioteksfilialerna har utvecklats som naturliga 
mötesplatser och har erbjudit läxhjäp i samarbete 
med skolor. Huvudbiblioteket erbjuder generösa 
öppettider för att vara en tillgänglig och öppen 
mötesplats.
Kulturskolan och fritidsenheten har öppen verk-
samhet på onsdagkvällar i Kulturcentrum vilket 
lockar många ungdomar. Fritidsbanken är en 
verksamhet som även verkar som mötesplats 
med många besökare och låntagare. Projekt ”för-
eningsmatchning- integrationssamverkan mellan 
offentlig och frivillig verksamhet” har imple-
menterats som en del i Fritidsbanken. Parkbadet 
arbetar med ständig utveckling som mötesplats 
inom alla verksamheter.

Främja tillgänglighet till frilufts-
liv och spontanidrott

Målnivå: minst fyra insatser

Mätmetod: antal utvecklingsin-
satser

Värde 2015: 4st 
Värde 2016: 5st 
Värde 2017: 3st

Badplatserna lockar många besökare vid soligt 
väder. Vandringsleder och elljusspår hålls i gott 
skick för både sommar och vinterverksamhet. 
Skateanläggningen på Jernvallen nyttjas frekvent 
av ungdomar i varierande ålder. 
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Ett jämställt nyttjande av lokaler 
och övriga resurser

Målnivå: Ökad jämställdhet i 
idrottsverksamhet

Mätmetod: Fördelning mellan 
flickor och pojkars aktivitetsnivå 
mätt i LOK-stöd. 

Värde 2015: 182 310 tillfällen 
Värde 2016: 187 451 tillfällen 
Värde 2017: Saknas

Ett jämställt nyttjande av lokaler 
och övriga resurser

Målnivå: Ökad jämställdhet 
bland Kulturskolans elever

Mätmetod: Fördelning mellan 
antal flickor och pojkar som är 
elever på kulturskolan.

Värde 2015: 65% flickor, 35% 
pojkar.
Värde 2016: 61% flickor, 39% 
pojkar 
Värde 2017: 64% flickor, 36% 
pojkar

Både pojkar och flickor ges likvärdiga möjlighe-
ter att delta och ta plats i verksamheten. Aktivt 
arbetat med ett jämställt nyttjande av Kultur-
centrums scener och lokaler, präglat av bredd 
och mångfald i estetiska uttryck samt köns- och 
åldersfördelning

Bidra till lägre ungdomsarbets-
löshet

Målnivå: 5st praktikplatser

Mätmetod: Antal ungdomsprak-
tikplatser, ålder 18-24år

Värde 2015: saknas 
Värde 2016: saknas 
Värde 2017: 4st

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen varierar. Antal besökare har till exempel ökat på biblioteket, men minskat på Parkbadet med anledning av den 
pågående ombyggnationen. Under året har omfattande arbete gjorts för att nå nya målgrupper och bredda verksamheten inom 
Ung Fritid och Kulturskolan. Andelen flickor inom kulturskolan har ökat något.
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Perspektiv EKONOMI

Framgångsfaktorer 
•	 Helhetssyn - Alla ska hålla sig inom fastställda ekonomiska ramar
•	 Ledarskap – Uppföljning och aktiv styrning för att nå uppsatta mål

Mål U Mått Analys
God ekonomisk uppföljning

Målnivå: resultat enligt budget för 
förvaltningen

Mätmetod: budgetuppföljning

Värde 2015: 2,7mkr 
Värde 2016: 3,2 mkr 
Värde 2017: 1,6 mkr

Enhetscheferna arbetar mer regelbunden 
uppföljning, utbildningsinsatser har 
också genomförts.

Ett mer effektivt nyttjande av lokaler

Målnivå: Oförändrad eller höjd nytt-
jandegrad

Mätmetod: Nyttjandegrad 
idrottshallar och salar

Värde 2015: 29 % 
Värde 2016: 30,6% 
Värde 2017: 31,4%

Lokalerna i Kulturcentrum samnyttjas 
av enheterna och av föreningar. Parkba-
det har högt nyttjande av lokalerna.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen är mycket god för perspektivet ekonomi. Nämnden redovisar ett positivt resultat, utfallet beror på delvis out-
nyttjad budget och projektmedel samt lägre personalkostnader. Parkbadet har haft god tillströmning av besökare trots ombygg-
nationer vilket gett ett positivt ekonomiskt utfall. Arbete med nyttjandet av lokaler är ett ständigt pågående arbete.

Perspektiv OMVÄRLD

Framgångsfaktorer 
Omvärldsbevakning - Omvärldsanalys

Mål U Mått Analys
Ökat kunskaps- och erfarenhets-
utbyte med parter utanför Sand-
vikens kommun.

Målnivå: Delta i minst två nät-
verk eller projekt inom kultur- 
och fritidsområdet

Mätmetod: Antalet nätverk eller 
projekt som förvaltningen deltar i.

Värde 2015: fler än 5st, alla en-
heter deltar 
Värde 2016: 13st nätverk eller 
projekt
Värde 2017: 28st nätverk eller 
projekt

Alla enheter ingår i en rad olika nätverk för ökat 
kunskaps och erfarenhetsutbyte

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Inom både kultur- och fritidsområdet finns nätverk och samarbeten etablerade för regional, nationell och internationell samver-
kan. Nämndens verksamheter beaktar samhällsutvecklingen genom regelbunden omvärldsbevakning.
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Volymer/Verksamhetsmått Viktiga händelser och framtidsbedömning

Sandviken har för andra gången utsetts av fackförbundet Vi-
sion till att vara Årets Kulturkommun under 2018. Nöjd med-
borgarindex, NMI för kultur är fortsatt högt och ligger på 74, 
vilket är bland det högsta i landet. 

Kulturskolan har breddat sitt utbud med dans och film samt 
startat öppen verksamhet för att nå nya målgrupper.

Kulturcentrum har erbjudit ett brett utbud av program- och 
utställningsverksamhet med mer än 200 programpunkter. 
Bland annat uppmärksammandes att det var 100 år sedan 
Sandvikenförfattaren Stig Sjödin föddes. Projektet ”En svensk 
läsklassiker” har arrangerats på biblioteket i Kulturcentrum 
med stor framgång. Trampolin på Kulturcentrum har påbörjat 
en bok om sitt läsfrämjande arbetssätt ”Trampolin-modellen”. 
Biblioteken i Järbo och Storvik har rustats upp och fått nya 
inventarier.

En ny mötesplats för ungdomar har öppnats i Storvik tillsam-
mans med Storviks IF. Ett ökat antal gratis aktiviteter för barn 
och unga under sommarlovet har arrangerats i samverkan med 
föreningslivet. Detta har gjorts möjligt genom ökat statligt 
stöd. 

Projekt ”Föreningsmatchning – integrationssamverkan mellan 
offentlig och frivillig verksamhet” har skapat fler möjligheter 
för utrikesfödda att ta del av föreningslivet. Sportbiblioteket 
har bytt namn och har gått med i det nationella konceptet 
Fritidsbanken. En ny brygga och en tillgänglighetsanpassad 
ramp för bad har anlagts i Sjösunda, Strandbaden.

En omfattande ombyggnad inklusive utbyte av äventyrsrusch-
kanor av Parkbadet har påbörjats. Parkbadet har ökat sitt ut-
bud av gruppträning och har fått fler besökare till gymmet. 

Kultur och fritidsnämnden har varit medarrangör av projektet 
”Bandy-byn” under Bandy VM som arrangerades av Görans-
son Arena. Festivalen Sandvikendagarna har för andra gången 
arrangerats i samarbete med Företagarna. Ett 40-tal fören-
ingar, företag och kommunala verksamheter deltog.

Sandvikens kommun är sedan 2016 fristadskommun för fri-
stadskonstnär, efter ett beslut i Sandvikens kommunfullmäk-
tige i juni 2015. I april 2017 presenterades Sandvikens första 
fristadskonstnär Mikhail Borzykin. Fristadsprogrammet inne-
bär att en författare, musiker, bildkonstnär, tecknare, scen-
konstnär och annan konstnärligt verksam som är utsatt för 
censur och/eller förföljelse i sitt hemland erbjuds ett tvåårigt 
stipendium, fri bostad och ett nätverk i kommunens kulturliv 
för att kunna utvecklas konstnärligt och att få arbeta fritt inom 
sitt konstområde. Fristäderna är sammanlänkade genom nät-
verket International Cities of Refuge Network (ICORN) med 
säte i Stavanger, Norge.

   2017 2016 2015
  Biblioteken    
  Antal lån 265 141 271 507 281 571

  
 - andel barn- och  
ungdomsmedier 50% 52% 47%

  Antal besökare 341 750 331 046 334 859

  Konsthallen    
  Antal besök 8 203 9 028 7 859

  Parkbadet    

  Antal besök 174 426 214 000 174 397

  Föreningsstöd    

  
Idrottsföreningar kr/ 
invånare 186 205 189,5

  
Idéburna föreningar kr/ 
invånare 11 12 15

  
Kulturföreningar kr/ 
invånare 44 39 47

  
Sociala föreningar kr/ 
invånare 29 28 27,5

  
Ungdomsgårdar kr/ 
invånare 154 112 123

  
Studieförbund kr/ 
invånare 33 30 30

  Kulturskolan    

  
Antal elever i frivillig 
verksamhet 1) 1 350 1166 850

  
Antal barn i grundskole-
verksamhet 2) 4 300 4 900 2 400

  Kulturcentrum   

  
Antal offentliga  
arrangemang 3) 232 403 400

  Andel för barn och unga 52% 47% 50%

  Årsarbetare    
  Antal 87 87 83

  
1 Bibliotekets handledning i släktforskning och IT räknas 
inte från 2017

  

2 Kulturskolan 2016, nytt sätt att räkna: antal elever beräknat 
utifrån antalet betalda aktiviteter/kurser under året. (Antal 
unika elever var 954)

  3 Inkluderar Jubileumskonserten år 2016
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Kultur och fritidsnämnden ser behov av ökade insatser för 
ett inkluderande och integrerat samhälle. Bland annat finns 
behov av att utveckla nya och befintliga öppna mötesplatser 
för att nå fler och nya målgrupper. Att säkerställa tillgång 
till kultur i skolan genom införandet av det så kallade 
Kulturlöftet är viktigt för en likvärdig skola. Digitaliseringens 
ökade kompetenskrav på medborgarna vill Kultur och 
fritidsnämnden bland annat möta genom en utveckling 
av våra bibliotek. Med ett växande Sandviken ser Kultur 
och fritidsnämnden behov av ökad tillgång till idrottsytor 
och idrottsanläggningar, både för föreningsidrott och för 
spontanidrott. Innebandyns och gymnastikens behov har 
särskilt lyfts fram. Friluftslivet har goda förutsättningar att 
utvecklas för ökat deltagande. 
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Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Nämnden 0,0 -0,6 -0,6 0,7 0,1
Miljö- och hälsoskydd 9,8 -13,3 -3,5 3,0 -0,5
Fysisk planering 17,9 -26,7 -8,8 12,4 3,6
Bostadsanpassning 1,2 -6,4 -5,2 4,2 -1,0
Färdtjänst o skolskjutsar 2,6 -25,2 -22,6 23,6 1,0
Övrig verksamhet 4,0 -12,2 -8,2 7,5 -0,7
Samhällsbyggnadsnämnd1 35,4 -84,4 -48,9 51,5 2,5

1 Resultatet avser Sandvikens kommun      

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Sandviken, Hofors och Ockelbos kommuner samverkar i en 
gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden hör en gemensam 
förvaltning benämnd Västra Gästriklands samhällsbyggnads-
förvaltning.

Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp är de fysiska och ju-
ridiska personer som söker olika typer av lov, tillstånd eller 
vill ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. Som exempel kan 
nämnas kommunernas invånare, fastighetsägare, företagare.

Tillståndsprövning och tillsyn sker i huvudsak enligt miljö-
balken, plan- och bygglagen samt livsmedelslagstiftningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska även tillgodose behoven av 
grundläggande geografiska data och följdprodukter från dessa 
data. Nämnden inrymmer Sandvikens kommuns lantmäteri-
myndighet och medverkar med lantmäteriteknisk rådgivning 
i samhällsbyggnadsprocessen. Vidare ansvarar nämnden för 
skolskjuts- och färdtjänstverksamheten i Sandviken samt bo-
stadsanpassningsbidrag i Sandviken och Hofors.

Ekonomiskt utfall

Årets positiva resultat har reglerats för respektive 
samverkanskommun (Hofors + 0,57 mkr och Ockelbo + 
1,3 mkr). Det kvarvarande överskottet på + 2,5 mkr är 
Sandvikens andel av nämndens och verksamhetens utfall.

Miljö- och hälsoskydd har ett underskott för Sandvikens kom-
mun som främst beror på högre personalkostnader då andel 
nedlagd tid är gemensam, vilken fördelas enligt befolknings-
nyckel som är högre för Sandvikens kommun.

Inom fysisk planering beror överskottet på högre intäkter och 
lägre personalkostnader. Under 2017 har VGS erhållit extra 
medel från Sandvikens kommun. Dessa medel är kopplade till 

Boverkets bidrag för ”Ökat bostadsbyggande” som inkommer 
till kommunen under december månad. För år 2017 fick VGS 
2,6 mkr och av detta har 1,9 mkr nyttjats för samhällsbygg-
nadsutveckling inom Sandvikens Kommun. Bidraget har inte 
kunna nyttjats fullt ut på grund av svårigheter att rekrytera 
personal för kortare anställningar, i synnerhet inom planverk-
samheten. Kart- och lantmäterienheten har även lägre övriga 
kostnader i form av lägre licensavgifter, men även här beror 
överskottet på vakanser delar av året samt högre intäkter inom 
MÄT-verksamheten. De högre intäkterna härrörs från ett 
större arbete mot Sandviken Energi AB.

Verksamheterna för bostadsanpassning har ett negativt resul-
tat där kostnaden för det är högre åtgärdskostnader än budge-
terat.

Skolskjuts- och färdtjänstverksamheternas överskott beror till 
stor del på ett nytt skolskjutsavtal som trädde i kraft höstter-
minen 2017. Avtalet genererar lägre kostnader för skolskjuts-
verksamheten.

Det övriga verksamhetsområdet innehåller förvaltningsled-
ning, administration samt nämndens buffert. Underskottet 
beror på att nämnden under delar av 2017 belastas av dubbla 
förvaltningschefskostnader.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern



107
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadnämnd

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Balanserad styrning – måluppföljning

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2017. Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2017. Mätningens resultat åskådliggörs med 
följande färgmarkering:

Perspektiv MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
•	 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.
•	 Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling.

Mål U Mått Analys
VGS verksamheter har nöjda 
medborgare.
 

Målnivå: Index för antalet nöj-
da medborgare som är i kontakt 
med verksamheterna tas fram 
2017.

Mätmetod: SKL:s undersökning 
INSIKT ”Nöjd-Kund-Index”, 
NKI 

Värde 2015: Saknas

Under året har SKL genomfört sin undersökning 
INSIKT, resultatet för helår redovisas först våren 
2018. Utifrån tidigare resultat har enhetsspecifika 
handlingsplaner med sex stycken delområden 
tagits fram.

VGS och dess verksamheter 
ger medborgarna möjlighet att 
påverka inom nämndens verk-
samhetsområden.

Målnivå: Antal medborgardia-
loger ökar i jämförelse med år 
2016.

Mätmetod: Egen mätning/inven-
tering
 

Värde 2015: Saknas

VGS har deltagit vid 10 stycken medborgardialo-
ger i olika form. Bland annat hölls en medborgar-
dialog inom ramen för Översiktsplanen avseende 
Sandvikens kommun.

VGS verksamheter är tillgäng-
liga för medborgarna.

Målnivå: Resultatet från SKL:s 
webbundersökning 2015 ökar.

Mätmetod: SKL:s webbunder-
sökning, ”Information till alla”
Värde 2016: Bygga och bo – 
Sandviken: 89 %; Hofors: 89 %; 
Ockelbo: saknas; Miljö – Sandvi-
ken: 100 %; Hofors: 46 %; Ock-
elbo: saknas
Värde 2015: Bygga och bo – 
Sandviken: 88 %; Hofors: 80 %; 
Ockelbo: 84 %; Miljö – Sandvi-
ken: 100 %; Hofors: 53; Ockelbo: 
84

Enligt SKL:s undersökning på kommunens 
webbplats och samhällsbyggnadsnämndens verk-
samheter är webbinformationen god. Sidorna 
under bygga- och bo får en svarsfrekvens på 100 
% och miljö: 100 %.

Utifrån SKL:s undersökning INSIKT med del-
område tillgänglighet har aktiviteter i de enhets-
specifika handlingsplanerna delvis genomförts.

 
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Utifrån resultat i de medborgarundersökningar som görs, och då främst NKI, tas enhetsspecifika handlingsplaner fram i syfte 
att medborgarna ska vara nöjda och känna att de blir bemötta på ett respektfullt sätt. Dessutom har VGS medarbetarna varit 
delaktiga i en workshop, kopplat till NKI, för att få ytterligare redskap för att förbättra servicen till såväl medborgarna som 
näringsidkarna i de samverkande kommunerna.

  Uppfyllt            Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt
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Perspektiv MEDARBETARE

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun har nöjda medarbetare.
•	 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar 

för ökad jämställdhet och mångfald.

Mål U Mått Analys
Medarbetarna upplever att 
närmsta chef har ett utvecklings-
inriktat ledarskap.

Målnivå: Tydligt och utveck-
lingsinriktat ledarskap ökar till 
4,0 på MMI.

Mätmetod: Intern medarbetarun-
dersökning via intranätet

Värde 2015: Tydligt och utveck-
lingsinriktat ledarskap 3,7

I syfte att nå måluppfyllelse har chefer erhållit 
handledning. Under november genomfördes en 
intern medarbetarundersökning via intranätet. 
Det totala resultatet för ledarskapet blev 4,12.

Medarbetarna upplever att de är 
motiverade i sitt arbete.
 

Målnivå: Motiverade och del-
aktiga medarbetare ökar till 4,0 i 
intern medarbetarundersökning.

Mätmetod: Intern medarbetarun-
dersökning via intranätet

Värde 2015: Motiverade och 
delaktiga medarbetare 3,8

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvalt-
ning har jobbat med att genomföra aktiviteter i 
handlingsplaner för ”den attraktiva arbetsplat-
sen” under 2017. Den interna medarbetarunder-
sökningen som utfördes visar på motiverade och 
delaktiga medarbetare då resultatet blev 4,19.

Medarbetarna har kännedom om 
Vision 2025 i Sandvikens kom-
mun, vision för Hofors kommun 
och vision Ockelbo kommun.

Målnivå: Vision 2025, balan-
serad styrning och ansvar för 
helheten ökar till 3,8 i intern 
medarbetarundersökning.

Mätmetod: Intern medarbetarun-
dersökning via intranätet
 

Värde 2015: Vision 2025, ba-
lanserad styrning och ansvar för 
helheten 3,4

Medarbetarna har fått utbildning/information om 
respektive kommuns Vision. Detta resulterade i 
ett värde på 3,96 i den interna medarbetarunder-
sökningen.

 
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Med tanke på att VGS fortfarande är en ”ung” förvaltning har arbetet kommit långt även om det fortfarande är en bit kvar till 
full måluppfyllelse. Kompetensutveckling, delaktighet, utvecklingsinriktade och tydliga chefer är faktorer som medverkar 
till att kommunen blir en attraktiv arbetsgivare. Genom att medarbetarna ges möjlighet till delaktighet och inflytande får man 
dessutom nöjda medarbetare. Genom att medarbetarna själva får peka på vad som gör VGS till en attraktiv arbetsplats bidrar 
utvecklingen till nöjda medarbetare som samtidigt är motiverade och får vara delaktiga.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern



109
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadnämnd

Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
•	 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål U Mått Analys
Skapa trygga miljöer för kom-
munernas invånare.

Målnivå: Förbättring utifrån 
NMI 2015, trafiksäkerhet gång- 
och cykelvägar

Skapa trygga miljöer för kommu-
nernas invånare.

Värde 2015: NMI trafiksäkerhet 
gång- och cykelvägar: Sandviken: 
6,1; Hofors: 5,7; Ockelbo: 5,3

Resultatet från SCB’s medborgarundersökning 
och NMI – trafiksäkerhet gång- och cykelvägar 
visar på en liten minskning för Sandvikens kom-
mun, 6,0 (ökning i Hofors: 5,5, i Ockelbo har 
ingen undersökning genomförts under 2017). 
Gång- och cykelvägar är ett arbete som enligt 
medborgarundersökningen behöver prioriteras 
då detta ger ett bättre resultat på undersökningen 
totalt. Arbete med gång- och cykelplan i Ockelbo 
kommun har pågått under året och kommer att 
fortgå under 2018 då den kommer att fastställas.

Skapa attraktiva förutsättningar 
för kommunernas näringsidkare.

Målnivå: Förbättring utifrån 
NKI 2015, del bygglov och 
miljö- och hälsoskydd.

Mätmetod: SKL:s servicemät-
ning av kommunernas myndig-
hetsutövning, Nöjd-Kund-Index, 
NKI.

Värde 2015: NKI bygglov: Sand-
viken: 71; Hofors: -; Ockelbo: 
-; NKI miljö- och hälsoskydd: 
Sandviken: 65; Hofors 55; Ock-
elbo: -

Resultat från SKL:s servicemätning, NKI, redo-
visas först under våren 2018. Det har tagits fram 
handlingsplaner utifrån tidigare resultat.

VGS sprider kunskap om 
skyddsföreskrifterna i samband 
med tillsyn av vattenskyddsom-
råden inom VGS geografiska 
verksamhetsområde.

Målnivå: Upprättande av rutin 
för informationslämnande vid 
tillsynsbesök vid miljöfarlig 
verksamhet i anslutning till vat-
tenskyddsområde.

Mätmetod: Egen uppföljning

Värde 2015: Saknas

VGS har genomfört ett tillsynsprojekt för Sand-
vikens kommun avseende de nya vattenskydds-
föreskrifterna. Under våren 2018 kommer arbetet 
att fortgå samt att det kommer att ske en informa-
tionsinsats.

Energibesparingar, hållbart 
byggande och miljöanpassat 
beteende aktualiseras för kom-
munkoncernen, näringslivet och 
privatpersoner.

Målnivå: NMI, del miljö ökar.

Mätmetod: SCB:s medborgaren-
kät, NMI, Nöjd-Medborgar-Index, 
del miljö.

Värde 2016: Hofors: 51; Ock-
elbo: saknas ; Sandviken: 57
Värde 2015: Hofors: 47; Ock-
elbo: 49; Sandviken: 61
Värde 2014: Hofors: 45; Ock-
elbo: saknas; Sandviken: 58
Värde 2013: Hofors: 50; Ock-
elbo: 46; Sandviken: 57

Resultat i SCB:s medborgarenkät, NMI – del 
miljö för Sandvikens kommun 57 (Hofors: 50; 
Ockelbo: -). Inom energi- och klimatrådgivning-
en har ett extra projekt genomförts, ”Kvinnor, 
Teknik och klimatpåverkan”, vilket är en satsning 
på energibesparing och miljöanpassat beteende.
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VGS verkar för att ”Överens-
kommelser kring åtgärdsarbete 
för miljömål och klimatanpass-
ning” med Länsstyrelsen ge-
nomförs och följs upp.

Målnivå: Minst två stycken 
åtaganden utförs.

Mätmetod: Egen uppföljning

Värde 2015: Saknas

En uppföljning avseende verksamheternas ge-
nomförande har gjorts. Totalt är 52 stycken åtgär-
der färdiga eller påbörjade (Hofors: 18 stycken; 
Ockelbo: 9 stycken; Sandviken 25 stycken)

VGS ansvarar för att Ockelbo 
kommun har ett aktuellt miljö-
målsprogram.

Målnivå: Uppdaterat miljö-
målsprogram.

Mätmetod: Egen uppföljning

Värde 2015: Saknas

Ockelbo kommuns miljömålprogram är uppdate-
rat. I syfte att upprätta ett gemensamt miljöstra-
tegiskt program har VGS tagit fram en förstudie 
under året varvid en projektplan beräknas tas 
fram under 2018.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Arbetet med att höja miljökunskaperna hos medborgare och medarbetare inom våra samverkanskommuner samt arbete med 
energibesparingar och hållbart byggande bidrar till att uppnå en hållbar utveckling inom samtliga kommuner.

Perspektiv EKONOMI

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.

Mål U Mått Analys
VGS håller sig inom sin budget-
ram.

Målnivå: Nollresultat vid bok-
slutet 31/12 2017.

Mätmetod: Uppföljning sker 
månatligen samt vid delårsrapport 
och årsredovisning.

Värde 2016: -3 260 tkr
Värde 2015: -2 644 tkr
Värde 2014: -1 891 tkr
Värde 2013: -75 tkr

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
redovisar ett positivt resultat på +2 538 tkr för 
Sandvikens kommun (Hofors: +573 tkr; Ock-
elbo: +1 315 tkr).

VGS har en avsatt buffert inom 
budgetramen för utvecklingsin-
satser och oförutsedda händelser.

Målnivå: Minst 1,0 % av Sand-
vikens kommunbidrag.

Mätmetod: Budgeterad buffert 
och hur den disponeras under 
året.

Värde 2016: 1,0 %

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
har avsatt
1,0 % av kommunbidraget (för Sandvikens kom-
mun) till en buffert för utvecklingsinsatser och 
oförutsedda händelser. Bufferten har inte nyttjats 
till någon särskild händelse.

VGS samverkar inom förvalt-
ningen, kommunen, kommun-
koncernen och grannkommuner-
na för att nå en ökad effektivitet.

Målnivå: Utveckling av ruti-
ner för samordning inom VGS. 
Minst tre nya rutiner/arbetspro-
cesser tas fram under år 2017.

Mätmetod 1: Egen uppföljning.

Värde 2016: Nio stycken proces-
ser.
Värde 2015: Saknas.

Ett förslag för en gemensam taxa för de tre sam-
verkande kommunerna är framtagen. Dessutom 
har åtta stycken nya arbetsprocesser tagits fram, 
vilket på sikt leder till en ökad effektivitet inom 
nämndens verksamheter.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Genom att samverka och utveckla såväl rutiner som arbetsprocesser anses Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd vara 
på god väg att nyttja resurser på ett effektivt sätt som går hand i hand med god ekonomisk hushållning.
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Perspektiv OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för  

medborgarna och företagen.
•	 Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.

Mål U Mått Analys
VGS verksamheter har förstå-
else för hur plan- och bygg-, 
miljöskydd-, hälsoskydd, och 
livsmedelsprocesserna fungerar 
i andra kulturer.

Målnivå: Öka kunskapen från 
mångkulturella insatser.

Mätmetod: Egen uppföljning

Värde 2015: Saknas

Under året har VGS tagit kontakt med Arbetsför-
medlingen i syfte att genomföra en gemensam 
aktivitet för att sprida kunskap om verksamhe-
terna inom VGS till nyanlända.

VGS bidrar till förbättring av 
bostadsbilden i Hofors, Ockelbo 
och Sandvikens kommuner

Målnivå: Index för andel an-
tagna/godkända detaljplaner för 
bostadsändamål tas fram 2017.

Mätmetod: Egen uppföljning/
mätning

Värde 2015: Saknas

Index för andel antagna/godkända detaljplaner 
för bostadsändamål har inte tagits fram för 2017.

VGS utvecklar verksamheterna 
genom regionala, nationella el-
ler internationella nätverk.

Målnivå: Ett studiebesök per 
verksamhetsområde.

Mätmetod: Egen uppföljning.

Värde 2015: Sex stycken studie-
besök totalt på förvaltningen.

Totalt har förvaltningen varit på 23 stycken stu-
diebesök.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd är delaktig och samverkar i flertalet regionala och nationella nätverk vilket bidrar 
till att de övergripande målsättningarna för regional och nationell samverkan uppfylls. Dessutom utvecklas verksamheterna och 
dess personal kontinuerligt genom möten med många kulturer med kommunens medborgare och dess näringsidkare.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern



112
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadnämnd

Volymer/Verksamhetsmått

Viktiga händelser och framtidsbedömning

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och -förvaltning 
inledde sin verksamhet den 1 april 2016 och samtliga medar-
betare från Hofors, Ockelbo och Sandviken flyttade i samband 
med detta till nya lokaler på Sandbacka Park i Sandviken. Ef-
ter detta har omfattande arbete gjorts för att säkra likvärdiga 
processer och rutiner i de tre kommunerna. Detta arbete har 
fortgått under år 2017. Möten, dialog och samverkan har även 
skett med samarbetspartners för att skapa likvärdiga proces-
ser i arbetet tillsammans med dem. Detta gäller till exempel 
räddningstjänsten, Gästrike återvinnare och vattenbolagen 
(Sandviken Energi AB och Gästrike Vatten AB).

För att ytterligare arbeta med att föra samman medarbetarna 
från de tre kommunerna har arbete med flertalet personalak-
tiviteter fortgått. Förvaltningen har arbetat med, och planerar 
ytterligare aktiviteter, för IPU-profilsarbete med inriktning 
mot intern och extern kommunikation. Personalfrämjande 
arbete sker även i ett större projekt som kallas STAMINA 
(Strukturerat och Tidseffektivt Arbetssätt genom Metoder för 
ett Inkluderande och hälsofrämjande Arbetsliv). Detta är ett 
FoU-projekt som drivs av Uppsala Universitet och Institutet 
för arbetsliv och utveckling. Syftet är att skapa ett strukturerat 
sätt att arbeta med den nya föreskriften om organisatorisk och 
social arbetsmiljö som trädde i kraft den 31 mars 2016.

Under våren 2017 har också ny värdegrund och nya lönekrite-
rier fastställts. De nya lönekriterierna fastställdes för att gälla 
från den 1 april 2017 och kommer att alltså att tillämpas första 
gången vid 2018 års löneförhandlingar. Även en vision för 
VGS har beslutats av nämnden: 

VGS- Tillsammans skapar vi framtidens samhälle

Under 2015 upphandlade de tre kommunerna ett nytt ären-
dehanteringssystem som implementerades i verksamheten 
i samband med att den nya organisationen startade. Denna 
aktivitet har inneburit hårt arbete på flera av enheterna inom 
förvaltningen, och har delvis fortgått under 2017. Systemet 
fungerar nu relativt väl. Förhandlingar med leverantören på-
går fortfarande eftersom flera delar inte är levererade enligt 
avtal, såsom till exempel rapportgenerator och automatiskt 
skapade utskick för grannhörande. 

I syfte att underlätta arbetet för förvaltning och nämnd har 
det senaste året även präglats av ett omfattande arbete med 

framtagande av en ny gemensam, och mer likvärdig, taxa (sju 
stycken) för de tre kommunerna. Taxorna har vid tidpunkten 
för denna årsrapport beslutats i samtliga kommuner och gäller 
från 1 januari 2018, förutom tre stycken i Hofors Kommun 
som ännu väntar på beslut i KF. Det primära syftet med den 
nya taxan är att den ska vara enklare, transparent och mer an-
passad till nedlagd tid och därmed snabba på handläggningsti-
den för medarbetarna som möter företagare och medborgare i 
våra kommuner.

Sandviken har sedan tidigare mätt Nöjd-Kund-Index (NKI), 
löpande Insikt. Från och med den 1 januari 2017 mäts detta 
även för Hofors och Ockelbo. Rapportering till nämnd sker 
löpande i samband med uppföljning av målen i balanserad 
styrning, samt i samband med rapportering från SKL eller 
Markör.

Arbete med att ta fram funktionen företagslots har pågått 
under våren i Sandviken och Ockelbo. Ansvarig har varit 
respektive näringslivschef, men eftersom VGS verksamheter 
till stora delar blir inblandade i den typ av myndighetsärenden 
som lotsen ska hantera, har framtagandet även krävt delaktig-
het från VGS. Några ärenden har sedan start varit aktuella och 
lotsfunktionen har fungerat utmärkt.

Kart- och lantmäterienheten strävar efter att synliggöra och 
tydliggöra vad vi ska göra och vad vi får göra. Det görs dels 
för att hitta rätt servicenivå enligt förvaltningslagen och dels 
för att hushålla med rätt kompetens till rätt arbetsuppgifter. 
En GIS-utredning genomförs avseende den digitala 
samhällsbyggnadsprocessen i VGS. Utredningen ska utmynna 
i ett förslag till ekonomisk modell för den grundläggande 
geodataverksamheten inom VGS. Har vi mod och ekonomi att 
ta beslut om öppna geodata eller kommer beslutet att bygga 
på en finansieringsmodell med stöd av avtal och kommun- 
och driftbidrag som idag? 

Statskontoret har haft i uppdrag av regeringen att utvärdera 
organiseringen för fastighetsbildningen. Statskontoret har 
inhämtat underlag för uppdraget från bland andra Lantmä-
teriet, SKL och de kommunala lantmäterimyndigheterna. I 
uppdraget ingick även att utreda vad Lantmäteriet vidtagit 
för åtgärder för att förbättra handläggningstiderna. Uppdraget 
rapporterades hösten 2017 och kommer att kräva ytterligare 
arbete för Sandvikens KLM under år 2018.

KLM genomför, tillsammans med Skogsstyrelsen, ett projekt 
med syfte att förbättra redovisning av fastighetsgränser på ett 
ca 20 000 hektar stort område omkring Kungsberg, Sandvi-
ken. Projektet är planerat att pågå fram till och med år 2020. 
Resultatet av projektet torde innebära mer nöjda fastighetsä-
gare och en markant förbättrad tillförlitlighet till registerkar-
tans redovisning av fastighetsgränserna.

 2017 2016 2015
Antal årsarbetare 74 72 47
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KLM har infört digital arkivering av detaljplaner inom KLMs 
verksamhetsområde; Sandviken. Den första planen arkive-
rades digitalt den 22 juni. Möjligheten att arkivera digitalt 
innebär att planhandlingarna tillgängliggörs oerhört snabbt i 
fastighetsregistret.

Mätningsingenjörer vid KLM har tillförordnats som sak- 
kunniga för mätinsatser i lantmäteriförrättningar som hand-
läggs av det statliga Lantmäteriet. Ett lyckat samarbete, som 
KLM gärna fortsätter.

Inför 2017 har Energimyndigheten arbetat om förordningen 
och bidragen som ges för energi- och klimatrådgivning. Små 
kommuner, såsom Ockelbo och Hofors, har fått avsevärt min-
dre bidrag medan större kommuner har fått större bidrag. Pro-
jektet Kvinnor, Teknik och Klimatpåverkan (KTK) genomför-
des under 2017 och riktade sig till kvinnor i Hofors, Ockelbo 
och Sandvikens kommuner. Kommunerna deltar även i ett 
coach-projekt (CEK-projektet) som är placerat i Gävle. Bidra-
get för coachen löper under tre år och syftar till att hjälpa små 
och medelstora företag i Gävle, Hofors, Ockelbo och Sand-
vikens kommuner med energieffektiviseringsåtgärder.

Förvaltningen hade under 2017 ett uppdrag att göra en för-
studie kring möjligheterna till ett gemensamt miljöstrategiskt 
program för Hofors, Ockelbo och Sandviken. Förstudien 
kommer inom kort att lämnas för godkännande i nämnd och 
respektive kommunstyrelse, med förhoppningen om ett beslut 
om att gå vidare med framtagande av ett gemensamt miljö-
strategiskt program för alla tre kommuner. 

Handläggningstiderna inom bygglovsverksamheten har under 
våren överskridit de önskade och i vissa fall även överskridit 
de i plan- och bygglagen stipulerade handläggningstiderna. 
Åtgärder i form av både tillfälliga konsulter och tillsättandet 
av extrapersonal har vidtagits i syfte att åtgärda handlägg-
ningstiderna. Under hösten har enheten haft god ärendebalans 
och bra handläggningstider.

På förvaltningen pågår nu ett aktivt arbete med att möta nu-
varande och framtida digitaliseringskrav. Digitala systemstöd 
kommer kunna bidra till en effektivare arbetsprocess och 
ärendehandläggning. Samtidigt förbättrar vi vår tillgänglighet 
och service till medborgare och företag. 

Under senare delen av hösten 2017 beslutades att VGS ska 
utveckla verksamheten genom att ingå i det beprövade kon-
ceptet ”Mittbygge”. Via denna plattform på nätet kan den 
sökande lämna in sina bygglov via e-tjänst och även följa sitt 
ärende i realtid. Här finns även en stor mängd information att 
ta del av. Förhoppningen är att anslutningen till Mittbygge ska 
vara helt klar under våren 2018.

På förvaltningen pågår för närvarande intensivt arbete med 
färdigställande av Sandvikens översiktsplan. Under hösten 
2017 påbörjades samrådsfasen för att därefter ställas ut under 
2018. Översiktsplanen kommer att antas i kommunfullmäk-
tige december 2018.
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Arbetslivsnämnd

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Arbetslivsnämnd - -0,9 -0,9 0,9 -0,0
Vuxenutbildning 33,6 -75,2 -41,6 39,9 -1,7
Kompetensförsörjning 83,7 -92,7 -9,0 15,7 6,7
Övrig verksamhet 0,0 -4,2 -4,2 4,7 0,6
Arbetslivsnämnd 117,3 -172,9 -55,7 61,2 5,6

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Arbetslivsnämndens övergripande uppdrag är att bidra till en 
väl fungerande arbetsmarknad genom jobb och studier för 
olika målgrupper i kommunen. I detta ingår bland annat an-
svaret för etablering och integration av flyktingar med  
uppehållstillstånd. 

Nämnden ansvarar för följande insatser och målgrupper;
• Nya invandrande kommunmedlemmar som sökt skydd i 

Sverige samt bostadsort och arbete i Sandviken.
• Invandrare som behöver svenskundervisning (sfi). 
• Vuxna som behöver utbildning från grundläggande nivå 

till eftergymnasial nivå.
• Vuxna som behöver särskild undervisning (särvux).
• Arbetslösa som behöver olika former av stöd och träning 

samt praktik för att komma i arbete.
Vissa kompetensförsörjningsinsatser till företag och offentlig 
sektor bland annat i samarbete med Arbetsförmedlingen och 
Europeiska Socialfonden. 

Ekonomiskt utfall

Arbetslivsnämnden har ett negativt resultat inom verksam-
hetsområdet vuxenutbildning. Detta är beroende på vuxenut-
bildningens kraftiga ökning av elevantal som medför behov 
av utökade resurser, både i form av lärare och av lokaler. 
Elevantalets ökning har flera orsaker. En orsak är den stora 
ökningen av nysvenskar som först genomgår svenskundervis-
ning där många sedan övergår till grund –och gymnasial vux-
enutbildning. En annan orsak är att ny lagstiftning har införts 
som ger alla rätt till studier för högskolebehörighet. Från 
hösten ifördes dessutom möjligheten för vissa arbetslösa att 
studera med ersättning från arbetsförmedlingen. Sammantaget  
bidrar detta till ökad efterfrågan på vuxenutbildningen. I kom-
bination med kostnadsökningen minskade även det direkta 
statsbidraget till vuxenutbildningen. Ökningen av kommunens 
bidrag till Arbetslivsnämnden uppnår inte att kompensera 
vuxenutbildningens kostnadsökning/intäktsminskning. Tack 
vare fördelningen av statsbidrag från Migrationsverket till 
verksamheten sfi (svenska för invandrare) begränsades dock 
underskottet som beräknades från början av året att bli högre.

Inom kompetensförsörjning är det stora överskottet att 
hänföras både till ökade statsbidrag från Migrationsverket 
för invandrare med uppehållstillstånd samt till de besparings-
åtgärder som inleddes redan under år 2016 då förvaltningen 
gjorde ett underskott. I början av året visade prognosen ett 
underskott på vilket medförde att besparingsåtgärderna fort-
satte med succesiv avslutning av stort antal nystartsanställ-
ningar. Ytterligare besparing som beslutades under 2016 och 
genomfördes under 2017 är sammanslagning av enheter inom 
arbetsmarknadsverksamheten. 

De riktade medel som arbetslivsnämnden erhöll år 2017, 11 
mkr, fördelades två tredjedelar till vuxenutbildningen för att 
kompensera den växande verksamheten. En tredjedel förde-
lades till arbetsmarknadsverksamheten för att kompensera 
den förväntade minskningen av uppdragsersättningar från 
arbetsförmedlingen. Dock visade det sig att uppdragen från 
arbetsförmedlingens inte minskade i den omfattning som för-
väntades.  
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Balanserad Styrning – måluppfyllelse

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2017. Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2017. Mätningens resultat åskådliggörs 
med följande färgmarkering:

Perspektiv MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
•	 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.
•	 Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling.

Mål U Mått Analys
Nämnden och förvaltningen 
genomför dialogmöten inom 
nämndens verksamhetsområden, 
och förvaltningen informerar 
löpande om verksamheten med 
en särskild informationsinsats 
på hemsida och i sociala medier 
minst en gång per månad.

Målnivå: Minst 4 dialogmöten 
där nämnden deltar samt en in-
formationsinsats minst en gång 
per månad

Mätmetod: Räkna antal medborgar-/dia-
logmöten samt antal informationsinsatser

Värden 2016: Tre medborgarmöten. 
Månadsvisa informationsinsatser 
 
Värden 2017: Fyra  medborgar-/dialog-
möten.
Månadsvisa informationsinsatser 

Informationsinsatser genomförs varje 
månad från förvaltningens verksamheter. 
Förvaltningen använder Facebook, Twit-
ter, hemsidan, gör egna informationsblad, 
har träffar med allmänheten samt har 
under året även tagit fram informations-
filmer. Stor del av informationsträffarna 
har gällt flyktingsituationen som har rik-
tat sig till såväl kommunala enheter som 
till medborgarna i allmänhet.

Nämndens medborgardialoger har haft 
olika teman: Riksdagsbesök CVL, ”Nya 
medborgare”, dialogmöte Sfi och  CVLs 
mässa ”Vägen till arbete”.

Verksamhetens deltagare ska 
vara nöjda med de aktiviteter 
förvaltningen genomför. 

Målnivå: Minst 90 % av delta-
garna i arbetsmarknadsaktivitet 
ska vara nöjda med den verk-
samhet och insatser förvaltning-
en ansvarar för. 

Målnivå: Införa enkätmätning 
för vuxenutbildningen

Mätmetod: Deltagarenkäter vid aktivite-
ternas avslutning.
 
Värden 2016: 
Arbetsmarknadsverksamhet 100 % 
 
Vuxenutbildning 82,6 % (som svarat på 
frågan – Jag trivs i skolan)

Värden 2017:
Arbetsmarknadsverksamhet 100 % 
 
Vuxenutbildning 95 % (som svarat på 
frågan – Jag trivs i skolan

Inom arbetsmarknadsverksamheten görs 
mätning när deltagare slutar. Under 2017 
genomfördes 68 enkäter där 100 % var 
nöjda eller mycket nöjda med den verk-
samhet och de insatser som förvaltningen 
ansvarar för.

Vid mätning i juni 2017 för vuxenutbild-
ningens deltagare svarade 95,3 % att de 
trivdes i skolan.

  Uppfyllt            Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt
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Deltagare inom arbetsmarknads-
aktiviteter ska bedöma att de 
nått sitt personliga mål som upp-
sattes vid aktivitetens start.

Målnivå: Minst 90 % av delta-
garna ska bedöma att de nått sitt 
personliga mål som uppsattes 
vid aktivitetens start.

Mätmetod: Deltagarenkäter vid aktivite-
ternas avslutning.

Värden 2016: 93 %

Värden 2017: 97 % 
 

Inom arbetsmarknadsverksamheten görs 
mätning när deltagare slutar. Under 2017 
genomfördes 68 enkäter där 97 % be-
dömde att de nått sitt personliga mål som 
uppsattes vid aktivitetens start.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 
Förvaltningen fortsatte under året sitt informationsarbete för motverkande av främlingsfientlighet och främjande av en positiv 
syn av mångfald i Sandviken. Det är en utmaning för nämnden att hitta forum för dialogmöten och hitta ett sätt att nå ut till 
medborgarna. Arbetslivsnämnden har valt att ha dialog i samband med förvaltningsaktiviteter. När det gäller arbetsmarknads-
verksamheten så visar de höga värden som deltagarna åsatt arbetsmarknadsverksamheterna en nöjdhet för verksamhetens inne-
håll. Vuxenutbildningens mäter inte ”nöjdhet” utan istället ”trivsel i skolan”. Sammanfattningsvis bedöms att aktiviteterna har 
bidragit till att uppnå de övergripande målsättningarna. 
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Perspektiv MEDARBETARE

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun har nöjda medarbetare.
•	 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar 

för ökad jämställdhet och mångfald.

Mål U Mått Analys
Chefer och medarbetare inom 
förvaltningen ska vara nöjda 
med sin arbetssituation.

Målnivå: Lägst nivå 4,0 på den 
interna medarbetarundersök-
ningen 
 
Målnivå: Sjukfrånvaro under 
3 %
 

Mätmetod: Statistik
 
 
Värden 2016: 
Interna medarbetarunder-
Sökningen snitt 82 %
Värden 2017:
Intern medarbetarundersökning  
Ledarskap 4,19 
Motivation 4,59 
 
Värde 2016: 
Sjukfrånvaro 3,70 %
Värde 2017: 
Sjukfrånvaro 4,03 % 

I den interna medarbetarundersökningen har 
Arbetslivsförvaltningen ett mycket gott re-
sultat som klart överstiger målsättningen och 
kommunens snitt.

Sjukfrånvaron följs upp varje månad av 
nämnden. Målet har ej uppnåtts vad gäller 
sjukfrånvaron som framförallt oktober-
december ökade kraftigt. Trots att målet ej 
uppnåtts visar det höga betyget om medar-
betarnas syn på ledarskap och motivation att 
medarbetarna trivs vilket  i sin tur gynnar 
frisknärvaro.

Medarbetare känner till Vision 
2025 och förstår målen i balan-
serad styrning.

Målnivå: Varje enhet har minst 
2 gånger per år uppföljning av 
målen i balanserad styrning

Mätmetod: Antal uppföljningar av 
målen i balanserad styrning 
 

Värde 2016: 81% av medarbetarna 
svarar att de känner till innehållet i 
Vision 2025. 
Värde 2017: Tre uppföljningar 

Förvaltningen har under 2017 genomfört tre 
uppföljningar av målen i Balanserad Styr-
ning där medarbetarna medverkar.
170430, 170630 och 171231.

I den interna medarbetarundersökningen  
gällande frågan ”om medarbetaren är väl 
förtrogen med Vision 2025 och målen i 
balanserad styrning”  har Arbetslivsförvalt-
ningen ett snittvärde på 3,72 jämfört med 
kommunens snitt på 3,35 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
I den interna medarbetarenkäten fick Arbetslivsförvaltningen kommunens bra betyg vilket ger vid hand både att medarbetarna 
upplever att det är ett gott ledarskap, att de känner att de har inflytande och är motiverande samt att de är förtrogna med kom-
munens mål i balanserad styrning. Nämnden har i samband med uppföljning av balanserad styrning dialog med förvaltningens 
ledningsgrupp för att därigenom få kunskap och kännedom om respektive enhets förutsättningar att utföra sina uppdrag gent-
emot medborgarna i Sandviken. Aktiviteterna bedöms ha bidragit till att uppnå de övergripande målsättningarna. 
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
•	 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål U Mått Analys
Nämndens verksamheter ska 
bidra till hållbar samhällsutveck-
ling genom att utveckla indivi-
ders arbetsförmåga och kompe-
tens. Kompetensförsörjning och 
jobb bidrar även till trygghet och 
utveckling för såväl företag som 
individer. 

Målnivå: Minst 3400, varav 
1400 i arbetsmarknadsprogram/
projekt och 2000 i den samlade 
vuxenutbildningen, ska delta i 
arbetsmarknadsaktiviteter och/
eller utbildning inom nämndens 
verksamhetsområden under året.

Målnivå : Andelen deltagare 
som går till arbete, utbildning 
eller eget företagande efter av-
slutad arbetsmarknadsaktivitet 
ska öka jämförbart med föregå-
ende år.

Målnivå: I genomsnitt går minst 
80 % av deltagarna till vida-
reutbildning, arbete eller eget 
företagande efter avslutad yrkes-
utbildning.

Mätmetod: Antal deltagare i olika arbets-
marknadsprogram och projekt samt i den 
samlade vuxenutbildningen

Värde 2016: 1.210 personer har deltagit 
i arbetsmarknadsverksamhet, 2.849 i den 
samlade vuxenutbildningen. 
 
Värde 2017: 1.080 personer har deltagit 
i arbetsmarknadsverksamhet, 3.513 i den 
samlade vuxenutbildningen

Mätmetod: Andelen deltagare inom arbets-
marknadsverksamhet som går till arbete, 
utbildning eller eget företagande. 
 
Värde 2016: 
Snittet för förvaltningen 28 % 
Aktivitetscenter för unga 38 %
Arbetsmarknadscentrum 26 %
Integrationsenheten 45 % 
Lok-center 7% 
 
Värde 2017:
Snittet för förvaltningen 32 % 
Arbetsmarknadscentrum 40 % 
Integrationsenheten 31 % 
Lok-center 25 %

Mätmetod: Andelen deltagare i yrkesut-
bildning som går till vidareutbildning, ar-
bete eller eget företagande.
 
Värde 2016: 
Verkstadsutbildning 93 % 
Vård- och omsorgsutbildning 97 % 
YH Verkstad 82 % 
YH Automation 92 % 
 
Värde 2017: 
Verkstadsutbildning 77%
IT-utbildning 87,5%
Vård- och omsorgsutbildning 100%
Kock-utbildning 100% 
YH Verkstad 100 % 
YH Automation 87 % 

Förvaltningen har för 2017 nått målet 
vad gäller antalet deltagare totalt.
Något lägre än målet är deltagare i ar-
betsmarknadsprogram och projekt. Det-
ta beror främst på statens avveckling 
av arbetsmarknadsåtgärden Fas 3. I den 
samlade vuxenutbildningen  har antalet 
deltagare klart överstigit målet.

Andelen deltagare som går till arbete, 
utbildning eller eget företagande efter 
avslutad arbetsmarknadsverksamhet har 
ökat bland annat tack vare att flertalet 
av deltagare inom Fas 3 har avslutats 
till jobb via Extratjänst. 
 
Målet för deltagare som efter avslutad 
yrkesutbildning går till vidareutbild-
ning, arbete eller eget företagande har 
nåtts
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Organiserade insatser för fysiskt 
och psykiskt välmående har vi-
sat sig vara en viktig komponent 
och framgångsfaktor på vägen 
till arbetsmarknaden, framförallt 
för ungdomar och utrikes födda.

Målnivå: I de program och 
projekt där det är möjligt och 
ändamålsenligt bör deltagarna 
erbjudas hälsoaktivitet. 
 
Målnivå: Minst 1 100 personer 
inom nämndens finansierade 
verksamheter ska delta i olika 
organiserade aktiviteter inom 
hälsa, kost och motion under 
året.

Mätmetod: Redovisa de friskvårdsaktivite-
ter som bedrivs.

Värde 2016: Ingen mätning 
Värde 2017:  
Tema hälsa, SFI
Fysisk och mental hälsa, Språkstudion
Friskvård för arbetslagen, AMC  
Kost och träning, Integration 
Sommarfotboll, Integration
Sportfritids med läxläsning, Integration
Nattfotboll, Integration
Fotbollslag utrikes födda, Integration
Boll och Lek, Integration

Mätmetod: Antalet personer som deltagit i 
hälsofrämjande aktiviteter.

Värde 2016: 1.209 personer
Värde 2017: 1.722 personer

Inom förvaltningens arbetsmark-
nadsverksamheter erbjuds alla delta-
gare hälsoaktiviteter. När det gäller 
AMCs och Integrationsenhetens 
friskvårdsaktiviteter sker det i samar-
bete med föreningslivet, där de stora 
aktörerna är SIF och SAIK. Samar-
betet med föreningslivet har visat sig 
vara framgångsrikt där både antalet 
deltagare och variationen av frisk-
vårdsaktiviteter har ökat.

Vuxenutbildningen i Sandviken 
behöver öka sin volym inom 
såväl grundläggande- och gym-
nasial nivå som yrkes- och hög-
skolenivå.

Vuxenutbildningen i Sandviken 
behöver också öka andelen stu-
denter som får godkända betyg 
samt även öka andelen som ge-
nomför hel yrkesutbildning. 

Målnivå: Fr.o.m. 2015 och inom 
den närmaste 5-årsperioden 
fördubbla antal studerande inom 
vuxen- och högskoleutbildning.

Målnivå: Andelen godkända 
betyg ska ligga på minst riksnivå 
87 %.

Målnivå: Andel av eleverna som 
genomför hel yrkesutbildning 
ska vara minst 90 %.

Mätmetod: Antal studerande inom vuxen- 
och högskoleutbildning.
 
Värde 2015: Grund- och gymnasieutbild-
ning 471 helårsstuderande 
Värde 2016: Grund- och gymnasieutbild-
ning 654 helårsstuderande 
Värde 2017: Grund- och gymnasieutbild-
ning 823 helårsstuderande 
 
Mätmetod: Andel godkända betyg.

Värde 2016: 94 % 
Värde 2017: 92 % 

Mätmetod: Andel som genomför hel yr-
kesutbildning.

Värde 2016: 
Verkstadsteknik 78 % 
YH verkstad 85 %
YH automation 87 % 
Värde 2017:

Verkstadsteknik 76 % 
IT-utbildning 62 %
Kock-utbildning 73 %
Vård- och omsorgsutbildning 67 % 
YH verkstad 87 %
YH automation 75 %

Antalet studenter har ökat vilket var 
nämndens mål. En fortsatt ökning krä-
ver ökade resurser, i form av lokaler 
och personal. Den kraftiga ökningen 
beror dels på den nya lagstiftningen 
som trädde i kraft 2017 vilket ger stu-
denter rätt att läsa upp allmän och sär-
skild behörighet till högre studier och 
dels på den stora inflyttningen av utri-
kes födda som inleder med studier på 
SFI och därefter fortsätter med studier 
på grund- och gymnasienivå. 
 
När det gäller andelen godkända betyg 
så uppnås målet. 
 
Andelen som genomfört hel yrkes-
utbildning ligger något lägre än 
målnivån. Arbetet med marknadsföring 
av yrkesutbildningarna fortgår som ett 
led i att få fler motiverade studenter. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 
Nämndens mål om antalet deltagare totalt har uppnåtts. I en situation där Sandviken har en kombination av Sveriges högsta 
arbetslöshet och en låg utbildningsnivå är det viktigt att upprätthålla aktivitetsinsatser för att stärka deltagarnas väg mot studier 
och arbete. Under året har dock statens finansiering av aktivitetsåtgärder förändrats vilket inneburet att förvaltningen tvingats 
att minska antal deltagare i arbetsmarknadsverksamhet.  Den stora ökningen av antalet studenter till vuxenutbildningen ger 
dock vid hand att förvaltningens aktiviteter bedöms ha bidragit till att uppnå de övergripande målsättningarna. 
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Perspektiv EKONOMI

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.

Mål U Mått Analys
Nämndens verksamheter ska 
sträva efter att förbättra kost-
nadseffektivitet. 

Målnivå: Nettokostnaderna per 
brukare/deltagare/studerande 
ska vara oförändrade eller mins-
ka i jämförelse med året innan

Mätmetod: Statistik från verksam-
heten
 
Värden 2016: 
Arbetsmarknadsverksamhet: kr/
deltagare: 10.818
Integrationsverksamhet: 
kr/deltagare 5.515 
Grund- och gymnasieutb: 
kr per heltidsstudieplats: 30.720 
Svenska för invandrare (sfi): kr/
studerande 2.537 

Värden 2017: 
Arbetsmarknadsverksamhet: kr/
deltagare: 12.700
Integrationsverksamhet: 
kr/deltagare -8.363 (nettointäkt)
Grund- och gymnasieutb: 
kr per heltidsstudieplats: 30.977 
Svenska för invandrare (sfi): kr/
studerande 3.386 

Nettokostnaden har ökat för alla redovisade 
verksamheter förutom integrationsverksam-
heten som under 2017 med de ökade bidragen 
från Migrationsverket i kombination av bespa-
ringsåtgärder fick ett nettoöverskott. För Ar-
betsmarknadsverksamheten gjorde borttagan-
det av Fas 3-åtgärden att intäkterna minskade. 
För CVLs del, som har utökat sin verksamhet 
kraftigt de senaste åren har nettokostnaden 
ökat något vilket kan förklaras med högre hy-
reskostnader.  

Förvaltningens ekonomi i ba-
lans.

Målnivå: Förvaltningen ska 
hålla sig inom budgetram 

Mätmetod: Månatlig 
budgetuppföljning.  
 
Värde 2016: Resultat - 4.207 tkr 
Värde 2017: Resultat + 5.573 tkr

Överskottet är beroende av ökade bidrag från 
Migrationsverket samt de besparingsåtgärder 
som vidtagits för att  undanröja det underskott 
som prognostiserades i början av året.
 

Nämnden verkar för nämnds 
och förvaltningsövergripande 
aktiviteter och projekt

Målnivå: Antal nämnds- och 
förvaltningsövergripande aktivi-
teter och projekt.

Mätmetod: Räkna antal aktiviteter 
och projekt. 

Värde 2016: Se analys 

Värde 2017: Se analys 
 
 

Samarbete med:
-Kunskap för att motverka skolavhopp.
-Omsorgen med vårdutbildning / språk.
-Kultur & Fritid med  skötsel av fritidsanlägg-
ningar, Fritidsbanken
-Servicekontoret med matleveranser 
-Individ- & familjeomsorgen med deltagarakti-
viteter. 
-Högbo Bruk med arbetslag på bruket och i 
skogen.
Vi har flera arbetslag som utför diverse uppgif-
ter av varierande karaktär i arbetsträningssyfte.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Trots ett överskott av nämndens resultat har de flesta nettokostnaderna per deltagare/studieplats ökat under 2017. Undantaget är 
integrationsverksamheten som under 2017 fått en kraftig ökning av statsbidrag. Detta bidrag är helt avhängigt hur många nya 
personer med permanent uppehållstillstånd som flyttar till kommunen, och kan därför variera mycket mellan åren vilket gör det 
svårt att veta i början av året hur stor årsbidraget blir. Verksamhetsutökningen som  genomförts under året inom vuxenutbild-
ningen har nämnden sett som högprioriterat utifrån det behov som medborgarna i Sandvikens kommun har med  tanke på den 
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höga arbetslösheten och den låga utbildningsnivån som råder. Nettokostnaden per deltagare/student inom CVL har ökat, trots 
att även antalet helstudieplatser ökat vilket kan förklaras av kostnadsökningar för lokaler. Även Arbetsmarknadsverksamhetens 
nettokostnad ökade beroende på minskat antal deltagare med handledarersättning. Föregående år, då nämnden gjorde ett minus-
resultat, tog nämnden beslut om sparåtgärder med nedskärning av nystartsanställningar samt sammanslagning av enheter. Dessa 
besparingsåtgärder i kombination med de ökade statsbidragen från Migrationsverket bidrog till nämndens överskott.
Därmed kan konstateras att nämnden, trots vissa nettokostnadsökningar, kan bedömas uppnå den övergripande målsättningen 
med en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.

Perspektiv OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medbor-

garna och företagen.
•	 Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.

Mål U Mått Analys
En betydande del av nämndens 
utvecklingsarbete, och sam-
verkan över förvaltnings- och 
kommungränserna, sker inom 
ramen för EU-projekt. Särskilt 
inom ramen för den europeiska 
socialfonden ingår utbyte med 
liknande verksamheter i andra 
europeiska länder som ett inslag 
i projekten.  
Nämndens verksamheter ska 
under året bedriva innovativa 
utvecklingsprojekt med EU-
finansiering och inslag av euro-
peiskt utbyte.

Målnivå: Minst tre större EU-
projekt

Mätmetod: Antal EU-projekt 

 
Värde 2016:  Projektpartners i 
två EU-projekt, inga utbytespro-
jekt 
 
Värde 2017: Projektpartners i tre 
EU-projekt. 
ESF – Plug In 
ESF – Ung i Sandviken
Leader – IKEF Högbo

Arbetslivsförvaltningen har under året utöver 
fortsatt arbete med tidigare beviljade EU-projekt 
även jobbat med nya ansökningar. Två av dessa 
ansökningar (ESF) blev beviljade i december och 
startar februari 2018. 

För utrikes födda som saknar 
erfarenhet från arbetsmarkna-
den i nya hemlandet utgör möj-
ligheterna till praktik en viktig 
erfarenhet från den svenska 
arbetsmarknaden. 
Nämndens verksamheter ska 
aktivt arbeta för att utrikes 
födda ska erhålla praktik.

Målnivå: Minst 750 utrikes 
födda ska erhålla aktivitet inom 
förvaltningens arbetsmarknads-
verksamhet 
 
Målnivå: Minst 150 utrikesföd-
da inom etableringen ska er-
hålla praktik inom såväl privat 
som offentlig sektor under året.

Mätmetod: Antal utrikes födda i 
aktivitet
 
Värde 2016: 636 utrikesfödda i 
arbetsmarknadsaktivitet 
Värde 2017: 634 utrikesfödda i 
arbetsmarknadsverksamhet 

Mätmetod: Antal utrikes födda i 
praktik
 
Värde 2016: 137 utrikes födda i 
praktik
Värde 2017: 127 utrikes födda i 
praktik

På uppdrag av och i samarbete med Arbetsför-
medlingen arbetar Arbetslivsförvaltningen både 
inom arbetsmarknads- och integrationsverksam-
heten kontinuerligt med olika arbetsmarknadsåt-
gärder.
Det goda och väl inarbetade samarbetet med 
Arbetsförmedlingen kan ses som en framgångs-
faktor.
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Integration är en gemensam 
aktiv process som innebär att 
vi ska lära känna varandra och 
lära av varandras historia och 
kultur. Upplevelsen att vara 
en del av samhället och känna 
samhörighet är lika viktig för 
utrikes födda som för inrikes 
födda personer.  

Målnivå: : Under år 2017 ge-
nomföra kartläggning av mötes-
platser mellan utrikes födda och 
inrikes födda inom förvaltning-
ens verksamheter.

Mätmetod: Beskrivning av mö-
tesplatser

Värde 2016: Ingen mätning 
Värde 2017: Se analys

Arbetslivsförvaltningen har naturliga mötesplatser 
tack vare den verksamhet som bedrivs. 
Mötesplatser finns i alla våra projekt, deltagarak-
tiviteter och arbetslag inom arbetsmarknads- och 
integrationsverksamheten, inom vuxenutbildning-
en på Hammarskolan, Olsbackaskolan, Bessemer-
skolan och Sandbacka Park samt även inom våra 
aktiviteter tillsammans med idrottsrörelsen.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 
Under året har förvaltningen fortsatt arbetet med tidigare beviljade  EU-projekt, samtidigt som ytterligare två EU-ansökningar 
inlämnats och beviljats för start 2018. Med tanke på regionens och Sandvikens svåra arbetslöshetssituation kommer nämnden 
verka för att lämna in ytterligare ansökningar vid nya utlysningar. Samarbetet med Arbetsförmedlingen är viktigt för att skapa 
olika arbetsmarknadsaktiviteter för såväl utrikes födda som inrikes födda personer. Aktiviteterna bedöms ha bidragit till att 
uppnå de övergripande målsättningarna.

Volymer/Verksamhetsmått

Mottagandet av flyktingar med uppehållstillstånd som hade 
sin kulmen år 2015/2016 minskade succesivt under år 2017 
men ligger fortfarande på en jämförelsevis hög nivå. Den 
minskade flyktingmottagningen har bidraget till minskat tryck 
på studieformen sfi (svenska för invandrare). Detta har un-
derlättat uppfyllandet av lagkravet att personer som fått up-
pehållstillstånd kan starta sin utbildning inom 3 månader efter 

 2017 2016
Mottagna invandrare 563 703
Studerande i svenska för invandrare 1 079 1 090
Heltidsstudieplatser i grundläggande 
och gymnasial utbildning 823 654
Studerande i särskild undervisning för 
vuxna 26 24
Studerande totalt på CVL 3 513 2 849
Arbetslösa (december respektive år) 2 524 2 651
Årsarbetare,  exkl beredskapsanställda 155 148
Beredskapsanställda (dec respektive 
år) 203 90

inflyttning. Fortfarande är det många som studerar sfi och som 
sedan går vidare till studier inom grund- och gymnasial vux-
enutbildning. Denna ökning, tillsammans med ny lagstiftning 
som ger rätt till studier för högskolebehörighet samt för vissa 
arbetslösa att studera med bidrag har gett en kraftig ökning av 
studerande på grund- och gymnasieutbildningar. Det ökade 
antalet studenter genererar behov av ökade personalresurser 
inom CVL:s (Centrum för vuxnas lärande) verksamheter.

Arbetslösheten i Sverige var år 2017 den lägsta på sju år. 
Sandviken som år 2016 hade den högsta arbetslösheten på 
19 år ligger fortfarande på en mycket hög nivå även om 
den minskat något. Antalet beredskapsanställda ökade suc-
cesivt under året tack vare statens satsning på Extratjänster 
vilket är en visstidsanställning på 1 år med möjlighet till ett 
års förlängning för arbetstagaren och som ger kommunen 
en relativt hög finansieringsgrad i form av statsbidrag. Den 
relativa arbetslösheten i Sverige uppgick i december till 7,5 
procent medan den låg på 13,6 procent i Sandviken. Det är 
den 9:e högsta arbetslösheten av landets 290 kommuner. 
Ungdomsarbetslösheten som genomsnitt i hela riket uppgick 
i december till 10,2 procent låg på 21,6 procent i Sandviken. 
Bland ungdomarna under 25 år var det relativt stor skillnad 
mellan flickor och pojkar då flickorna hade en arbetslöshet på 
17,9 procent medan pojkar låg på 24,8 procent, vilket främst 
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kan förklaras med generellt större studiedeltagande och bättre 
studieresultat bland flickor. 
(Källa: Arbetsförmedlingen). 

Diagrammet nedan visar utvecklingen av antal arbetslösa 
personer  i Sandviken mellan åren 2007 – 2017. 

Viktiga händelser och framtidsbedömning

Samtidigt som det i december fanns 2 524 arbetslösa 16-64 
år i Sandviken, så hade det sammanlagt nyanmälts 2 101 
lediga jobb till Arbetsförmedlingen i Sandviken under år 
2017. I jämförelse med motsvarande period året innan var 
det en minskning av antalet arbetslösa med -4,8 procent och 
en minskning av antalet nyanmälda lediga jobb med -17,8 
procent. Under året har en den betydande satsningen på vux-
enutbildning, och en stark ökning av de nya Extratjänsterna i 
kommunen, inneburit att arbetslöshetsökningen i kommunen 
kunnat motverkas. 
 
Även om arbetslösheten minskat något under året, och då 
särskilt för ungdomar, så har Sandviken en av landets högsta 
arbetslöshetsnivåer. I december 2017 var den relativa arbets-
lösheten 13,9 procent för kvinnor och 13,5 procent för män, 
vilket var de högsta nivåerna av samtliga kommuner inom 
Arbetsförmedlingens marknadsområde för Södra Norrland. 
 
Den nuvarande strukturellt höga arbetslösheten i kommunen 
har sin början från finanskrisen 2008, som inneburit att cirka 
1 000 arbetstillfällen försvunnit fram till idag. Samtidigt har 
inflyttningen till Sandviken varit relativt sett mycket stor un-
der de senaste 6-7 åren, vilket ökat ”trycket” på arbetsmark-
naden. 
 
Hög arbetslöshet i kombination med många nyanlända, 
samtidigt som kompetensbristen är stor inom flera delar av 
näringslivet, innebär att behoven av vuxenutbildning är fort-
satt mycket stor. Arbetslivsnämndens har också stadigt ökat 
resursinsatserna för såväl grundläggande utbildning som för 
gymnasial och yrkesinriktade utbildningar. Detta är en följd 
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dels av den nationella utbildningspolitiken och höga kommu-
nala ambitioner inom detta område. Antalet vuxenstuderande i 
Sandviken är för närvarande det högsta sedan Kunskapslyftets 
dagar år 2002.   

Osäkerheten är ökande kring frågan om hur länge nuvarande 
starka konjunktur kommer att råda. Under inledningen av 
2018 finns goda förutsättningar för att arbetslösheten i Sand-
viken kan fortsätta minska framförallt för ungdomar. Därefter 
är det mycket svårt att bedöma vad som händer mot bakgrund 
av konjunkturläge och strukturella förändringar på kommu-
nens arbetsmarknad. Skulle arbetslösheten börja vända uppåt 
igen under 2018 så sker det i så fall från en redan mycket hög 
nivå.  
 
Det finns även en större osäkerhet än tidigare vad gäller stor-
leken på inflyttningen av flyktingar till Sandviken, vilket har 
stor inverkan på Arbetslivsnämndens ekonomi och omfatt-
ningen av dess intäkter.
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Kommunstyrelsens förvaltning

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Kommunledningsverksamhet 226,1 -334,4 -108,3 116,9 8,7
Teknisk verksamhet 265,1 -323,0 -57,9 69,2 11,2
Kommunstyrelsens förvaltning 491,2 -657,4 -166,2 186,1 19,9

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Kommunstyrelsens förvaltning stödjer kommunstyrelsen 
i dess uppgift att svara för kommunens ledning, styrning 
och uppsikt. Arbetet genomförs i nära samarbete med 
kommunens övriga förvaltningar och bolag. 

Kommunledningsverksamheten svarar för det interna 
stödet och servicen till kommunens olika verksamheter i 
form av ekonomi- och personaladministration, informa-
tion, juridik, IT, kost och städ med mera. Den tekniska 
verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning svarar 
för att kommunens invånare och besökare erbjuds en väl 
fungerande utomhusmiljö, med god standard på gator och 
vägar, att det finns ändamålsenliga lokaler för kommunens 
egen verksamhet. Näringslivsverksamhet ska erbjuda ser-
vice till företag på orten. Turismen riktar sig till  
besöksnäringen i kommunen.  

Ekonomiskt utfall

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett positivt re-
sultat för år 2017 på 19,9 mkr.

Såväl inom kommunledningsverksamheten som inom 
teknisk verksamhet redovisas positiva resultat. Inom 
kommunledningsverksamheten är det främst oförbrukade 
medel ur bufferten för året. Men även vakanta tjänster, 
långtidsfrånvaro och lägre konsultkostnader bidrar till 
överskottet. Inom teknisk verksamhet beror det positiva 
resultatet på överskott från fastigheten Sandbacka Park, 
försäljning av exploateringstomter samt försäljning av 
fastigheter med reavinst. Samtidigt har vädret varit milt 
och gett lägre driftskostnader samt låga kostnader för vin-
terväghållning som följd. 

Inför år 2017 ökades ramen till förvaltningen med 2,7 mkr 
utöver PKV och rationaliseringskrav på en procent. Den 
utökade ramen har använts till största delen driftskost-
nader för det nya ledningssystem som enligt plan skulle 
implementerats under 2017 men blivit försenat och givit 
delar av årets överskott, samt att anställa en branschut-
vecklare inom näringslivskontoret och utökade medel till 
kommundirektören för bidrag till trygghetsboende. 

De extra anslag som erhållits, genom separata beslut, till olika 
projekt under år 2017 är bland annat, 0,5 mkr till Find-IT 
Hållbar IT, 0,3 mkr till kommunikationsresurs inom plussa 
centrum utvecklingen, 0,25 mkr till Hållbart Värdskap (el-
väg), 0,5 mkr projektledare tekniska kontoret under plussa 
centrum, 0,5 mkr till Movexum.

Den justerade ramen, samt de extra anslagen under året, har 
oavkortat används för avsedda ändamål. I de fall de inte är 
förbrukade ingår de i det positiva resultatet.
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Balanserad styrning – måluppföljning

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2017. Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2017. Mätningens resultat åskådliggörs med 
följande färgmarkering:

Perspektiv MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
•	 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.
•	 Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling.

Mål U Mått Analys

Medborgare får tjänster och 
service av god kvalitet.

Målnivå: Andelen nöjda med-
borgare ökar.

Mätmetod 1: SCB:s medborgar-
undersökning för Nöjd-Medbor-
gar-Index, NMI.

Värde 2015: NMI 56
Värde 2016: NMI 56

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-
Medborgar-Index, NMI, för hur medborgarna 
bedömer kommunens verksamheter uppgick till 
53 år 2017, vilket är en försämring jämfört med 
föregående år.

Andelen medborgare som kontaktar medborgar-
service har dock i egna mätningar under 2017 
visat på en generell nöjdhet som är högre än ge-
nomsnittskommunen. 

Former för medborgarnas infly-
tande och möjlighet att påverka 
verksamheterna införs.

Målnivå: Antalet tillfällen där 
medborgarna ges möjlighet att 
påverka ökar.

Mätmetod: Egen uppföljning/
mätning.

Värde 2015: Ett 20-tal
brukar/kunddialoger, bland annat
Plussa centrum, dialog kring
bredbandsutbyggnad, dialog/info 
om medborgarservice och matråd.

Värde 2016: De processer där 
medborgarna inbjudits att delta 
överstiger med god marginal 20 
tillfällen till dialog.

Under året har ett flertal aktiviteter, kundunder-
sökningar, matråd, medborgardialoger, företags-
träffar, evenemang och andra möten genomförts. 
Nya tjänster kring medborgarkommunikation har 
även införts. Antalet tillfällen där möjlighet givits 
för medborgarna att påverka har varit fler än 60 
tillfällen och har därmed ökat. 

Tillgängligheten i kommunen 
är god.

Målnivå: Tillgängligheten ökar. 
SCB medborgarundersökning 
NMI, del bemötande och till-
gänglighet.

Mätmetod: SCB medborgarun-
dersökning för Nöjd-Medborgar-
Index, NMI, del bemötande och 
tillgänglighet.

Värde 2015: NMI 59
Värde 2016: NMI 56

Medborgarnas bedömning av möjligheterna för 
tillgängligheten i Sandvikens kommun år 2017, 
uppgick till NMI 52, vilket innebär en försämring 
i förhållande till året innan. 

  Uppfyllt            Delvis uppfyllt          Ej uppfyllt
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Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Resultaten för SCB:s medborgarundersökning visar på en lägre upplevd nöjdhet för Sandvikens kommun vilket gör att kom-
munstyrelsens mål om ökad andel nöjda medborgare inte nås. Noteras bör ändå att medborgare som kontaktat Medborgarser-
vice i genomsnitt haft högre generell nöjdhet med denna service än genomsnittskommunen enligt en kundenkät. Tillfällena där 
medborgarna getts möjlighet att påverka har ökat på grund av en mängd aktiviteter och insatser under året av kommunstyrelse-
förvaltningen. För delen bemötande och tillgänglighet i medborgarundersökningen har upplevd nöjdhet minskat vilket innebär 
att kommunstyrelsens mål inte nås, trots flertalet genomförda insatser för att öka tillgängligheten och förbättra bemötandet av 
medborgarna. 

Perspektiv MEDARBETARE

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun har nöjda medarbetare.
•	 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar 

för ökad jämställdhet och mångfald.

Mål U Mått Analys

Cheferna upplever att de har ett 
tydligt uppdrag.

Målnivå: Index tas fram 2017

Mätmetod: Intern medarbetarun-
dersökning på Intranätet

Värde 2016: saknas

I den interna medarbetarundersökningen   2017 
uppmättes index 4,2 för en femgradig skala. 
Frågan ” Upplever du som chef att du har ett 
tydligt uppdrag?” ställdes till chefer inom KS 
förvaltning. I enkäten motsvarar index 1.0 ”in-
stämmer inte alls” och index 5.0 ”instämmer 
helt”. Sammanvägt bedöms detta index vara ett 
gott resultat. Målnivån är uppnådd då index för 
2017 är framtaget och målet kan därmed anses 
vara uppfyllt.

Medarbetarna känner att de har 
inflytande inom sin verksamhet.

Målnivå: Förbättring utifrån 
index 2015

Mätmetod: Intern medarbetarun-
dersökning på Intranätet

Värde 2015: 4,3. 
Värde 2016: saknas

I den interna medarbetarundersökningen 2017 
uppmättes index 4,2, vilket är en marginell för-
sämring.

Medarbetarna är väl förtrogna 
med målen för sin arbetsplats.

Målnivå: Förbättring utifrån 
index 2015.

Mätmetod: Intern medarbetarun-
dersökning på Intranätet

Värde 2015: 3,7.
Värde 2016: saknas

I den interna medarbetarundersökningen 2017 
uppmättes index 3,7 vilket är samma värde som 
vid föregående mätning.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Index för målet att chefer upplever att de har ett tydligt uppdrag togs fram under året. Resultatet gav ett högt index som indike-
rar att cheferna upplever att de har ett tydligt uppdrag. Det är för 2017 fortfarande ett högt värde för medarbetarnas upplevda 
inflytande inom sin verksamhet även om det har minskat, varvid kommunstyrelsens mål inte uppnås. Förtrogenheten med må-
len för sin arbetsplats ligger på samma nivå som vid förra mätningen 2015. Sammantaget är det inga större förändringar jäm-
fört med tidigare mätning 2015 och de uppmätta förändringarna ligger inom felmarginalen. 
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
•	 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål U Mått Analys

Medborgarnas behov av trygg-
het i kommunen beaktas i verk-
samheterna.

Målnivå: Barn och ungdomars 
delaktighet och trygghet ökar.

Mätmetod: LUPP (Lokal upp-
följning av ungdomspolitiken) 
eller SCB:s medborgarundersök-
ning, NRI (nöjd-region-index) del 
trygghet

Värde 2015: NRI – del trygghet 
18-24 år: 49
Värde 2016: Resultatet i LUPP 
2016

LUPP genomfördes 2016. Under år 2017 genom-
förs inte LUPP. 

Av medborgarna i åldern 18-24 år som besvarade 
medborgarundersökningen uppgick NRI för delen 
trygghet till 41 år 2017, vilket innebär en försäm-
ring mot förra mätningen 2015. Noteras bör dock 
att endast 11 personer i Sandvikens kommun be-
svarade enkäten och det innebär att felmarginalen 
för detta index är +- 16,8. Detta gör att värde-
ringen av resultatet är svårt och möjligen inte ger 
en rättvisande bild.  

Genom samverkan med närings-
livet och inom kommunkoncer-
nen bidrar förvaltningen till att 
fler personer kommer i arbete 
eller annan sysselsättning.

Målnivå: Antalet sysselsatta 
ökar

Mätmetod: Egen uppföljning

Värde 2016: 15 506

Antal sysselsatta var 15 543, vid 31 december 
2017 vilket innebär en liten ökning.

Näringslivskontoret samverkar med näringslivet 
med målet att antalet sysselsatta ska öka inom 
kommunens geografiska område.

Inköpskontoret arbetar för att finna varor och 
tjänster som kan delas upp i flera och mindre 
upphandlingar, vilket kan underlätta för lokala 
leverantörer att lämna anbud och därmed möjlig-
göra fler arbetstillfällen i närområdet.

Praktikanter och sommarvikarier har funnits på 
förvaltningen under perioden.

Medborgarnas möjligheter till 
ett aktivt liv främjas genom 
framtagandet av en kommun-
täckande cykelstrategi. 

Målnivå: NMI avseende gång- 
och cykelvägar ökar. 

Mätmetod: SCB:s medbor-
garundersökning, NMI, nöjd-
medborgar-index del gång- och 
cykelvägar.

Värde 2015: NMI, del gång och 
cykelvägar, 58
Värde 2016: NMI, del gång och 
cykelvägar, 55

Resultatet för delen gång- och cykelvägar i NMI 
uppgår till 53 för 2017, vilket är en försämring 
mot föregående år.

Arbete pågår inom tekniska kontoret med en 
trafiknätsanalys för cykelnätet där kommunen är 
väghållare. Resultatet ska användas i det fortsatta 
arbetet.  

Det pågående arbetet kan på längre sikt möjligen 
öka NMI för gång- och cykelvägar.
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Förvaltningen arbetar aktivt för 
minskad negativ miljöpåverkan 
genom att minska energiför-
brukningen. 

Målnivå: Energiförbrukningen 
i kommunägda lokaler minskar 
inom förvaltningen, kWh/m2. 

Mätmetod 1: Egen uppföljning 

Värde 2016: 212 kWh/m2

Energiförbrukningen mäts genom
förbrukad fjärrvärme och el per
kWh/m2. 

Energiförbrukningen för 2017 uppgår till 209 
kWh/m2 och har därmed minskat jämfört med 
föregående mätning.

Förvaltningen arbetar aktivt för 
minskad negativ miljöpåverkan 
genom ökad andel närproduce-
rade livsmedel.

Målnivå: Andelen närproduce-
rade livsmedel ökar.

Mätmetod: Egen uppföljning

Värde 2016: saknas

Under 2017 har arbete pågått med att upphandla 
närproducerade livsmedel (definitionen är inom 
25 mils radie, enligt föreningen Bondens egen 
Marknad) och flera avtal har slutits med lokala 
leverantörer. Exempelvis avtal för köp av char-
kuterier, mejerivaror, bröd och potatis. Detta har 
bidragit till att andelen närproducerade livsmedel 
ökat.  

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Den upplevda tryggheten för personer mellan 18-24 år har enligt medborgarundersökningen försämrats. Endast 11 personer 
besvarade denna del av undersökningen vilket gör det vårt att dra slutsatser utifrån detta isolerat. Däremot syns en vikande 
trend över flera år viket indikerar att detta är ett område som kommunen behöver prioritera för att bidra till att Sandviken kan 
erbjuda en trygg och attraktiv livsmiljö.  

Antalet sysselsatta per sista december 2017 ökade något jämfört med 2016 vilket antyder en positiv utveckling på arbetsmark-
naden, trots varsel av tjänstemän på Sandvik under året. Nöjdheten med kommunens gång- och cykelvägar har försämrats 
jämfört med föregående år, vilket gör att kommunstyrelsens mål inte uppnås. Arbete pågår dock på förvaltningen för att främja 
möjligheterna till bättre cykeltrafik och resultatet från medborgarundersökningen är en signal om att detta arbete är viktigt att 
färdigställa. Energiförbrukningen för kommunens egna lokaler har minskat vilket bidrar till en minskad negativ miljöpåverkan.
Flera nya avtal med leverantörer av livsmedel inom en 25 mils radie har tecknats, vilket gör att andelen närproducerade livs-
medel har ökat under året. 
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Perspektiv EKONOMI

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.

Mål U Mått Analys

Förvaltningen håller sin budget-
ram. 

Målnivå: Förvaltningen har 
minst nollresultat.

Mätmetod: Uppföljning sker 
månatligen samt vid delårsrapport 
och årsredovisning.

Värde 2016: Resultat 13,2 mkr 

Resultatet för kommunstyrelsens förvaltning 
uppgick för år 2017 till, 19,9 mkr.

En buffert avsätts för oförutsedda 
händelser.

Målnivå: 1 % av kommunstyrel-
seförvaltningens kommunbidrag 
avsätts till buffert.

Mätmetod: Uppföljning

Värde 2016: 1 % är avsatt.

En buffert motsvarande 1 %, 1,8 mkr, avsattes 
för år 2017 inom ramen för kommunstyrelsens 
förvaltning.  

Samverkan ökar mellan kommu-
nen och kommunkoncernen, för 
att nå ökad effektivitet. 

Målnivå: Utveckla övergripande 
koncerngemensamma funktioner 
och rutiner.

Mätmetod: Egen uppföljning

Värde 2016: 23 st. koncernge-
mensamma funktioner och rutiner.

Antalet koncerngemensamma funktioner upp-
går 2017 till 28 st. Under året har kommunen 
övertagit Sandviken Energi AB:s löneadmi-
nistration och drift flera av bolagets verksam-
hetssystem. Insatser för ett samlat arbete med 
informationssäkerhet i hela kommunkoncernen 
har intensifierats.   Koncernövergripande ut-
bildningar inom bland annat offentlig adminis-
tration, informationssäkerhet och projekt har 
anordnats utifrån utbildningskatalog. Framta-
gande av en koncernövergripande ärendehand-
bok har påbörjats. Flera nya koncerngemen-
samma funktioner har därmed utvecklats.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Genom en fortsatt samordning av flera funktioner och processer inom kommunkoncernen och hushållning med tilldelade 
medel bidrar kommunstyrelseförvaltningen i hög grad till en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande. 
Den tydliga ekonomiska uppföljningen som fortlöpande sker till kommunstyrelsen liksom information på respektive arbets-
platsträff gör medarbetarna delaktiga i och medvetna om vikten av en god ekonomisk hushållning.
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Perspektiv OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
•	 Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medbor-

garna och företagen.
•	 Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.

Mål U Mått Analys

Öka mångfalden inom kom-
munstyrelsens förvaltning.

Målnivå: Antalet individer 
som, inom kommunstyrelsens 
förvaltning, bereds tillfälle för 
att få erfarenhet/praktik från 
arbetslivet ökar.

Mätmetod: Egen uppföljning

Värde 2015: Saknas
Värde 2016: 5 st. språkprakti-
kanter

Sommarvikarier och andra vikarier har varit 
anställda inom en del av verksamheterna. Språk-
praktikanter och yrkespraktikanter har tagits 
emot. Praoelever har mottagits inom förvalt-
ningen och elever från gymnasieskolan har prak-
tiserat alternativt tagits emot för andra typer av 
besök. Framtagande av en icke-diskriminerande 
rekryteringsrutin pågår och medarbetare har 
deltagit på mångfaldsutbildning.

KS förvaltning leder och 
samordnar aktiviteter för bo-
stadsbyggandet i enlighet med 
fastställt bostadsförsörjnings-
program.

Målnivå: Ett antal aktiviteter 
kring bostadsbyggandet i kom-
munen genomförs under år 
2017.

Mätmetod: Egen mätning

Värde 2016: Saknas

Under året har tre nya detaljplaner för bostads-
byggande fastställts för bostadsbyggande. Tek-
niska kontoret arbetar fortlöpande med frågan. 

Förvaltningen har bra relationer 
med högskolor och universitet.

Målnivå: Antalet aktiviteter 
för att skapa nya mötesplatser i 
samverkan med högskolor och 
universitet ökar.

Mätmetod 1: Egen uppföljning

Värde 2016: Saknas 

Under vårterminen har kommunledningskonto-
ret haft en praktikant från Universitet i Karlstad 
som därefter från augusti anställdes på vikariat 
som utredare.

Erbjudanden har även gått ut om att ta emot 
examensskrivande studerande och högskole-
praktikanter.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Förvaltningen har under året gjort det möjligt för ett flertal människor att göra exempelvis praktik och vikarietjänstgöring i 
verksamheterna samt genomfört andra insatser, vilket bidrar till att öka mångfalden inom kommunstyrelsens förvaltning. Nya 
detaljplaner har fastställts för att stödja bostadsbyggandet i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet. Samverkan med 
högskolor och universitet har ökats genom examensskrivande studenter och praktikplatser inom förvaltningen. Sammantaget är 
samtliga mål inom perspektivet Omvärld uppfyllda. 
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 2017 2016 2015

Matportioner per år (miljoner) 1,7 1,7 1,4

Löneutbetalningar per månad* 
(genomsnitt) 4 859 4 821 4 539

Persondatorer i nätverk 8 389 8 242 8 100

Belagd yta av körbanor och gång- 
och cykelvägar (tusental kvm) 1 159 1 159 1 156

Förvaltad lokalyta (tusental kvm) 262 268 270

Antal företag 3 535 3 471 3 448

Antal årsarbetare, 
kommunstyrelseförvaltning 337 302 290

-varav Servicekontor 187 171 175

* Här ingår även löner för Högbo Bruk AB och  
Göransson Arena AB samt Sandviken Energi från 2017-04-01  

Volymer och verksamhetsmått

Viktiga händelser och framtidsbedömning

Medborgarservice har fortsatt sitt arbete med att underlätta 
för kommunens invånare i deras kontakter med kommunen 
och att göra hela organisationen mer tillgänglig. Ett antal in-
vesteringar har gjorts för att öka kommunens kontaktyta och 
servicemöjlighet för medborgaren. Antalet ärendetyper som 
nu handläggs av medborgarservice ha ökat väsentligt under 
året, och arbetet med att föra över ytterligare arbetsuppgifter 
fortsätter. Under december nominerades Medborgarservice till 
SM i Telefoni och Kundservice i klassen Upplysning och In-
formation som resulterade i ett 1:a pris den 25 januari 2018.

Kommunikationsarbetet kring byggprojektet Plussa Centrum 
har avslutats med uppnådda målsättningar. Kvarstår att under 
hösten 2018 göra en slutmätning av Nöjd Kommuninvånare 
Index. En ny strategi för medborgardialog är framtagen och 
beslutad av kommunfullmäktige. Sandviken.se har återigen 
placerat sig bland de främsta webbplatserna i landet, plats 4, i 
SKL:s mätning Information till alla. 

Under 2017 har arbetet med digitalisering av kommunens 
processer intensifierats. Kommunen erbjuder nu  cirka 90 
e-tjänster till medborgare och företagare. Fördelarna för med-
borgarna med e-tjänster är att de ger ökad tillgänglighet och 
enkelhet samtidigt som kommunens processer och ärendehan-
tering kan effektiviseras. Den länsgemensamma utredningen 
kring E-arkiv är klar och arbetet med att hitta samarbetsform-
er har påbörjats. Under året har kommunen arbetet med infor-
mationssäkerhet bland annat utifrån den nya dataskyddslagen, 
GDPR som införs från maj 2018. Som exempel har samtliga 
anställda i koncernen genomgått en utbildning i ämnet.

Ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram. Samrådsfasen 
inleddes i december 2017 och pågår under större delen av 
2018

Sandviken kommuns samarbeten med den privata sektorn för 
utsläppsfria transporter och hållbarhetsarbete har rönt stor in-
ternationell och nationell uppmärksamhet. Flera delegationer 
med ministrar, departement och näringslivsrepresentanter har 
besökt Sandviken. Just nu ligger vi i spets inom flera områden 
för hållbarhet och innovation. Under initiativet Sandviken 
Pure Power visar vi att framtidens teknik redan är här.

Under 2017 har Sandvikens kommun fortsatt sin utbyggnad 
av laddinfrastruktur för el-fordon. Med hela sju stycken 
snabbladdare och det senaste tillskottet på ytterligare 20 
laddpunkter vid Högbo Bruks frilufts- och konferensområde 
ligger Sandviken i toppen av landets kommuner för en snab-
bare övergång till fossilfria transporter för både privata och 
offentliga resor. De nya laddpunkterna finns fördelade på de 
besöksparkeringar som finns i anslutning till hotell, restau-
ranger och friluftsanläggningar.

Antalet miljöbilar inom Sandvikens kommun ökar. Under 
2017 har ytterligare fem elfordon köpts, totalt finns nu sju fos-
silfria fordon, varav sex elbilar och en vätgasbil. Även antalet 
elhybrider har ökat från 4 till 15 stycken. Idag är andelen mil-
jöbilar totalt 64 procent. Om minibussar exkluderas uppgår 
andelen till 91 procent. 

Arbetet med det nya centralköket och varuterminalen fortgår 
enligt tidplan och beräknas vara inflyttningsklart till sommar-
en 2018. Servicekontorets verksamheter har ökat med åtta 
procent under året, främst på grund av ökat antal elever i sko-
lan. Från höstterminen erbjuds alla elever vegetariska målti-
der varje dag. Inom förskolan serveras en vegetarisk måltid 
minst en gång i veckan. Servicekontoret har nu nått målet för 
andelen ekologiska livsmedel, resultatet blev 31 procent, to-
talt för kommunen 29 procent.

På Ovansjögården pågår ett projekt för att öka samverkan 
mellan kök och avdelning, individanpassa måltiderna samt 
öka antalet aktiviteter för de boende. Från höstterminen äter 
delar av Norrsätraskolans elever på vård och omsorgsboendet 
Tallens servering. En lyckad samverkan där lokalen utnyttjas 
optimalt.

Sandbacka Park Utveckling har fortsatt utvecklingen av be-
fintliga företag och nya idéer genom en rad projekt inom olika 
områden i samverkan mellan näringsliv, forskning, akademi 
och det offentliga. Bland annat inom de olika fokusområdena 
Industriell IT och Gamification, Energieffektiva samhällen, 
Hållbar produktion och Materialteknik. Sandbacka Science 
Park har under 2017 genomfört 157 möten med olika företag 
och 49 olika evenemang har arrangerats i syfte att öka företa-
gande, idéer och tillväxt. Totalt startade cirka 160 nya företag 
i Sandvikens kommun under 2017. 
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Näringslivskontoret har under året lanserat Företagslotsen 
som ska göra det enklare för företag i olika kommunala ären-
den men även i andra frågor som ligger utanför kommunens 
ärenden så som att starta eget. Näringslivsstrategin togs av 
fullmäktige under slutet av 2016. Under 2017 har strategin 
implementerats och flertalet initiativ har genomförts.

Inom turism deltar Sandvikens kommun tillsammans med 
Gävle, Ockelbo och Hofors kommuner i ett nystartat pro-
jekt med fokus på besöksnäringen, Destinationsutveckling 
Gästrikland. Ett första avtal om servicepunkt på landsbygden 
har under året tecknats med Gysinge Brukshandel. Ytterligare 
fem servicepunkter kan komma att tecknas under kommande 
år.

Under året så har kommunen upphandlat ett ledningssystem. 
Upphandlingen var klar under hösten och systemet kommer 
att införas under 2018. Ledningssystemet kommer att ge 
effektiviseringsvinster och bidra till bättre och tydligare verk-
samhetsstyrning i kommunen.

Förberedelser för att ansluta Sandvikens kommun till den 
gemensamma företagshälsovården i Gävleborgs län påbör-
jades under året. Samverkansavtal har tecknats mellan sju 
kommuner och Region Gävleborg och gäller från och med 1 
januari 2018. 

På uppdrag av kommunfullmäktige ska samtliga förvaltningar 
och bolag effektivisera och samordna funktioner inom kon-
cernen. Som ett led i detta har Sandviken Energis lönehanter-
ing samordnats med kommunen från april 2017. 
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Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Skatter 2 195,9 -12,5 2 183,4 -2 177,8 5,6
Finansiell verksamhet 50,6 -20,0 30,6 -17,5 13,1
Pensioner 84,6 -139,1 -54,5 53,3 -1,2
Övrigt - -2,2 -2,2 14,3 12,1
Finansiering 2 331,1 -173,9 2 157,3 -2 127,7 29,6

Ekonomiskt utfall

Totalt redovisar gemensam finansiering ett resultat på 29,6 
mkr för år 2017. 

Under verksamheten ”Gemensam finansiering” redovisas 
kommunens skatteintäkter och effekterna av såväl gällande 
skatteutjämningssystem som också utjämningssystemet för 
LSS-kostnader (lagen om stöd och service för vissa funktions-
hindrade). Dessutom redovisas kostnader för pensioner och 
regleringar av personalomkostnadspålägg samt resultatet av 
kommunens finansiella verksamhet. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkterna samt bidrag och avgifter i det kommunaleko-
nomiska utjämningssystemet (generella statsbidrag) är kom-
munens största inkomstkälla och svarar för cirka 77 procent 
av kommunens samtliga driftintäkter. Resultatet för årets 
skatteintäkter innehåller en slutreglering av 2016 och en preli-
minär slutavräkning för 2017. Från det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet har Sandviken mottagit 453,8
mkr att lägga till skatteintäkterna på 1 729,6 mkr. Kommu-
nens skatteunderlag ökade under inkomståret 2016 (taxering 
2017) med 3,66 procent att jämföra med rikets som ökade 
med 4,95 procent. 

Statens fördelning av välfärdmiljarderna 2017 gav till kom-
mun ett generellt statsbidrag motsvarande 41,7 mkr. Därutö-
ver har extra generellt statsbidrag erhållit i form av byggbo-
nus motsvarande 1,3 mkr och ytterligare 1,3 mkr i bidrag till 
ensamkommande unga över 18 år. Det slutliga totala utfallet 
blev ett överskott på 5,6 mkr att jämföra med budgeterat över-
skott på 10 mkr.  

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet redovisar ett resultat på 13,1 mkr för år 
2017. Låga räntenivåer och låg nyupplåning påverkar verk-
samheten positivt.

Det infriade borgensåtagandet mot Samkraft AB, från år 2015, 
har blivit lägre än vad som ursprungligen befarades. Det för-
bättrar resultat med 3,2 mkr. Ytterligare en positiv post är de 
3,0 mkr i återbäring, på genomsnittlig låneskuld respektive 

ränta på insatskapital, som kommunen fått från Kommunin-
vest ekonomisk förening.

Under året har kommunkoncernen ökat sina lånevolymer med 
153 mkr, som en följd av höga investeringsnivåer varav kom-
munens egen lånevolym står för 113 mkr, medan nettoinveste-
ringarna uppgått till 339 mkr.

Räntenivåerna i Sverige, på såväl in- som utlåning, har under 
året varit fortsatt mycket låga. Den rörliga räntan förutspås 
öka i långsam takt under andra halvåret 2018. Längre fasta 
räntor har rört sig något uppåt under senare delen av 2017. 
Under 2018 antas de fasta räntorna fortsatt röra sig uppåt i 
maklig takt.

Sandvikens kommun har vid årets slut 28 mkr placerade för 
att möta kommande pensionsutbetalningar. På grund av att 
Sandvikens kommun ökade sin nettoupplåning, samt den låga 
avkastningen som erbjudits från marknaden avseende obliga-
tioner och andra kapitalsäkrade papper, har inga nya place-
ringar gjorts under året.

Pensioner

Kostnader för pensioner består av direkta utbetalningar till 
kommunens pensionärer, individuell pensionsavgift för an-
ställda, avsättning till framtida pensionsutbetalningar avse-
ende intjänade pensioner från och med 1998, samt särskild 
löneskatt på pensionskostnader. Förändringar av pensionsrät-
ter intjänade till och med 1997 redovisas som ansvarsförbin-
delse i enligt med den så kallade blandmodellen. Pensions-
kostnaderna för 2017 uppgick till 139,1 mkr. Intäkterna från 
PO-pålägget som påförs förvaltningarna med 6,83 procent av 
de utbetalda lönerna ska spegla den kostnad som dagens an-
ställningar genererar i pensionskostnad och har inte som syfte 
att fördela den aktuella kostnaden för pensioner. Utfallet för 
2016 blev ett underskott på -1,2 mkr.

Övrigt

Semesterlöneskuldens och den o-kompenserade övertidens 
värdeförändring sammantaget påverkar resultatet negativt. 
Samtidigt ger slutreglering av preliminära arbetsgivaravgifter 
ett överskott liksom kommunstyrelsens projektmedel, som 
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också påverkar resultatet positivt. Under hösten 2017 valde 
kommunstyrelsen att inte disponera årets anslag till projekt-
medel fullt ut. Det var för att bidra till att undvika ett negativt 
resultat för kommunen som helhet. Resultatet för året under 
övrigt uppgår till 12,1 mkr.

Framtidsbedömning

I budgeten för år 2017 var årets resultat satt till 10,0 mkr. Det 
för år 2017 redovisade resultatet uppgick till 22,4 mkr. Under 
år 2018 är resultatet budgeterat till 11 mkr, och åren 2019 och 
2020, 12 respektive 13 mkr. 

År 2018 ser ut att bli en stor utmaning för kommunen. Den 
faktor som är mest betydelsefull och påverkar är skatteintäk-
ternas utveckling. Inför år 2018 finns i dagsläget en prognos 
som indikerar att skatteintäkterna enbart ökar i en omfatt-
ning som räcker för att täcka de årliga kostnadsökningarna, 
och inte till någon ny och utökad verksamhet. För att klara 
utbetalning av pensioner för åren 2018 till 2020 finns för 
respektive budgetår planerad disponering ur pensionsreserv. 
Pensionsreserven är tidigare års öronmärkta överskott.

Sandvikens kommun har under senare år haft en egen skat-
tekraftsutveckling som varit lägre än riket i övrigt. Det beror 
på att arbetslösheten i kommunen och regionen fortfarande 
är hög. Att Sveriges befolkning har arbete och betalar skatt är 
basen för kommunernas intäkter och det gällande kommunala 
skatteutjämningssystemet. Fler människor i arbete är därför 
viktigt inför framtiden.

Invånarantalet är en annan viktig faktor när det gäller skat-
teintäkternas utveckling. Ökat antal invånare innebär högre 
skatteintäkter. Sandvikens kommun har under senare år kun-
nat konstatera en ökning av antalet invånare. För år 2017 öka-
de antalet invånare inte i samma omfattning som åren 2014 
till 2016 då ökningen i snitt var 566 invånare.

Den planerade investeringsvolymen för åren 2018 - 2020 
uppgår enligt budget 2018 till 863 mkr. En hög investerings-
volym innebär sannolikt en ökad upplåning, med högre rän-
tekostnader som följd framför allt den dag då räntenivåerna 
höjs. Det blir därför viktigt att kunna självfinansiera en del av 
investeringarna. Det förutsätter att resultaten även för kom-
mande år ligger på en förhållandevis hög nivå, så att likviditet 
den vägen skapas. Kommunstyrelsen följer kontinuerligt 
under året ett antal större projekt, medan kommunfullmäktige 
rutinmässigt har möjlighet att revidera investeringsplanen två 
gånger per år.

Kommunfullmäktige antog i december 2016 Policy för god 
ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och pen-
sionsreserv. Policyn ger kommunfullmäktige ett nytt verktyg 
för att, under vissa betingelser, jämna ut redovisade årliga 
resultat över tid.
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Bolagskoncernen Sandviken Stadshus AB 

Sandvikens Stadshus AB har till föremål för sin verksamhet 
att äga och förvalta aktier eller andelar i bolag som helt eller 
delvis ägs av Sandvikens kommun. Bolaget skall kunna 
bedriva verksamhet avseende finansiering och utlåning och 
annan därmed förenlig verksamhet som berör bolagen.

Ägarförhållanden och verksamhetsuppdrag
Moderbolaget Sandvikens Stadshus AB är Sandviken 
kommuns holdingbolag för hel- och delägda företag. Bolaget 
ägs till 100 % av Sandvikens kommun. I koncernen ingår de 
helägda dotterbolagen Högbo Bruks AB, Göransson Arena 
AB, Sandvikens Specialfastigheter AB och energikoncernen 
Sandviken Energi AB med dess helägda dotterbolag 
Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB 
och Bångbro Kraft AB. Vidare ingår fastighetsbolaget 
Sandvikenhus AB med det helägda dotterbolaget Sandviken 
Nyttofastigheter AB samt dotterbolaget Knuten Fastigheter 
HB, ägd till 99 %. Resterande andel i Knuten Fastigheter HB, 
1 %, ägs direkt av Sandvikens Stadshus AB. 

Sandvikens Stadshus AB är moderbolag i kommunens 
bolagskoncern. Bolaget har god kontroll och styrning av 
dotterbolagens verksamhet och dialogen däremellan är god. 
Ingen annan verksamhet bedrivs i bolaget. 

Högbo Bruks AB är ägare till bruks- och fritidsområdet 
Högbo Bruk och förvaltar dess mark och anläggningar. 
Sandvikens kommun har till bolaget överlämnat uppgifterna 
att förvalta kommunens samlade skogsinnehav, bedriva 
kultur- och fritidsverksamhet i Högbo, leda och genomföra 
arbetsmarknadsinsatser i bolaget och i kommunens skogar 
samt att förvalta och utveckla den kulturhistoriska miljön i 
Högbo med dess herrgårdar, ekonomibyggnader och stugor. 

Göransson Arena AB förvaltar och driver kommunens 
fritids- och idrottsanläggningar på Jernvallen, inkluderande 
Göransson Arena, men även andra anläggningar i kommunen 
såsom BJ Arena i Björksätra och anläggningar i Storvik, 
Åshammar, Järbo och Österfärnebo. 

Sandvikens Specialfastigheter AB är ägare av byggnaden 
”Göransson Arena” och ansvarar för planerat underhåll och 
investeringar i densamma. Arenan hyrs ut till systerbolaget 
Göransson Arena AB, som ansvarar för verksamheten som 
bedrivs där samt utför drift och löpande underhåll. 

Sandviken Energi AB är moderbolag i energikoncernen som 
består av de helägda dotterföretagen Sandviken Energi Elnät 
AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB. 
Där bedrivs bland annat produktion, distribution, köp och 

försäljning av elektricitet och fjärrvärme.

Moderbolaget ansvarar för fjärrvärmeverksamheten, 
för skötsel och underhåll av gaturummet i kommunen 
samt för drift och utbyggnad av ett stadsnät för data- 
och telekommunikation baserat på optisk fiberkabel i 
bredbandsverksamheten (Sandnet). Sandviken Energi Vatten 
AB ansvarar för vattenförsörjning och avloppshantering 
i kommunen. I dotterbolaget Sandviken Energi Elnät AB 
bedrivs elnätsverksamhet och i Bångbro Kraft AB sker 
elproduktion med vattenkraft.  

Sandvikenhus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag 
och moderbolag till Knuten HB och det helägda 
Sandviken Nyttofastigheter AB. Affärsidén är “att erbjuda 
kundanpassade bostäder och lokaler samt service inom 
Sandvikens kommun”. Sandvikenhus AB äger och förvaltar 4 
168 lägenheter. Bolagen förvaltar även kommunens lokal- och 
bostadsbestånd. Därtill sköter man kommunens parker och 
grönområden. Koncernen är, med en omsättning på omkring 
630 mkr, kommunens största aktör på fastighetsmarknaden. 

Dotterbolaget Sandviken Nyttofastigheter AB ansvarar för 
alla specialfastigheter. Dessa består främst av olika typer av 
vårdboenden.  Avsikten med dotterbolaget är att tydliggöra 
Sandvikenhus roll som ett allmännyttigt bostadsbolag. 

Måluppfyllelse och viktiga händelser

Högbo Bruks AB 
Antalet besökare hos djuren i Sigrids hage ökade under 2017. 
Ett klimatmässigt ”lagom” år med varken för kallt eller för 
varmt väder skapade goda förutsättningar för djurbesök. 
Rekordet sattes i augusti med över 9 000 besökare hos djuren. 

Högbo MTB Arena fortsätter att vara en succé liksom 
skidspåren där intäkterna blev 2,7 mkr. Totalt såldes 1 135 
stycken årskort till skidspåret. Skidanläggningen fick bra 
marknadsföring i morgonsoffan på TV4. Där listade svenska 
skidåkare de bästa platserna att träna längdskidåkning på. 
Mora kom på 1:a plats, Högbo Bruk på en hedrande 2:a 
plats, Holmenkollen 3:e plats samt Davos på en 4:e plats. 
Bessemerloppet som är det sista seedningsloppet inför 
Vasaloppet, hade en lyckosam spårdragning runt Bruket. 

Tre laddstolpar, med fyra uttag på varje ställe, till eldrivna 
bilar togs i drift under året. De finns placerade vid hotellet, 
stora parkeringen samt vid Högbo Qvarn. Under året 
färdigställdes 40 hotellrum efter genomgången renovering. 
Under senhösten sattes tre hjärtstartare upp på bruket och 
50 personer ur personalen genomgick HLR-utbildning. I 
projektet ”Längan” blev alla bygglov klara och gamla längan 
togs ner. All patina, som exempelvis portarna, bevarades till 
återuppförandet. En gammal timmerstomme har bevarats för 
att uppföras på annan plats. 
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Till fruktträdgården har 150 äppelträd ympats som ska 
placeras ut vid Gamla Herrgården samt vid alla stugor på 
bruket i en föryngringsprocess.  

En av årets höjdpunkter var när VD, Arne Anderstedt, fick ta 
emot utmärkelsen ”Årets Eldsjäl” som är en del av Samhalls 
VISA vägen-pris.

Göransson Arena AB  
Bandy-VM 2017 gav bolaget en intensiv start. Evenemanget 
i sig föll på många plan väl ut men ekonomiskt levde det 
inte upp till förväntningarna. Investeringarna på Jernvallen 
fortsatte med nytt mobilt konstgräs på VM-arenan, nytt golv i 
A-hallen samt ny sarg och plexiglas i ishallen.

Under 2017 gemfördes en utvärdering av arenabolagets 
verksamhet. Denna visade på att bolaget  uppfyller de krav 
och direktiv som ägarna har på verksamheten.

I jämförelse med tidigare år arrangerade bolaget färre 
nöjesevenemang vilket gav utrymme för något fler 
företagsevent.

Sandvikens Specialfastigheter AB  
Under året har investeringsbehovet bedömts som lågt och 
endast en mindre investering på 34 tkr avseende kyla till 
serverrum har genomförts.

Sandviken Energi AB  
För fjärrvärmeverksamheten har klimatförhållandena varit 
relativt gynnsamma under 2017. Sett över hela året har det 
varit cirka 7 procent varmare än normalt, vilket minskat 
energiförsäljningen i ungefär motsvarande omfattning. Den 
nya prismodellen som infördes 2014 samt ett begränsat behov 
av dyrare spetsbränslen och ett gynnsamt bränsleprisläge 
har bidragit till att de resultatmässiga återverkningarna av 
den minskade energiförsäljningen i stort sett uteblivit. Låga 
elpriser har medfört att någon elproduktion i kraftvärmeverket 
inte varit aktuell under året.

Konkurrenssituationen för fjärrvärmen har hårdnat främst 
från värmepumpsbranschen, något som framförallt beror på 
låga elpriser i kombination med det låga ränteläget. Trots den 
ökade konkurrenssituationen har ett flertal nya kunder valt att 
ansluta sig till fjärrvärme. Ett flertal villor och ett flertal större 
anläggningar har anslutits. 

Relativt omfattande underhållsinsatser har under året 
genomförts både i produktions- och distributionssystem. 
Utöver de planerade underhållsinsatserna har det uppstått 
akuta brister som medfört förhöjda underhållsinsatser. 

Det tidigare diskuterade och planerade värmesamarbetet 
med Sandvik har inte aktualiserats under 2017. Däremot 
har möjligheterna för ett regionalt fjärrvärmenät undersökts 
relativt ingående. Resultatet från den regionala utredningen 
visar att de ekonomiska förutsättningarna för ett sådant 
samarbete inte finns. Bolagets styrelse har utifrån detta 
fattat ett inriktningsbeslut om att utreda den framtida 
värmeproduktionen ur ett lokalt perspektiv.

Forskningsprojektet med syfte att utforska möjligheten 
att förbränna och återvinna fosfor ur avloppsslammet 
från avloppsreningsverket har fortskridit under 2017. 
Forskningsprojektet som genomförs tillsammans med bland 
andra Umeå och Luleå universitet, pågår under tre år och 
beräknas slutföras och utvärderas under 2018.

Affärsområde Gata har fortsatt att växa in i rollen som 
en maskintjänstcentral som upphandlar maskintjänster 
åt hela Sandviken Energi-koncernen. På motsvarande 
sätt har man fortsatt att åta sig uppdrag som koncernens 
entreprenad- och anläggningsavdelning. Affärsområdet har 
på uppdrag av Sandvikens kommun skött gatuunderhållet 
i väghållningsområdet, såväl under sommar- som 
vinterhalvåret. De reinvesteringsanslag till beläggningar 
som tilldelades under 2017 har använts till att ge gator ny 
asfaltbeläggning. 

Även gatuinvesteringsarbeten har utförts, exempelvis 
Centrumförnyelsen med färdigställande av ny 
ledningsinfrastruktur samt ny markbeläggning på gågatorna, 
vilket färdigställts under hösten 2017 och dessutom 
utbyggnad av Tuna 1.

Affärsområde Sandnet har fortsatt utbyggnaden av fiber och 
då främst investerat i fiberanslutningar på landsbygd, vilket 
har finansierats med hjälp av stödmedel från Sandvikens 
kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden och 
Landsbygdsprogrammet. 

Verksamheten har även fokuserat på affärsutveckling för att 
kunna erbjuda nya tjänster. Under året har exempelvis ett nytt 
bredbandsnät byggts upp i samarbete med Sandvikenhus, 
vilket möjliggjort ett nytt tjänsteinnehåll för hyresgästerna. 
Projektet har varit lyckat där de flesta hyresgäster i början av 
december kunnat ta del av ett nytt uppgraderat tjänsteutbud 
med snabbare och fler tjänster.

Sandviken Energi Elnät AB  
Sandviken befinner sig i en expansiv fas, vilket avspeglas 
i ett stort antal nyanslutningar till elnätet. Under året har 
fortsatt stora resurser lagts på att minska risken för elavbrott. 
Enligt vädersäkringsplanen har sträckorna Fäbodsjön-Bro 
och Per Görasvägen i elnätet kablifierats, vilket innebär att 
ledningarna har förlagts i mark. Årets största projekt har varit 
den nya fördelningsstationen på Gävlevägen 96 (MT3). Med 
den ökar både drift- och personsäkerheten.

Från första januari är Österfärnebos elnät inkluderat i 
Sandviken Energi Elnät AB. Bolaget har med detta förvärv 
inkluderat fler kommuninvånare i likvärdig service och ett 
elnät med hög driftsäkerhet.

En ny ellag, som gäller från första juli, där ansvaret är flyttat 
från den behörige elinstallatören till företagsledning/styrelse 
och krav på egenkontrollplan är införd. 
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Sandviken Energi Vatten AB 
Under året har Sandviken Energi Vatten AB driftsatt det 
nya avloppsreningsverket i Järbo. Intrimning har pågått 
sedan dess för att säkerställa anläggningens funktion så att 
utsläppsgränserna i miljötillståndet kan hållas.

Under slutet av året har projektet med byggnation av en 
överföringsledning för spillvatten från Kungsberget till det 
nya reningsverket påbörjats. En högreservoar har byggts 
i Kungsberget för att försörja anläggningen med vatten. 
Reservoaren har inte driftsatts utan står redo för inkoppling 
när en framtida dricksvattenförsörjning är färdig till 
Kungsberget. 

Under 2017 har reinvesteringar genomförts genom framförallt 
rening av avloppsledningar samt utbyte av dessa. Under året 
har också alla anslutna kunder blivit avlästa månadsvis då nya 
vattenmätare nu har möjliggjort en säker kontroll av försålda 
vattenvolymer.

En allvarlig kvalitetsavvikelse skedde under sommarhalvåret, 
då det vid ett tillfälle upptäcktes bakterier i dricksvattnet som 
levererats till Österfärnebo och Gysinge. Händelsen medförde 
aktiverat krisläge och kokningsrekommendation hos kunderna 
i området.

Bångbro Kraft AB 
Låga elpriser och bristfälliga hydrologiska förutsättningar har 
medfört att vattenkraftverksamheten inom Sandvikens Energi 
åter haft ett år med låga resultat för kärnverksamheten. 

Arbete med miljötillståndsprövningen avseende Gästrike 
Hammarby har fortskridit och huvudförhandling med 
Mark- och miljödomstolen har genomförts. Domen 
utföll helt i enlighet med Bångbro Krafts ansökan. Dock 
har Kammarkollegiet överklagat domen och erhållit 
prövningstillstånd. 

Sandvikenhus AB  
Som en del av ett långsiktigt arbete att producera fler 
lägenheter, arbetar bolaget med att identifiera lokaler som kan 
ställas om till lägenheter. Under 2017 byggdes nio lokaler, 
belägna på Tallbacksvägen, Odengatan, Storgatan samt 
Sveavägen, om till nya lägenheter. 

Under december påbörjades arbetet med att bygga 20 
lägenheter i Järbo fördelade på två huskroppar i två plan. 
Byggnaderna kommer att ha en energiförbrukning som ligger 
lägre än den nivå som lagstiftningen kräver och är bland 
det lägsta som någonsin producerat inom Sandvikenhus 
fastighetsbestånd. Den låga energiförbrukningen medför att  
stöd kan erhållas för investeringen från Boverket.

Den genomgripande upprustningen av området Nya Bruket 
fortsätter. Målet är att den ska genomföras utan att områdets 
unika karaktär förändras. Bolaget vill hålla kvar vid arkitekten 
Ralph Erskines ursprungsidéer för Nya Bruket, samtidigt som 
boendemiljön anpassas till dagens behov. Då området och 
omfattningen av projektet är stort, måste det genomföras i 
olika etapper över tid. 

Inför 2017 års renovering fattade styrelsen för Sandvikenhus 
AB beslut om en förändrad prioritetsordning, eftersom 
behovet av yttre åtgärder ansågs störst. Det innebär att fokus 
de närmaste åren blir på den yttre miljön såsom tak, grönytor 
och tillgänglighet. Renoveringsarbetet med den inre miljön 
kommer att fortsätta när den yttre är färdigställd.

Året som gick renoverades 54 lägenheter på Seegatan 12 
och 14. De åtgärder som utfördes var utbyte av värmesystem 
och element, utsidan på byggnaderna (tak, fasader, 
dörrar och fönster) samt mark och grönytor (uteplatser, 
tillgängliggörande av entréer, växter och asfalteringar). 

Sandvikenhus AB fortsätter att jobba med det befintliga 
upprustningsbehovet, som förutom  
området Nya Bruket, främst består av ett stort antal stammar 
med tillhörande badrumsrenoveringar. Under 2017 startades 
ett projekt på ett område i norra Björksätra, där Västerled 82, 
84 och 88, totalt 51 lägenheter, är färdigställda.

Bland de större projektledningsuppdrag som utfördes på 
uppdrag av ägaren, Sandvikens  
kommun, kan nämnas renoveringar av olika grundskolor i 
kommunen, nyproduktion av en  
förskola i Järbo och i Storvik, fortsättning med ytterligare 
en etapp av nyproduktion på vård- och omsorgsboendet 
Ängsbacken, nyproduktion av ett centralkök samt 
ombyggnation av Stadshuset.

Volymer och verksamhetsmått

Högbo Bruks AB 
Antalet besökare till Högbo Bruk uppskattas till ca 500 000 
under 2017, vilket är ungefär samma nivå som under 2016. 
På sociala medier ökade antalet följare på Facebook från 2 
900 i december 2016 till 3 700 i december 2017 (+ 28%). 
Av Högbo Bruk:s följare är 70% är kvinnor och 30% män. 
Antalet följare på Instagram ökade från 750 i december 2016 
till 1 020 i december 2017 (+36%). Hemsidan hade 554 000 
unika sidvisningar under 2016 vilket minskade till 540 000 
under 2017 (-2,5%). 

De större evenemangen är fortfarande populära och 
besöksantalet ligger i nivå med föregående år. Exempelvis 
besöktes barnkalaset av ca 5 000 personer under 2017. Sigrids 
Hage (inne i djurparken) besöktes av 34 000 personer under 
2017, en ökning med 24% jämfört med året före.

Skidåkningen på Pay&Ski-spåret har även det ökat under 
2017. Under säsongen 2016 såldes 1 022 säsongskort jämfört 
med 1 135 stycken under säsongen 2017. Under säsongen 
2016 tillverkades 16 000 m3 snö jämfört med 17 000 m3 
under 2017 års säsong.
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Under året har totalt 10 278 (8 400) m3 virke avverkats på 
Högbo Bruks marker. På Sandvikens kommuns marker har 
10 938 (9 265) m3 virke avverkats och 1 837 (2 330) m3 flis 
sålts till Sandviken Energi AB.

2016 arbetade 128 personer på Högbo Bruk.  Under 2017 
har antalet ökat till 138 personer samt att 36 personer från 
kommunens integrationsenhet sysselsattes med röjningsarbete 
i bolagets regi. 

Göransson Arena AB 
Göransson Arena har under verksamhetsåret haft 123 850 
(125 609) besökare vid evenemang, elitseriematcher i bandy 
inkluderat.
 
Antalet lunchbesökare i restaurangen hade ett snitt per dag på 
136 (148) under 2017. 

Göransson Arenas hemsida hade under året 80 235 (85 891) 
unika besökare. Minskningen av unika besökare på hemsidan 
beror till stor del på ökad aktivitet i sociala medier. Månaden 
med högst antal besökare är februari med 14 077 stycken och 
lägst är juli med 1 442 unika besökare.

Bolaget har under 2017 betalat ut 1 475 481 kr (1 913 
312 kr) i lön till personer under 25 år vilket motsvarar 
ca 5 heltidstjänster, fördelat mellan extrapersonal och 
tillsvidaretjänster (2 st).

För 2017 är den totala elförbrukningen 5 080 785 kWh 
(4 930 346 kWh). Ökningen av elförbrukningen beror främst 
på en optimering av värmen i arenan för att få de bästa 
förutsättningarna för isen. Göransson Arenas arbete med att 
effektivisera och optimera energiförbrukningen fortgår.

Koncernen Sandviken Energi AB 
Volymer och verksamhetsmått har mätts inom hela koncernen 
och de enskilda affärsområdena, vilka i sin tur har nyckeltal 
som harmonierar med överliggande mål. Sedan 2014 
pågår arbetet med att implementera en resultatorienterad 
organisation på alla nivåer som styrs utifrån de fyra 
perspektiven finans, marknad, miljö och medarbetare.

För fjärrvärmeverksamheten har klimatförhållandena varit 
relativt gynnsamma under 2017. Sett över hela året har det 
varit cirka 7 procent varmare än normalt, vilket minskat 
energiförsäljningen i ungefär motsvarande omfattning.

Gatuverksamheten utförde ny asfaltbeläggning på gator 
och gång- och cykelvägar på totalt 41 465 m2 vilket ger 
en åtgärdstid på 28 år. Med åtgärdstid menas hur många år 
det tar att lägga ny asfalt på hela det bestånd verksamheten 
förvaltar.

I och med årets utbyggnad av fler fiberanslutningar och 
övertagandet av Sandvikenhus bredband så förvaltar 
affärsområdet nu anslutningar till 9 000 hushåll i Sandvikens 

kommun. Verksamheten levererar också tjänster till 350 små 
och medelstora företag. Under året så har också ett flertal 
anslutningar levererats till mobiloperatörer.

Sandviken Energi Vatten AB har anslutit totalt 11 nya kunder 
under året.

Sandviken Energi Elnät AB har distribuerat elenergi 
uppgående till 350 (314) GWh. 

Sandvikenhus AB  
Antal bostadssökande i Sandviken har ökat drastiskt sedan 
2012. Ett exempel på detta är antal nytillkomna sökande i 
bostadskön som ökat från 396 personer år 2012 till 3 586 
personer år 2017. 

Vid årets slut noterade Sandvikenhus en historiskt hög 
uthyrningsgrad på 99,4%. Boverket rekommenderar 
en vakansgrad på cirka tre procent för att kunna hjälpa 
människor som exempelvis behöver evakueras akut, något 
som i dagsläget är problematiskt för bolaget. Vi utgången av 
2017 hade Sandvikenhus 18 000 personer i bostadskö. 

Totalt antal inkomna ärenden till kundtjänst via telefon 
och vid besök börjar normaliseras och stiger inte längre. 
Siffrorna är jämförbara med 2015. Felanmälningar fortsatte 
dock att stiga. Anledningen är ett nytt sätt att arbeta där 
all dokumentation numera görs i form av felanmälningar i 
bolagets fastighetssystem. Siffror för 2017: felanmälan 38 
622 (28 748), antal besök 21 594 (28 023) och antal ärenden 
per telefon 26 695 (30 552). 

Vid årets slut hade Sandvikenhus 4 168 lägenheter för 
uthyrning. Den genomsnittliga uthyrningsgraden under hela 
året blev 99,2%.

Ekonomiskt resultat

Moderbolaget Sandvikens Stadshus AB redovisar ett 
resultat efter finansiella poster på 19,6 mkr (-3,1 mkr), vilket 
är 23,9 mkr bättre än budgeterat. Den kraftiga avvikelsen 
beror till största delen på att bolaget erhållit en utdelning 
från dotterbolaget Sandvikens Specialfastigheter AB, på 22,8 
mkr. I övrigt beror det på lägre räntekostnader än förväntat då 
räntenivån varit mycket låg under året.

Hela bolagets nettoomsättning på 3,8 mkr, är koncernintern 
och avser gemensamma tjänster till dotterbolagen. 

Inga investeringar har gjorts i bolaget. 

Aktieägartillskottet från Sandvikens kommun under 2009, 
samt koncernbidrag från dotterbolag, har gjort att soliditeten 
ökat i bolaget. Från 16 % år 2008 till 24 – 25 % för de senaste 
åren. Under 2017 har soliditeten stigit till 29 %, främst 
beroende på utdelningen från dotterbolaget. 

Moderbolaget har för 2017 erhållit 32,0 mkr i koncernbidrag 
och lämnat 28,8 mkr vidare.
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Högbo Bruks AB 
Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 1,7 mkr, 
jämfört med 1,4 mkr föregående år, en ökning med 0,3 mkr. 
I resultatet för 2017 ingår en vinst vid avyttring av tomter 
med 1,2 mkr. Externa kostnader är under 2017 högre än 2016, 
16,5 mkr jämfört med 12,1 mkr, en ökning med 4,3 mkr. 
Personalkostnaden är däremot lägre, 19,9 mkr jämfört med 
22,5 mkr, en minskning med 2,6 mkr. I denna summa ingår 
rättelser av pensionskostnader med 0,9 mkr. Ökningen av 
externa kostnader motsvaras av satsningar under 2017, t.ex. 
utbyte av inköp av korttidsinventarier/redskap, renovering 
av avlopp, breddningar av skidspår och underhåll av 
skogsbilvägar. Till detta tillkommer kostnader för reparationer 
efter ett haveri med hotellets hissar. 

Den totala investeringsvolymen uppgick till 6 157 tkr  
(3 960 tkr).

Göransson Arena AB  
Årets resultat efter finansnetto uppgår till -11,5 mkr (- 9,9 
mkr). Bolagets nettoomsättning uppgår till 69,0 mkr (64,8 
mkr) vilket är en ökning med 6 % mot 2016. Det är dock inte 
i höjd med den budgeterade omsättningen som uppgick till 
74,8. Anledningen till förändringen i omsättning är Bandy 
VM samt stora företagsevenemang under 2017. Restaurangen 
(exkluderat evenemangen) har något lägre besöksantal under 
2017 vilket resulterar i lägre omsättning än budgeterat. 

På kostnadssidan har bolaget arbetat aktivt för att hålla 
kostnaderna nere, detta för att minska underskotten. Positiva 
avvikelser återfinns på Reklam och PR samt telefoni och 
datakommunikation. 

Lönekostnaderna för bolaget är lägre än budgeterat, vilket 
beror på optimeringar av verksamheten samt att det ej satts in 
extrapersonal/vikarie vid sjukskrivning.

Ägarbolaget för Göransson Arena (byggnaden), Sandvikens 
Specialfastigheter har under året haft lägre kostnader som ger 
återbetalning av självkostnadshyran med 355 tkr.

Kostnader för avskrivningar och räntor är 1,2 mkr kr lägre än 
budgeterat. Detta beror på ej genomförda investeringar samt 
att investering för ett nytt evenemangsgolv är framflyttat till 
2019.

Sandvikens Specialfastigheter AB 
Resultatet efter finansiella poster för året uppgår till -1,3 mkr 
(-1,3 mkr). 

Ett koncernbidrag på 17,3 mkr har erhållits från 
moderbolaget, Sandviken Stadshus AB.

Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt, 
på 12,5 mkr, utgörs av tre poster; skillnaden mellan 

bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar på 3,5 
mkr, det erhållna koncernbidraget på 17,3 mkr, samt av den 
årliga avskrivningskostnaden på grundinvesteringen avseende 
inventarier på -1,3 mkr.

Driftskostnaderna inklusive avskrivningar för fastigheten 
uppgår för året till -1,8 mkr. Hyresintäkten från Göransson 
Arena AB är på motsvarande belopp.

Koncernen Sandviken Energi AB 
Resultatet efter finansnetto i koncernen uppgick till 62,4 
(68,4) mkr. Därav belöper på moderbolaget 25,0 (33,4) 
mkr. Exkluderat försäljningen av fyra vattenkraftverk 2016, 
med en resultatpåverkan på cirka 6 mkr, hamnade resultatet 
2017 i paritet med föregående år, trots lägre försäljning 
på grund av varmare väder och vikande priser. Detta är 
främst att hänföra till kostnadseffektiviseringar samt högre 
nyanslutningsvolymer inom elnätsbolaget.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 463,2 (470,8) mkr 
varav i moderbolaget 287,2 (293,6) mkr. 

För att säkerställa framtida konkurrenskraft, långsiktiga mål 
och lagkrav har omfattande investeringar gjorts. Den totala 
investeringsvolymen för koncernen uppgick till 161,0 mkr. 

Sandvikenhus AB  
Sandvikenhuskoncernen redovisar ett resultat efter finansiella 
poster på 40,5 (44,7) mkr. Moderbolagets resultat efter 
finansiella poster är 33,2 (37,9) mkr.

Bolaget har under året fortsatt att arbeta med åtgärder 
för att förbättra de delar av verksamheten som bolagets 
hyresgäster kommunicerar i de kundundersökningar som 
genomförs. Enskilt så satsas, genom olika åtgärder, mest på 
tryggheten ute i respektive områden. Bl. a. så har under året 
tre trivselvärdar varit anställda för att förstärka Sandvikenhus 
närvaro på Nya Bruket.

Lägenheterna i beståndet slits mer än vad som varit normalt. 
Detta återspeglas i kostnader för reparationer i lägenheter 
som fortsätter att öka. Kostnader för vattenskador har 
aldrig varit så höga som under 2017. Totalt sett har bolagets 
driftkostnader under året varit ungefär som budgeterat, 
med undantag för kostnaderna för vattenskador och de 
besiktningsrelaterade kostnader som uppstår i samband med 
bla. avflyttning.

Sandvikenhus AB har under året investerat 79 184 tkr (195 
854 tkr) i byggnader, markanläggningar samt inventarier. 

Årets resultat för uppdraget från kommunfullmäktige att 
förvalta kommunens fastigheter blev 0 tkr (0 tkr). 

Sandviken Nyttofastigheter AB 
Bolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 7,3 
(6,8) mkr. Under året investerades 14,6 (5,8) mkr i byggnader 
och markanläggningar
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Knuten HBs resultat uppgår till 0 (0) tkr. Resultatet tillförs 
Sandvikenhus ABs resultat. 
 

Stadshuskoncernen, totalt sett, redovisar ett resultat efter 
finansiella poster på 89,9 (101,5) mkr. Det budgeterade 
resultatet för 2017 var 77,3 mkr, vilket innebär att koncernen 
har en positiv budgetavvikelse med totalt 12,6 mkr. En stor 
del av årets resultat, 62,4 (68,4) mkr, svarar Energikoncernen 
för. 

Avkastningen på eget kapital, för Stadshuskoncernen totalt 
sett, uppgår till 13 % för år 2017.

Den externa omsättningen fortsätter att öka i koncernen och 
överstiger nu 1,1 miljard kr. 

Koncernens totala investeringsvolym är fortsatt hög och 
investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgår i 
år till 268,2 mkr (342,8 mkr). Nyinvesteringarna överstiger 
betydligt summan av avskrivningar, nedskrivningar 
och nettoförsäljningsvärden. Det bokförda värdet på 
anläggningstillgångarna har ökat med 138,8 mkr sedan förra 
året. Men bland annat på grund av årets goda resultat så har 
den totala låneskulden inte ökat i samma takt. 

Sett ur ett femårsperspektiv så uppgår investeringsvolymen 
till cirka 1 306 mkr. Skulderna har ökat med cirka 
324 mkr under samma period. Det bokförda värdet på 
anläggningstillgångarna har ökat mer än de långfristiga 
skulderna under perioden, och justerat eget kapital har 
också ökat betydligt. Detta har medfört att soliditeten höjts 
för koncernen. Under år 2010 steg den till cirka 18 %, då 
koncernen gjorde ett mycket bra resultat, och har till och 
med år 2013 legat på den nivån. De mycket goda resultaten 
för åren 2014 - 2017 har medfört att soliditeten i koncernen 
därefter successivt stigit till nuvarande 24 %.

Antalet årsanställda har ökat i koncernen med 4 % under 
2017. Ökningen finns främst hos Sandvikenhus AB som har 
ökat antalet årsanställda med 14 personer under året. 

Framtidsbedömning

Sandvikens Stadshus AB ägnar sig åt den huvudsakliga 
verksamheten, att äga och förvalta aktier eller andelar i 
dotterbolagen. 

Volymen på omsättning, investeringar och balansomslutning 
samt även resultatet har ökat de senaste åren och är nu hög i 
koncernen. Fokus ligger på fortsatt koncernsamverkan, för att 
kunna optimera resursutnyttjandet och uppnå bästa möjliga 
resultat med befintliga resurser. 

En översyn och uppdatering av styrdokumenten pågår alltjämt 
med syfte få en bättre samstämmighet och tydligare styrning 
i koncernen. Företagspolicy och bolagsordningar är nyligen 
uppdaterade. Avkastningskraven har uppdaterats inför 2018 

och arbetet med att förnya ägardirektiven kommer också att 
fortgå under året. 

Högbo Bruks AB  
Längdskidåkning och MTB fortsätter att vara mycket populärt 
och en vidareutveckling av skidanläggningen och MTB-
spåren med dess kringservice fortsätter. Arbetet med att 
uppdatera belysningen från kvicksilver till LED har påbörjats. 
Arbetet med att skilja cykelleder från promenadleder 
fortsätter men också att ta fram nya leder för vandring, MTB 
och Trailrunning. Under våren 2018 kommer två paddelbanor 
att ianspråktas. 

I takt med att besöksantalet ökar till området blir tydlighet 
kring infrastruktur, nedfarter, parkeringar och skyltning allt 
viktigare. Förbättringsarbete inom dessa områden kommer att 
fortsätta. Inom hantverkssidan pågår arbete med att hitta nya 
grenar så att Högbo Bruk fortsätter vara ”öppet”. 

Högbo Brukshotell räknar med att öka sin omsättning 
kommande år vilket också får positiva effekter för 
bolagets ekonomi men som också kommer att kräva vissa 
investeringar. 
 
Göransson Arena  
Resultatet av utvärderingen ger bolagsledningen kvitto på 
fokusområden. Precis som tidigare år så är stora delar av 
kalendern fullbokad för stora evenemang. Göransson Arena 
fortsätter att stärka sin position som evenemangsarena. 
Arenamarknaden är som tidigare hårt konkurrensutsatt och 
kräver en organisation som aktivt bearbetar intressenter och 
arrangörer. Behovet av att ingå i ett strategiskt och regionalt 
strukturerat destinationsarbete gör sig allt mer tydligt.

Utan några större förändringar i uppdraget, kommer bolagets 
ekonomiska resultat att ligga på de senaste årens nivåer. 

Sandvikens Specialfastigheter AB  
Bolaget kommer att fortsätta vidareutveckla och förvalta 
arenafastigheten och samverka tillsammans med driftbolaget 
Göransson Arena AB.  

Sandviken Energi AB
Sammantaget planerar Sandviken Energi-koncernen att under 
2018 investera för 245,9 mkr. 

Som resultatorienterad organisation kommer koncernen att 
styras utifrån de fyra perspektiven finans, marknad, hållbarhet 
och medarbetare. Fortsatt arbete med resultatorienterad 
styrning sker, samt fortsatt implementering av detta på alla 
nivåer i organisationen. 

Nya krav från kunder, energieffektiviseringar och konkurrens 
från andra uppvärmningsformer påverkar i hög grad 
fjärrvärmens framtid. Ska Sandviken Energi i framtiden vara 
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en aktör att räkna med krävs förverkligande av ambitionerna 
om en förflyttning av företaget ”högre upp i värdekedjan”. 
Inte minst den sedan tidigare lanserade devisen ”Vi vill bli din 
energipartner” kräver ett förtjänat förtroende från marknaden 
som en objektiv part i energifrågor som utöver ”varmt 
vatten i ett rör”, även kan tillgodose kundens behov av olika 
energitjänster. Detta dels genom ett eget utbud av tjänster 
och dels genom samverkan med externa aktörer på området. 
Att säkerställa de framtida leveranserna utan att tvingas till 
stora prishöjningar är ett måste varför effektiviseringar skall 
gå hand i hand med framtagande av de framtida produktions- 
och leveranssystemen. Det intensifierade arbetet med 
kunddialogen kommer även att återspeglas i arbetet inom 
ramen för fjärrvärmebranschens modell ”Prisdialog mellan 
kunder och fjärrvärmeföretag” där Sandviken Energi erhållit 
medlemskap.

Målet för affärsområde Gata under 2018 är att 
fortsätta utvecklas till Sandviken Energi-koncernens 
maskintjänstcentral och dess entreprenad- och 
anläggningsavdelning samt att verka som kommunkoncernens 
mekaniska verkstad. På agendan står också införskaffandet av 
en modern, verksamhetsanpassad och miljömässig maskin- 
och fordonspark.

Affärsområde Sandnet ser fortfarande en stor efterfrågan 
på fiberanslutningar så möjligheterna till expansion finns 
fortfarande. Expansionen på landsbygd kräver i många fall 
stöd för att finansieringen ska hålla. Verksamheten har säkrat 
finansiering för fortsatt utbyggnad på landsbygden och det 
skapar möjlighet för upp till 95% av hushållen att ansluta sig 
när utbyggnaden är klar.

Sandviken Energi Elnät AB 
Energibranschen är inne i en period där stora investeringar i 
elnäten genomförs. Ny reglermodell införs i nästkommande 
reglerperiod 2020–2023. Modellen är idag inte beslutad på 
detaljnivå, men bolagets intäktsram kommer att reduceras.

Bolaget ser en fortsatt nyanslutning till elnätet i kommunen, 
Kungsbergets expansion fortsätter med ökat energibehov 
kommande år. 

Införande av en strukturerad underhållsprocess är påbörjad 
och kommer att driva ökad leveranssäkerhet och kvalitet för 
framtiden.

Nya EU direktiv (Vinterpaketet) bereds till beslut i 
pågående remissprocess, det innehåller lagförslag för 
energieffektivisering, försörjningstrygghet, förnybar energi 
med lokala energisamhällen och efterfrågeflexibilitet.

För att möta kommande direktiv behöver verksamheten 
fördjupa kompetens och även samverkan med andra 
elnätbolag då distributionsnätet kommer att möta nya problem 
och möjligheter.

Sandviken Energi Vatten AB 
Ur tekniskt perspektiv kommer en del av den affärsplan och 

strategier som tas fram vara att fortsatt säkra vattenkvalitet 
och tillgång på vatten. Detta görs bland annat genom en 
övergång till grundvatten för hela kommunen, utbyte av 
ledningar inom vattenskyddsområdets primärzon samt i 
framtiden troligen hopkoppling av system för att skapa 
redundans. Tanken är att om en vattentäkt slås ut på grund 
av exempelvis en olycka ska samhället kunna försörjas från 
annat håll.

En ekonomisk utmaning ligger i att både förnya 
ledningsnätet och investera i stora resurskrävande projekt. 
Kostnadseffektiviseringar har uppnåtts i verksamheten som 
en följd av bra investeringar, men då arbetet med långsiktiga 
investeringsplaner tyder på ett ökat behov av intäkter för 
att täcka kapitalkostnadsökningarna. Därav är ett stärkt 
fokus på processorientering och inre effektivitet ett viktigt 
fokusområde och även en del av koncernens strategi, operativ 
överlägsenhet. 

Hela verksamheten står inför en omställning till digitalisering 
och automatisering av anläggningar och system. Ökade krav 
på IT-säkerhet samt ökade krav på säkra styrsystem behöver 
ha ökat fokus i och med en kraftigt ökade automatisering och 
nyttjande av digital teknik.

Bångbro Kraft AB 
Ett besked gällande det överklagade miljötillståndet för 
Gästrike Hammarby vattenkraftstation beräknas komma under 
2018.

I enlighet med Energikommissionens betänkande kommer 
fastighetsskatten för vattenkraften fortsatt att sänkas till målet 
0,5% (2020) under de kommande tre åren. Den fond som 
beslutats av Energikommissionen, ur vilken vattenkraftaktörer 
skall kunna söka medel för miljöanpassningar, beräknas ta sin 
form under kommande år.

Sandvikenhus AB 
Sandvikens kommun ser fortfarande ut att växa 
med cirka 600 invånare per år fram till 2025. 
Bostadsförsörjningsprogrammet anger att 160 nya bostäder 
behöver byggas per år. I enlighet med programmet ska 
Sandvikenhus AB tillföra 40 lägenheter per år under de 
kommande fem åren. Under 2018 tillförs 20 lägenheter i 
Järbo, vilka beräknas vara klara i slutet av året.

Utmaningen för bolaget är behovet av att producera nya 
bostäder och samtidigt vårda och utveckla det befintliga 
beståndet. Merparten av bostäderna byggdes under 60- och 
70-talet, vilket gör att de befinner sig i det åldersspann som 
kräver översyn och tilläggsinvesteringar. Den genomgripande 
upprustningen av bostadsområdet Nya Bruket som startade 
2015, kommer att ta en stor del av investeringsmedlen i 
anspråk för en lång period framåt. Nya Bruket är ett av 
Sandvikens största bostadsområden, och en viktig del både i 
bolagets fastighetsbestånd och i kommunens kulturarv. Med 
sin arkitektur ska det därför så långt som möjligt återställas 
till ursprunglig form.
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Även andra delar av beståndet är i behov av översyn. 
Balansen mellan de tre delarna; nyproduktion, renovering av 
Nya Bruket och löpande åldersbunden renovering av övriga 
delar, är och förblir företagets största utmaning de närmaste 
åren. En bedömning över vilken del som är viktigast behöver 
göras och hur investeringarna ska fördelas. Bolaget har inte de 
finansiella muskler som krävs för att renovera hela beståndet i 
den takt som bostädernas ålder egentligen kräver.

Den här utmaningen sätter finansiell press på företaget över 
den kommande tioårsperioden. Alla investeringar kan inte 
finansieras via lån, utan andra alternativ behöver finnas. 
Bolaget har därför inhämtat ett preliminärt godkännande 
från ägaren för försäljning av upp till 400 lägenheter. De 
viktigaste faktorerna för bolagets ekonomi de kommande fem 
åren kommer att vara utvecklingen på räntemarknaden och 
resultaten av de årliga hyresförhandlingarna. De kommer att 
vara helt centrala för möjligheterna att genomföra  planerna 
under en acceptabel tidsperiod. Ju längre de åldersrelaterade 
renoveringarna drar ut på tiden, desto mer kommer de att 
kosta bolaget i form av reparationer, och  hyresgästerna i form 
av försämrad bekvämlighet.

Sandviken Nyttofastigheter AB  
Sandviken Nyttofastigheter AB ska fortsätta att försörja sin 
ägare med olika typer av specialfastigheter. 

Kommunalförbund mm i koncernredovisningen

Gästrike Räddningstjänst
Gästrike Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund 
enligt direktionsmodellen som sedan den 1 januari 1994 
svarar för räddningstjänsten i Gävle, Ockelbo och Sandvikens 
kommuner. Sedan 1 januari 1996 ingår även Hofors kommun 
och sedan 1 januari 2004 Älvkarleby. Resultatet för 2017 blev 
1,8 mkr (3,2 mkr för 2016). I koncernredovisningen ingår 
endast Sandviken kommuns ägda andel av förbundet, 27 
procent, vilket motsvarar 
ett resultat om 0,5 mkr. 

Gästrike Återvinnare
Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare bildades 2001-
04-01 och har till uppgift att ansvara för den strategiska 
planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter 
rörande insamling och behandling av avfall som åligger 
kommunerna enligt miljölagsstiftningen. Kommunalförbundet 
äger till 100 procent bolaget GÅ Tillsammans AB, som i 
sin tur äger GÅ Utvecklings AB, vilket är ägare av cirka 
10 procent av Gästrike Avfallshantering AB. Förbundet 
äger också 51 procent av Gästrike Ekogas AB. Resultatet 
för koncernen år 2017 blev -4,9 mkr (-0,8 mkr för 2016). 
Sandviken kommuns andel i Gästrike Återvinnare är 24 
procent vilket innebär att kommunkoncernens andel av 
förbundets resultat är -1,2 mkr. 

Övriga kommunalförbund mm utanför 
koncernredovisningen

Sandvik Utbildning AB
Sandvik Utbildnings AB driver Göranssonska skolan, en 
fristående skola på gymnasienivå med ett specialutformat 
industritekniskt program. Bolaget startades under år 2001 
och tog emot sina första elever inför läsåret 2002/2003. 
Skolan ägs av Sandvik AB till 91 procent och av Sandvikens 
kommun till 9 procent. Det redovisade resultatet för året är 
-7,2 mkr (-0,1 mkr år 2016) efter bokslutsdispositioner och 
skatt. 

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckerimuseum
Stiftelsen driver ett tryckerimuseum i Kungsgården. 
Förutom den rena museiverksamheten bedrivs viss 
försäljningsverksamhet av tryckalster mm. Stiftelsens resultat 
för år 2017 är 0,0 mkr, såväl som för 2016. 
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