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Kommunstyrelsens ordförande 

2020 var ett annorlunda år. Covid-19 pandemin drabbade oss och satte sin prägel på verksamheterna i 

Sandvikens kommun precis som i resten av Sverige och världen. Delar av samhället har varit tvungna 

att minska sin verksamhet eller helt stänga ner, ibland också omställningar med kort varsel. Många 

sektorer har drabbats hårt, inte minst hotell-, restaurang och besöksnäringen samtidigt som andra sett 

möjligheter att ställa om sin verksamhet. 

Under 2020 var många politiska möten digitala. Vi har börjat använda de digitala verktyg som vi 

redan hade men inte använt så frekvent innan pandemin och vi blir bättre och bättre på det. Jag och 

många med mig ser naturligtvis fram mot en tid när vi kan träffas igen, men jag tror att många möten 

även i framtiden kommer att vara digitala. 

Sandvikenhus AB genomförde försäljning av ett antal fastigheter 2019. En del av den vinsten, 80 

miljoner kronor, har bolaget delat ut till moderbolaget Sandvikens Stadshus AB. Pengarna ska nu 

användas av kommunen för ytterligare satsningar inom de tre politiskt prioriterade områdena: 

 Minska arbetslösheten 

 Förbättra skolresultaten 

 Främja inkludering och sammanhållning i hela kommunen 

Pengarna ska använda inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration 

och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer vilka kommunen har ett 

särskilt ansvar. Ett särskilt ramverk för detta har tagits fram och beslutats under 2020. 

Sandviken växer och utvecklas i snabb takt. I och med Microsofts etablering så är intresset stort även 

från andra företag som vill etablera sig på Tunaområdet. En viktig framgångsfaktor är att företagen 

och kommunmedborgarna känner att Microsofts etablering bidrar till lokal utveckling. Att Microsoft 

stolt presenterar sitt samarbete med Sandvik och sin vilja att bygga datacenter med ambitionen att vara 

de mest hållbara i världen stärker Sandviken som centrum för ren energi och fossilfria transporter. 

Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög vilket också har resulterat i att fler bostäder har byggts både av 

allmännyttan och i privat regi. Sandvikenhus AB har färdigställt 81 lägenheter genom nyproduktion 

samt lokaler som byggts om till bostäder. Glädjande nog fortsätter befolkningen att öka och vi är nu 39 

290 invånare. 

Sysselsättningen i kommunen gick ner under början av pandemin. Samma tendens finns i både 

regionen och resten av Sverige. I samarbete med Arbetsförmedlingen satte kommunen in åtgärder i 

form av extra tjänster inom ramen för projektet ”Från bidrag till egen försörjning” och sedan vecka 36 

har Sandviken haft både en lägre arbetslöshet och lägre kostnader för försörjningsstöd än året innan. 

Sandviken förbättrar sin position bland Sveriges kommuner på service till företagare. Det visar den 

nationella kundundersökning som årligen genomförs av Sveriges kommuner och regioner, SKR. 

Kommunen har återigen förbättrat sitt Nöjd Kund Index, NKI, från plats 55 till 33, av 173 möjliga. 

Företagare har fått ge omdömen om deras ärenden hanterats bra eller dåligt vad gäller information, 

tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Detta inom områdena brand, bygglov, 

markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Så undersökningen 

är en direkt kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service. Våra lokala företag är 

otroligt viktiga för oss och det är glädjande att se att vårt arbete med att värna dem speglas i resultatet. 

Överlag befäster Sandvikens Kommun sina resultat från tidigare år. Som fjäder i hatten har vi 

bygglov, där vi nu rankas på fjortonde plats, samt serveringstillstånd där vi är fjärde bäst i Sverige. 

Sandvikens Kommun har det senaste åren gjort tydliga satsningar på sina lokala företag. Vi har bland 

annat utökat vår näringslivsenhet, där företagslotsfunktionen ingår. Satsningen på Västra Gästriklands 

Samhällsbyggnadsförvaltning, där Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommun samverkar i en 

gemensam nämnd, har gett tydliga resultat på bygglovshanteringen 

Kommunstyrelsen har under året beslutat att ge 700 kr/medarbetare i presentkort som julgåva. Detta 

dels för att visa uppskattning under rådande pandemi och dels för att stötta det lokala näringslivet. 
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Vi har under 2020 genomfört massor av bra verksamhet för Sandvikenborna. På grund av att vi blivit 

kompenserade för kostnader i samband med pandemin samtidigt som vi inte kunnat genomföra all den 

verksamhet som vi planerat gör kommunen ett historiskt högt resultat om 108,5 mkr. Tack vare det 

höga resultatet kan vi fylla på vår resultatutjämnings reserv, RUR, med 82,7 mkr till 100,8 mkr som 

kan användas kommande år om underskott uppstår som inte hinner eller kan pareras innan bokslut. 

Kommunen kommer, liksom många andra kommuner, få tuffa ekonomiska år framför sig. Det egna 

skatteunderlaget ökar inte i paritet med riket i övrigt samtidigt som demografin skapar utmaningar 

med fler invånare i de yngre och äldre åldersgrupperna. Det finns utmaningar för majoriteten i den 

politiska ledningen men samtidigt stora spännande utvecklingsområden där vi tillsammans ska leda 

vår kommun in i framtiden. 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Sandvikens kommuns 

verksamhet det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som ger en bild av den 

samlade kommunala verksamheten oberoende av hur verksamheten är organiserad. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 149,3 mkr (179,2) för verksamhetsåret 2020. I 

tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. 

Det redovisade resultatet för 2020, 149,3 mkr för den samlade kommunala verksamheten, är starkt i 

jämförelse med tidigare år. Föregående års resultat (179,2 mkr) var exceptionellt då det innehöll 

resultatet av en större fastighetsförsäljning i Sandvikenhus AB. Undantaget fastighetsförsäljningen så 

uppgick föregående års resultat till 34,5 mkr. Det starka resultatet i år härrör främst från Sandvikens 

kommun som redovisar ett resultat på 108,5 mkr. Resultatet i kommunen förklaras främst av dels 

kompensation för coronapandemin, exempelvis sjuklönekostnader och ersättning via statsbidrag och 

dels utdelning från Sandvikenhus AB i samband med fastighetsförsäljning och dels generell utdelning 

från Sandviken Stadshus AB. I och med de restriktioner som gällt under året så har verksamheten inte 

kunnat bedrivas på normalt sätt, såsom evenemang och kurs och konferenser och liknande kostnader. 

Stadshuskoncernen redovisar ett resultat på 74,1 mkr (235,9 mkr) före bokslutsdispositioner och skatt. 

Trots visst intäktsbortfall på grund av coronapandemin så överskred resultatet budgeten för året som 

var 68,2 mkr. Energikoncernen svarar för 47,7 (53,0) mkr av årets resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt och Sandvikenhuskoncernens uppgick till 38,4 (194,8) mkr. 

Gästrike Återvinnare har påverkat med 1,1 (-2,7) mkr i årets resultat för kommunkoncernen, vilket 

motsvarar Sandvikens kommuns andel i förbundet. Gästrike Räddningstjänst påverkar resultatet med -

1,2 (0,0) mkr. Årsresultatet för Stiftelsen Rosenlöfs Tryckerimuseum är -0,1 (0,0) mkr. 

Befolkningen har ökat något sedan förra bokslutet, men sett över några år så har de senaste årens 

befolkningsutveckling planat ut. En anledning till avstannande befolkningsutveckling kan förklaras 

med brist på bostäder, både inom allmännyttan och hos privata aktörer, inom Sandvikens kommun. 

Vid utgången av 2020 hade Sandvikenhus AB 28 000 personer i bostadskö och uthyrningsgraden 

ligger på en fortsatt hög nivå, 98,1 procent. 

Investeringsvolymen har varit hög under senare år och uppgick under 2020 till 499,9 mkr (530,5 mkr). 

Under de senaste fem åren har investeringar gjorts i materiella anläggningstillgångar för drygt 3 

miljarder kr. Skuldsättningsgraden uppgår till 65,2 procent, vilket är något lägre än förra året, och har 

även sänkts totalt sett under femårsperioden (66,2 mkr 2016). Ett bra likviditetsflöde av medel från 

den löpande verksamheten har bidragit till att finansiera investeringarna. 

Koncernens långsiktiga betalningsförmåga, soliditeten, har höjts och ligger nu på 34,8 procent, en 

dryg procent över snittet för femårsperioden. Den låg på ca 37 procent i början på 2000- talet, sjönk 

därefter ett tag, men har sedan successivt ökat. Soliditetsförsämringen, sett ur ett längre tidsperspektiv, 

beror framför allt på den höga investeringsvolymen som varit i koncernen. Då soliditeten mäts med 

hänsyn till pensionsförpliktelser som redovisats som ansvarsförbindelser, uppgår den till 21,3 procent 

(19,5 procent). Den har ökat successivt från 11,6 procent år 2015. Det goda resultatet i koncernen och 

en sänkning av pensionsförpliktelserna under de senaste åren har bidragit till detta. 

Pensionsförpliktelser, som redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser, finns hos 

kommunen och Gästrike Räddningstjänst. I båda organisationerna har pensionsförpliktelserna tidigare 

överstigit det egna kapitalet, vilket således blev negativt när det redovisades som justerat eget kapital, 

men under de senare åren har det egna kapitalet överstigit pensionsförpliktelserna hos båda. 
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Kommunkoncernen 

Alla belopp i mnkr där annat ej 

anges 

2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 1 393,3 1 433,6 1 378,8 1 360,0 1 341,9 

Verksamhetens kostnader * -3 321,0 -3 391,4 -3 265,4 -3 154,6 -3 024,2 

Skatteintäkter och statsbidrag 2 421,3 2 316,0 2 252,4 2 183,4 2 100,5 

Årets resultat 149,3 179,2 65,1 95,8 151,9 

Soliditet (%) 34,8 34,3 31,9 33,6 33,8 

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelser (%) 21,3 19,5 16,5 16,2 14,8 

Investeringar (brutto) 499,9 530,5 734,6 628,0 638,6 

Långfristig låneskuld 2 308,7 2 275,6 2312,9 2110,4 1754,5 

Antal anställda 4 367 4 073 4 017 4 210 3 923 

Investeringar / medborgare (kr) 12 723 13 521 18 736 15 996 16 396 

 

* Innehåller bolagens skattekostnader from 2018. 

 

Kommunen 

Alla belopp i mnkr där annat ej 

anges 

2020 2019 2018 2017 2016 

Antal invånare (folkmängd) 39 290 39 234 39 208 39 259 38 949 

Kommunal skattesats (%) 21,61 21,61 21,61 21,61 21,61 

Verksamhetens intäkter 649,3 675,8 637,8 653,7 663,3 

Verksamhetens kostnader -2 978,1 -3 028,1 -2 906,1 -2 812,9 -2 693,8 

Skatteintäkter och statsbidrag 2 421,3 2 316,0 2 252,4 2 183,4 2 100,5 

Årets resultat 108,5 -26,0 -4,2 22,4 70,8 

Soliditet (%) 26,3 24,9 27 31,8 35,9 

Soliditet inklusive totala 

pensionsförpliktelser (%) 7,9 4,6 5,3 5,4 4,8 

Investeringar (brutto) 215,0 214,0 380,8 347,0 281,0 

Långfristig låneskuld 2 108,7 2 069,8 1 869,5 1 487,7 996,0 

Antal anställda 3 692 3 415 3 513 3 523 3 461 
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Den kommunala koncernen 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation 

och i en bolagskoncern via moderbolaget Sandvikens Stadshus AB, samt även i förbundsform 

tillsammans med andra kommuner. 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 koncernredovisningen ingår, förutom kommunen, koncernen Sandviken Stadshus AB vilken 

ägs av kommunen till 100 procent, Gästrike Räddningstjänst (27 procent), koncernen Gästrike 

Återvinnare (24 procent) och Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri (100 procent). 

 

 

Organisationsschema för Sandvikens kommuns nämnds- och förvaltningsstruktur 

 

Övriga delägda bolag, eller förbund, som inte ingår i den ekonomiska redovisningen är Sandviken 

Utbildnings AB (9 procent). 

Sandvikens kommun har sedan 2008 en traditionell nämnd- och förvaltningsorganisation. 

Organisationen bygger på sektorsindelning. Nämnderna har sin egen förvaltning och det fulla ansvaret 
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för ekonomi och verksamhet. Efter valet 2018 påbörjade kommunfullmäktige ny mandatperiod den 15 

oktober 2018. För övriga nämnder och styrelser gäller ny mandatperiod från 1 januari 2019. 

Moderbolaget Sandvikens Stadshus AB är Sandvikens kommuns holdingbolag för hel- och delägda 

företag. 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, Sandtjädern Holding AB samt dotterbolaget Knuten Fastigheter HB, ägd till 99 %. Resterande 

andel i Knuten Fastigheter HB, 1 %, ägs direkt av Sandviken 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, Bessemerhallen i stadsparken, 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 dotterbolagen 

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. Sandvikenhuskoncernen består av Sandvikenhus 

AB som är moderbolag till tre dotterbolag, Sandviken Nyttofastigheter AB, Knuten Fastigheter HB 

och Sandtjädern Holding AB. Koncernen erbjuder bostäder och lokaler samt service inom Sandvikens 

kommun. Sandvikenhus AB äger och förvaltar cirka 3 800 lägenheter och är kommunens största aktör 

på fastighetsmarknaden. 

Bolagen sköter även delar av kommunens verksamhetslokaler. Därtill sköter man kommunens parker 

och grönområden samt utför större projektledningsuppdrag. Koncernen är, med en nettoomsättning på 

593 mkr, kommunens största aktör på fastighetsmarknaden. 

Dotterbolaget Sandviken Nyttofastigheter AB ansvarar för verksamhetsanpassade fastigheter, s. k. 

specialfastigheter. Dessa består främst av olika typer av vårdboenden. Avsikten med dotterbolaget är 

att tydliggöra Sandvikenhus ABs roll som ett allmännyttigt bostadsbolag. 

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. 
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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 9 procent av Gästrike Avfallshantering AB. Förbundet äger också 51 procent av Gästrike 

Ekogas AB. 

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckerimuseum driver ett tryckerimuseum i Kungsgården. Förutom den rena 

museiverksamheten bedrivs viss försäljningsverksamhet av tryckalster mm. 

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 

 

 

 

  

   
        

Organisation Andel Verksam- Resultat Resultat Justerat Soliditet Antal 

  hetens före boksluts efter skatt eget  anställda

  intäkter disp. o skatt kapital  års/medel

 % (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) %

Sandvikens kommun 100 649,3 108,5 108,5 326,7 **7,5 3 692

Sandvikens Stadshus AB 100 5,6 87,8 93,5 193,0 42,4 -

Högbo Bruks AB 100 50,9 0,6 0,3 20,6 14,1 63

Göransson Arena AB 100 50,0 -10,0 0,0 11,5 20,8 31

Sandviken Energi AB 100 311,4 21,3 0,7 311,6 39,6 105

Sandviken Energi Elnät AB 100 126,9 27,9 0,3 207,9 56,7 30

Bångbro Kraft AB 100 3,2 -2,2 -0,1 8,3 33,9 0

Sandviken Energi Vatten AB 100 115,1 5,5 0,5 20,1 4,9 29

Sandvikenhus AB 100 519,6 26,0 19,8 611,8 38,0 176

Knuten Fastigheter HB 100 0,1 0,0 0,0 11,9 99,7 -

Sandvikens Nyttofastigheter AB 100 38,9 12,4 8,4 68,0 22,8 -

Sandtjädern Holding AB 100 0,0 0,0 0,0 0,8 100,0 -

Sandvikens Specialfastigheter AB 100 2,1 -0,2 5,8 68,7 79,2 -

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 100 0,0 -0,1 -0,1 0,2 90,3 -

Gästrike Räddn.tjänstförbund 27 35,6 -1,2 -1,2 0,7 **2,1  *100

Gästrike Återvinnare (koncernen) 24 63,1 1,1 1,1 15,7 29,4 141

Kommunkoncernen totalt  *** - 1 393,3 163,3 149,3 1 297,7 **21,3 4 367

Antal anställda är hämtade från respektive årsredovisning och beräkningsgrunderna kan skilja sig något.

Resultat- och balansdata för kommunkoncernen 2020

Justerat eget kapital inkluderar 79,4 % 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 .

* endast tillsvidareanställda samt    ** inkl pensionsskuld    *** efter eliminering av interna poster
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Organisation Andel

    per 20-12-31   beviljad för 2020

 % Försäljn Inköp Givare Mottagare Intäkt Kostnad Givare Mottagare Givna Mottagna

Sandvikens kommun 100 44,3 355,2 1 699,0 21,4 0,0 346,0

Sandvikens Stadshus AB 100 5,6 4,9 122,0 126,5 0,2 1,2 132,0 17,4 24,1

Högbo Bruks AB 100 14,4 2,4 81,0 1,0

Göransson Arena AB 100 40,2 24,5 16,2 30,0 0,1 0,4 10,0

Sandvikens Specialfastigheter AB 100 2,0 0,4 27,8 17,0 0,1 0,2 7,4

Sandviken Energi AB 100 151,3 31,0 19,0 337,0 0,2 3,7 24,1 4,1

Sandviken Energi Elnät AB 100 23,8 26,1 41,0 0,5 4,1

Sandviken Energi Vatten AB 100 24,8 28,9 319,1 3,9 69,0

Bångbro Kraft AB 100 0,0 1,8 12,9 0,1

Sandvikenhus AB 100 224,4 92,2 5,5 720,0 0,0 8,4 145,0

Knuten Fastigheter HB 100 0,1 0,0 0,1

Sandvikens Nyttofastigheter AB 100 36,2 11,4 205,0 2,6

Sandtjädern Holding AB 100

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 100 0,0

Gästrike Räddn.tjänstförbund 27 9,0 0,5

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

Summa  579,6 579,6 1 889,5 1 889,5 22,1 22,1 346,0 346,0  45,6 45,6

                

Koncerninterna ekonomiska engagemang 2020 (mkr)

Räntor och  

borgensavgifter

Borgen

Mellanhavandena med förbunden har angivits proportionellt mot ägd andel.

KoncernbidragFörsäljning Lån
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

För att förstå Sandvikens resultat och ställning är det nödvändigt att ha kunskaper om riskerna i 

kommunkoncernen och kommunen. Riskerna redovisas under rubrikerna omvärldsrisker, 

verksamhetsrisker och finansiella risker. 

Omvärldsrisker 

Inför 2020 prognostiserades konjunkturen inta ett läge som beskrevs som mild lågkonjunktur med viss 

ökad arbetslöshet efter flertalet år med stark tillväxt och högkonjunktur. På grund av Coronapandemin 

sjönk dock BNP kraftigt under årets två första kvartal och ekonomin gick snabbt in i lågkonjunktur 

med stigande arbetslöshet som följd. Under kvartal tre sågs en återhämtning av samhällsekonomin, för 

att åter sjunka under kvartal fyra. 

Utifrån rådande ekonomiska läge räknar Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med en 

inbromsning i skatteunderlagstillväxten 2020 jämfört med 2019. Det förklaras framförallt av en stor 

minskning av antalet arbetade timmar utifrån läget på arbetsmarknaden. Bedömningen är att 

skatteunderlaget stiger med 1,7 procent under 2020. Att det inte blir lägre förklaras av omfattande 

utbetalningar av permitteringslön samt en kraftig ökning av beskattningsbara sociala ersättningar, 

såsom sjukpenning, vilka är en del av de krisåtgärder som vidtagits för att stötta ekonomin. 

Källa: SKR, MakroNytt 4/2020, Cirkulär 20:57. 

Befolkningsutveckling 

I länet ökade befolkningen under 2020 med 120 personer. I Sandviken ökade befolkningen med 58 

invånare till totalt 39 290. Enligt prognosen förväntas folkmängden år 2030 öka till 39 500 personer. 

Den årliga befolkningstillväxten ligger runt 0,1 procent i början av prognosperioden för att senare 

mattas av till 0-tillväxt. Under hela perioden prognostiseras födelsenettot i Sandvikens kommun till att 

vara negativt. 

Att befolkningsutvecklingen ändå prognostiseras som positiv förklaras av att fler beräknas flytta till 

kommunen än vad som flyttar ut. Befolkningsökningen mattas av mot slutet av prognosperioden till 

följd av att den beräknade invandringen till kommunen sjunker med utgångspunkt i SCB:s prognos för 

invandring till riket. 

Även om prognosen pekar på att antalet invånare inte kommer att förändras på ett dramatiskt sätt så 

händer det desto mer med befolkningens sammansättning 

Antalet barn, unga och äldre prognostiseras att öka i högre takt än befolkningen i förvärvsaktivålder. 

Detta innebär att den så kallade demografiska försörjningskvoten, som anger hur många barn, unga 

och äldre som ska försörjas av dem i förvärvsaktiv ålder, kommer att öka. Den demografiska 

försörjningskvoten är ett bra mått på förutsättningarna för finansiering av den kommunala servicen. 

Den demografiska försörjningskvoten i Sandvikens kommun har under de senaste 10 åren ökat från 77 

procent till 86 procent. Fram till 2030 beräknas den demografiska försörjningskvoten stiga till 95 

procent i Sandvikens kommun. 

Arbetsmarknad 

Det är svårt att göra bedömningar av utvecklingen på arbetsmarknaden i spåren av den pågående 

pandemin. Arbetslösheten hade minskat under flera år fram till första halvåret 2019. Sveriges 

Kommuner och Regioner bedömde att arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige skulle fortsätta att 

försvagas under 2020. Sandviken har hög arbetslöshet, vid mätningen den 31 december 2019 hade 

Sandviken den åttonde högsta arbetslösheten i Sverige, 10,6 procent. Arbetslösheten har ökat i hela 

Sverige sedan våren 2020 så också till en början i Sandviken som var uppe i 14 procent. Tack vare 

projektet ”Från bidrag till egen försörjning” så har antalet arbetslösa minskat under hösten till under 

2019 års nivå. 

Det finns ännu inget svar på hur Arbetsförmedlingen roll kommer att se ut framåt. Statens neddragning 

av Arbetsförmedlingen innan det utarbetats något annat alternativ, gör att kommunerna får ta ett större 



 

 

12 

ansvar, än det var menat, för arbetsmarknadsfrågor. Ökad sysselsättning är en viktig fråga ur flera 

perspektiv, inte minst ekonomiskt. Den största delen av kommunens intäkter är skatt på arbete. 

Trots den sysselsättningspotential som finns i kommunen (i form av arbetslösa) är företagen beroende 

av arbetskraft utifrån. Bristen på bostäder kan dock leda till att företagen får svårt att hitta arbetskraft i 

kommunen. 

Bostadsmarknad 

Bostadsmarknaden i Sandviken är ansträngd. Detta är en följd av god lokal arbetsmarknad och det 

stora antalet asylsökande, vilket sammantaget medfört en positiv nettoinflyttning till kommunen de 

senaste åren. Fortsatt bostadsbyggande i ökad takt är nödvändigt för att det ska vara möjligt att 

tillfredsställa behovet av bostäder. 

Kommunen jobbar aktivt med mark och exploatering för att kunna erbjuda privatpersoner och andra 

intressenter möjligheten att bygga bostäder. Sandvikenhus arbetar aktivt med en femårig plan för 

nyproduktion av lägenheter utifrån kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Hållbarhet 

Långsiktighet i den ekonomiska planeringen är nödvändig för att Sandvikens kommun ska kunna ta ett 

utökat ansvar för att möta demografiska förändringar och krissituationer i omvärlden, samtidigt som 

framtida medborgare ska kunna ha goda livsvillkor. För en god ekonomisk hushållning med 

begränsade resurser och för att få till stånd en god samhällsutveckling är det bland annat nödvändigt 

att Sandviken agerar förebyggande och samverkar. Det behövs mer samverkan inom kommunen, i 

kommunkoncernen, mellan kommunen och medborgare och frivilligorganisationer liksom med 

företag, andra kommuner och olika intressenter. För att arbeta med Agenda 2030 är Sandvikens 

kommun tillsammans med Hofors och Ockelbo kommuner deltagare i projektet Glokala Sverige. 

Verksamhetsrisker 

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för kommunen och dess verksamhet. För vissa 

personalgrupper, särskilt förskollärare, socionomer och omvårdnadspersonal finns det 

rekryteringssvårigheter och kommunen står inför stora pensionsavgångar de kommande åren. 

Samtidigt som det finns utmaningar att rekrytera personal i dagsläget så ökar vårdbehovet inom 

äldreomsorgen och behov av förskola och skola i och med den demografiska utvecklingen. 

I samband med att budgeten för 2020 beslutades i kommunfullmäktige i december så pekades tre 

områden ut som särskilt viktiga att arbeta med; öka resultaten i skolan, minska arbetslösheten samt öka 

inkluderingen i samhället. Alla tre områden hänger ihop och är viktiga både ur ett samhällsperspektiv 

men också ur ett ekonomiskt perspektiv. För att lyckas med uppdraget måste samtliga verksamheter 

inom hela kommunkoncernen samverka och hjälpas åt. 

Finansiella risker 

Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i form av 

riskmandat och limiter för finansverksamheten i den kommunala koncernen och kommunen. Den 

kommunala koncernen och kommunen är exponerad för framför allt ränterisk, finansieringsrisk, 

likviditetsrisk och marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. 

Per den 31 december 2020 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 2 440,6 mkr, 

vilket är en ökning från året innan med 165 mkr. Kommunens räntebärande skulder uppgick till 2 

108,7 mkr på grund av att kommunen fungerar som internbank i koncernen och tar upp lån för 

vidareutlåning till koncernbolagen, kommunens låneskuld för egen del uppgick till 671 mkr, vilket är 

en ökning med 56 mkr från 31 december 2019. 

Upplåningen i den kommunala koncernen löper med både fast och rörlig ränta. Den genomsnittliga 

låneräntan under 2020 var 0,95 procent på kommunens upptagna lån och 1,25 procent på de lån som 

kommunen vidareutlånar inom koncernen. Räntan har de senaste åren legat på historiskt låga nivåer 

och den troliga utvecklingen är att räntenivåerna ökar, men utifrån de prognoser som görs så är det inte 

inom den närmaste framtiden. 
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Kommunen följer upp de finansiella riskerna utifrån finanspolicyn månatligen med en finansrapport på 

koncernnivå till kommunstyrelsen. 

Risker i skatteintäkter och statsbidrag 

Det finns risker förknippade med reducerade skatteintäkter till följd av ökad arbetslöshet vid en 

konjunkturnedgång, särskilt om det slår hårt mot exportindustrin som är viktig för Sandviken. Än mer 

påtaglig är risken för reducerade statsbidrag, då dessa är beroende av beslut på nationell nivå kan 

dessa vara svåra att förutse. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunens verksamheter 

Coronapandemin som pågått sedan tidig vår har följdverkningar för människors liv och hälsa och har 

för ekonomier och marknader varit omfattande. Arbetet som utförts sedan i mars har i allt väsentligt 

handlat om att hantera risker och den påverkan som har uppstått genom pandemin både i samhället och 

i organisationen. Flera har ställt in delar av sina ordinarie planerade verksamheter och styrt om för att 

säkra samhällsviktig verksamhet. Ett omfattande krisledningsarbete har genomförts och alla 

kommunens chefer har fått lämna lägesbilder för att snabbt kunna fånga upp behov i organisationen. 

Därmed har Coronapandemin i hög grad påverkat kommunens och förvaltningarnas ordinarie 

verksamheter och den planering som fanns för året och istället har fokus varit att anpassa och minska 

smittspridningsrisken i inom alla kommunens verksamheter, oavsett om det varit inom 

administrationen eller inom tex skola och omsorg. 

Utveckling och användande av digitala verktyg har möjliggjort att de demokratiska processerna i stort 

sett fungerat som planerat trots de restriktioner som pandemin medfört. 

Fortsatt fokus på IT-säkerhetsarbetet främst genom online utbildningar på intranätet för 

slutanvändare/handläggare samt införandet av tvåfaktorsinloggning till enskilda system. Funktion för 

säker epost har upphandlats installerats och satts i produktion under 2020 

Informationskontorets verksamheter har påverkats kraftigt under året då planerade evenemang och 

utveckling fått stå tillbaks för kriskommunikation. 

Servicekontoret har från mars haft fokus på att Corona anpassa tjänster och se till att medarbetare varit 

trygga och haft rätt förutsättningar att utföra sitt arbete. Under våren lånades 5 medarbetar ut till 

Omsorgsförvaltningen för att sköta servicetjänster, städ och att handla vilket var mycket uppskattat. 

En vaktmästartjänst dedikerades för alla tjänster mot Omsorgsförvaltningen, in- och utflyttningar på 

vård och omsorgsboenden, sjuktransporter samt provkörning. 

En tillfällig servicetjänst inrättades under hösten för att sköta lagerhållning och utleveranser av 

skyddsmaterial främst till omsorgsförvaltningen. 

Inom kostverksamheten har anpassningar gjorts i matsalar, förenklat menyer och utökat lunchtiderna. 

Matlådor har erbjudits till elever som haft distansundervisning. 

Näringslivskontoret har arbetat med en rad stödåtgärder för att stötta lokala företagare i samband med 

pandemin. Bland annat så har företagen erbjudits hjälp med företagslots, likviditetsplanering och 

affärsutveckling. För att underlätta så har också möjlighet till anstånd med betalningar av fakturor 

givits samt att leverantörer har kunnat ange kortare betaltid till kommunen på fakturor än avtalat för att 

motverka likviditetsbrist. 

De senaste två åren har intresset för mark i Sandviken ökat. Kommunen har sålt slut på befintliga 

villatomter i tätorten och industrimark och mark för verksamheter är snart slutsålda. 

Utifrån de utmaningar som den kommunala verksamheten står inför på grund av att omvärlden 

förändras i en allt snabbare takt så är kommunen mitt uppe i ett utvecklingsarbete av kommunens 

ledning och styrning. Den nya modellen väntas vara klar till nästkommande mandatperiod. 

Omsorgsnämndens verksamheter har under 2020 gjort stora ansträngningar för att hantera den 

situation som Coronapandemin medfört. Pandemin har medfört hög belastning på organisationen i 

strävan att förhindra och minska smittspridning. 

Trots de förhållandevis begränsade resurser som förvaltningen haft vad gäller stödfunktioner, har flera 

viktiga steg mot framtiden tagits. Bland dessa kan nämnas den samverkan som startats med Samhall, 

som nu utför tvätt till omsorgstagare i hemtjänsten samt utrullning av tekniska och digitala hjälpmedel. 

En dialog har startat för att förstärka organisationen med resurser för såväl utvecklingsarbete som ett 

än mer utvecklande chefs- och medarbetarskap. 
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Som en följd av pandemin har vi stärkt samverkan med bland annat Regionen. Detta har t ex utmynnat 

i C-enheten som vi starta i Regionens lokaler, där vi erbjuder omsorgstagare och brukare med 

konstaterad smitta av Covid-19 att vistas. Samverkan kring antikroppstester och vaccineringar har 

också fungerat bra. 

Utvecklingsarbetet inom vuxenvården har inneburit att i större utsträckning kunna erbjuda insatser av 

god kvalitet på hemmaplan. Vårdtiderna på externa institutioner har generellt blivit kortare, och den 

kommunala hvb-verksamheten Örtagården har varit fullbelagd större delen av året. Bostadsbristen är 

dock påtaglig för målgruppen, och innebär förlängda vårdtider vad gäller både externa och interna 

placeringar. 

Antalet orosanmälningar och utredningar inom barn- och ungdomsvården ligger på fortsatt hög nivå. 

Det innebär att insatser i form av öppenvård och externa placeringar i familjehem och på institution 

ökar. En påtaglig ökning inom ungdomsvården är institutionsplaceringar av ungdomar med 

neuropsykiatrisk problematik. Dessa placeringar tenderar att bli mycket kostsamma eftersom det krävs 

specialanpassade lösningar med hög personaltäthet utifrån ungdomens problematik. På ungdomssidan 

finns även ett ökat behov av extern öppenvård på grund av substansbruk. En dialog pågår för att 

utveckla egen verksamhet för målgruppen i samarbete med region Gävleborg. Vad gäller 

institutionsplaceringar inom barn- och ungdomsvården är flera placeringar kopplade till våld i nära 

relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, som på senare år utvecklats till det enskilt största 

problemområdet som orsakar skyddsbehov för barn, ungdomar och kvinnor. Det är mycket 

resurskrävande i fråga om arbetsinsats och genererar höga kostnader för biståndsinsatser i form av 

familjehem och skyddade boenden. Under året har ett omfattande utredningsarbete gällande barn- och 

ungdomsvårdens organisation och bemanning. Utredningens slutsatser är bland annat att verksamheten 

är underbemannad, vilket är kostnadsdrivande, samt att en ökad specialisering är nödvändig. Parallellt 

har Ungdomsboendet utretts, och även där finns behov av utveckling. Under 2021 kommer besluten att 

verkställas och förhoppningen är att förändringarna på sikt ska leda till ökad kvalitet och minskade 

kostnader. 

Kostnaderna för försörjningsstöd har under många år varit höga, och andelen hushåll med långvarigt 

behov av försörjningsstöd har blivit allt fler. Arbetet inom området ekonomiskt bistånd påverkas i 

mycket hög utsträckning av arbetsmarknadspolitiska prioriteringar på nationell nivå. Under året har ett 

arbete inletts mellan individ- och familjeomsorgen och arbetslivsförvaltningen för att skapa en 

snabbare process för personer med försörjningsstöd att få sysselsättning; projekt Från bidrag till egen 

försörjning. I maj beslutades i nära samarbete med Arbetsförmedlingen att tillsätta ytterligare 350 

extratjänster, utöver de 75 befintliga, i syfte att bryta långtidsarbetslösheten. Dessa båda insatser 

innebär att fler hushåll blir självförsörjande, men ger också en möjlighet att utreda arbetsförmåga och 

skapa underlag för fortsatt planering, insatser vid Arbetsförmedlingen eller kontakter med hälso- och 

sjukvården. Långtidsarbetslösa utan förankring på arbetsmarknaden är i behov av insatser från flera 

aktörer, varför samverkan mellan arbetsmarknadsverksamhet, socialtjänst, hälso- och sjukvård, 

Arbetsförmedlingen med flera är av stor betydelse. 

I början av året infördes ett digitalt ansökningsförfarande gällande försörjningsstöd, och cirka 80% av 

de aktuella hushållen ansöker nu digitalt. Det innebär en mer effektiv och snabbare handläggning samt 

att tid frigörs för socialt arbete, kartläggning av behov och planering av insatser som leder till egen 

försörjning för de mest utsatta grupperna. Ekonomiska problem är ofta komplexa frågor som hänger 

samman med människors livssituation i övrigt, och det är viktigt att se varje individs behov utöver 

försörjningsstöd. 

Sett ur ett folkhälsoperspektiv står Sandvikens kommun inför flera utmaningar som på kort och lång 

sikt riskerar att påverka folkhälsan negativt. Ungdoms- och långtidsarbetslösheten är hög, 

gymnasiebehörigheten är låg liksom den totala utbildningsnivån, och känslan av otrygghet är 

oförändrad. För att nå de politiskt prioriterade målen gällande sysselsättning, skolresultat och 

inkludering krävs ett långsiktigt, strategiskt och koncernövergripande arbete. Flera vällovliga initiativ 

har tagits och arbetet inleds under 2021. 
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Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra ökad smittspridning av covid-19 och 

regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 och därefter fler än 8 deltagare har präglat 

kultur- och fritidsförvaltningens hela verksamhet under våren och sommaren. Till exempel har en stor 

mängd evenemang och kultur- och fritidsaktiviteter ställts in och antalet besökare och kunder till bad 

och friskvård på Parkbadet har minskat. Kultur- och fritidsverksamheten har på kort tid anpassats efter 

de nya förutsättningarna och insatser har gjorts för att fortsätta erbjuda ett tillgängligt kultur- och 

fritidsutbud. Bland annat har digitala sändningar av en rad olika aktiviteter som konserter, träningspass 

och föreläsningar arrangerats och tjänster som hemleverans från biblioteket utökats. 

Bolagens verksamheter 

Covid-19 pandemin i mars slog i princip ut hela evenemangsbranschen samt betydande delar 

av arenabolagets övriga verksamhet. Alla budgeterade och planerade evenemang flyttades till 2021 

eller ställdes in. För att rädda bolaget agerade ledningen skyndsamt och med kraft för att minimera 

den ekonomiska skadan. Varsel ledde till uppsägningar och korttidspermitteringar blev ett 

faktum. Planerade investeringar stoppades och insatser gjordes för att minska övriga kostnader. 

I april togs beslutet att tillsvidare stänga restaurangen på arenan, i oktober öppnades restaurangen i 

hopp om att bandy och övrig verksamhet skulle återgå till det normala. Detta blev inte fallet och i 

december stängdes restaurangen igen. På uppdrag av kultur- och fritidsförvaltningen har bolaget under 

året tagit över verksamheten i bowlinghallen. Hallen öppnades för träning och tävling under augusti 

och för allmänheten i oktober. På grund av pandemin stängdes hallen i mitten på november. 

Högbo Bruks totala besökarantal under 2020 uppskattas till 600 000 gäster – en ökning med 

100 000 besökare jämfört med 2019. På Facebook ökade antalet följare från 5 000 personer till 5 415 

personer, en ökning på 8 %, varav 70 % är kvinnor och 30 % är män. Antalet följare på Instagram 

ökade från 1770 personer till 2010 personer, en ökning på 14 %. Av hemsidans besökare är 2/3 från 

Gästrikland och Uppland/Stockholm. Populärast är sport/motion, boende samt mat och fika. Under 

2020 ställdes alla brukets årligt återkommande evenemang in på grund av pandemin. 

Under året har Microsoft etablerat sig i kommunen vilket ger utvecklingsmöjligheter både 

för kommunen och Sandviken Energi som bolag. Flera av dotterbolagen levererar tjänster till den 

nya etableringen och särskilt för elnät finns en utvecklingspotential att ta tillvara i kölvattnet 

av Microsofts och övriga etableringar på Tunaområdet. 

Under året har Sandviken Energi fortsatt arbetet med att bidra till det hållbara samhället i Sandviken. 

Att bygga samman Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät med en gemensam ledning är ett av bolagets 

största strategiska beslut som togs under 2020. Det är första gången som kommunerna samarbetar i ett 

fysiskt projekt i den här utsträckningen. Beslutet skapar möjligheter för kommunal och regional 

samverkan och har fått 270 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet, vilket är det enskilt största 

ekonomiska bidraget som någonsin betalats ut. Satsningen möjliggör att bolaget kan leverera fossilfri 

fjärrvärme till alla kunder i framtiden och projektet beräknas vara klart 2023/2024. 

Året började med låga produktionsvolymer av fjärrvärme på grund av varmare temperaturer 

än normalt, vilket även fortsatte under resten av året. 2020 går till historien som det varmaste året 

med cirka 20 procent varmare temperatur jämfört med ett normalår. Sammantaget gav det en 

lägre värmeproduktion under året. 

Det har dock skett en tillväxt inom affärsområdet och varumärket Sandnet som ökat antalet 

kunder med 630 nya anslutningar under året. 

Sandvikenhus ska enligt Bostadsförsörjningsprogrammet tillföra i snitt 40 lägenheter per år 

till bostadsmarknaden i Sandviken. Genom nyproduktion och ombyggnation av befintligt bestånd 

ligger bolaget väl i linje med målet. Totalt tillfördes 81 lägenheter under året. 
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Under 2020 färdigställdes trygghetsboendet Sveagården med 34 lägenheter. På taket installerades 

136 kvadratmeter solpaneler som bidrar till husets elförsörjning. Eventuellt överskott går ut i elnätet. 

I bostadsområdet Björksätra kompletterades befintligt bestånd med nyproduktion av ettor, tvåor samt 

en trea, totalt 14 lägenheter. Det är moduler helt byggda i trä med en energiförbrukning som ligger 

lägre än de krav som är ställda i bygglagstiftningen. 

Många vill bo hos Sandvikenhus och drygt 28 000 stod i kön under året. 2020 inleddes arbetet med 

att göra förändringar i uthyrningsreglerna och se över kön då många inte varit aktiva 

bostadssökande. Uthyrningsgraden under 2020 var 98,1 procent vilket låg över målsättningen på 98 

procent. Däremot minskade uthyrningsgraden något mot föregående år, till följd av att ett antal 

lägenheter tillkommit. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

I Sandvikens kommun är den kommunala koncernen den övergripande styrenheten. Med den 

kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, holdingbolaget (Sandviken 

Stadshus AB), samt kommunens nämnder och övriga bolag. I förvaltningsberättelsens 

organisationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad. Styrning och 

uppföljning är, så långt det är möjligt med hänsyn till verksamhetens art och lagstiftning, utformad 

med syfte att styra på ett likartat sätt oberoende av vilken verksamhet eller juridisk organisationsform 

som berörs. 

Ansvarsstruktur 

Inom Sandvikens kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser: 

kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Därtill 

finns det en tjänstemannaorganisation. I bilden nedan illustreras struktur och roller för styrning och 

uppföljning inom den kommunala koncernen. 

 

Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda politikerna, är det högsta beslutande och 

styrande organet. Kommunstyrelsen fastställer övergripande visioner, planer, mål och uppdrag för den 

kommunala koncernen. Detta görs i budget och översiktsplan. Fullmäktige fastställer även 

reglementen, bolagsordningar, ägardirektiv med mera, och tillsätter ledamöter i kommunstyrelse, 

nämnder och bolagsstyrelser. Fullmäktige godkänner delårsrapporter och årsredovisning samt beslutar 

om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens nämndsorganisation. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering vilket 

inbegriper samordning av mål, riktlinjer direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den 

kommunala koncernen. Kommunstyrelsen svarar således för planering och uppföljning av ekonomi 

och verksamhet för kommunens nämnder, de kommunala bolagen samt kommunalförbunden. 

Betydande delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikt och intern kontroll (se särskild rubrik 

nedan). Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige. 
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Styrelsen för Sandviken Stadshus AB svarar för finansiell, skattemässig samt viss operativ 

samordning, mellan bolagen sinsemellan och mellan bolagen och kommunen. 

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamheter utvecklas, följer lagar och 

riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och uppnås. 

Den kommunala koncernens tjänstemän ansvarar för att tillse att de politiska nivåerna har tillgång till 

sakkunnig kompetens vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa verksamheten. 

Struktur för styrning av den kommunala koncernen 

I Sandvikens kommun utgår styrning och uppföljning utifrån mål med verksamheten i den kommunala 

koncernen. Ekonomiska ramar och mål sätts för verksamheter, sedan är det nämnden/styrelsen som 

har ansvar för att verksamhet uppnår dessa mål. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god 

ekonomisk hushållning, samt om övergripande styrdokument. Styrdokument används för att förtydliga 

den politiska viljan och säkra en effektiv och säker verkställighet. Det kan handla om utveckling, 

förhållningssätt och rättssäker hantering. 

Mål, budget och uppföljning 

Inom Sandvikens kommun struktureras målstyrningen utifrån fyra perspektiv; Medborgare, 

Medarbetare, Hållbar samhällsutveckling och Ekonomi. Syftet med att tillämpa fyra perspektiv är att 

bredda kommunens styrsystem så att kommunen kan utvecklas ur olika perspektiv mot den vision som 

kommunfullmäktige har fastställt. För att tydliggöra ambitionsnivå och inriktning på målen och för att 

skapa förutsättningar för uppföljning kompletteras målen med mått. Strukturen för att formulera mål 

ska användas på alla nivåer, från kommunfullmäktige till verksamhetsnivå. Målen är väsentliga för 

utvärderingen av god ekonomisk hushållning. Mål och budget följs upp tre gånger per år, i 

delårsrapport, i delårsbokslut och i årsredovisningen. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen 

den 17 maj, 2021, och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter. 

Uppsiktsplikt och intern kontroll 

Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen ”leda och samordna 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 tillräcklig”. Sandvikens 

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

Sandvikens kommun. 

Syftet med reglementet är att säkerställa att en tillfredsställande 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, riktlinjer mm. 

I enlighet med reglementet fattade kommunstyrelsen den 

28 januari 2020, § 19, beslut om att uppdra åt samtliga nämnder att genomföra internkontroll enligt 

nämnden/styrelsens egen beslutade internkontrollplan. Beslut om kommunstyrelsens egna 

internkontrollplan fattades även under sammanträdet (§ 20). 

Rapport till kommunstyrelsen 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2020 presenterades uppföljning av nämndernas 

samt kommunstyrelsens egen internkontroll avseende år 2020. Samtliga nämnders rapporter (§ 280) 

och kommunstyrelsens egen rapport (§ 279) godkändes. Kommunstyrelsen uppdrog även åt samtliga 

nämnder att följa upp att föreslagna åtgärder genomförs. 

Nämndernas interna kontrollplaner omfattade mellan tre och tio kontrollpunkter. Ett lämpligt antal 

anges till fem - sex punkter för varje nämnd. Inga kommungemensamma kontrollpunkter har funnits 

för 2020, det är nämnderna som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunallagen säger att ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer”. 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i såväl ett kort som ett långt perspektiv. Om 

kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna betyder det att kommande generationer får 

betala för dagens överkonsumtion. Ekonomin bör visa ett positivt resultat på en nivå som gör att inte 

kommunens förmögenhet urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar. 

Kommunallagen säger också budgeten ska innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges finansiella mål och för verksamheten skall anges 

verksamhetsmål. Sandvikens kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål. De har valts ut dels 

för att de styr mot en god ekonomisk hushållning, men också för att de kontinuerligt kan följas upp på 

ett enkelt sätt under året. De tre verksamhetsmålen har av fullmäktige fastställts inom ramen för 

kommunens modell för styrning av nämndernas verksamhet. 

Sedan år 2014 har fullmäktige, inom ramen för en god ekonomisk hushållning, fastställt långsiktiga 

såväl finansiella mål som verksamhetsmål för Sandvikens kommun. Från och med redovisningsåret 

2016 fastställs de långsiktiga målen, för att gälla för hela mandatperioder. Det sker som en del av 

Sandvikens kommuns budgetprocess. 

Mål på lång sikt 

Finansiella mål på lång sikt 

 Sandvikens kommun redovisar ett årligt resultat som är positivt och ökar successivt i enlighet 

med fullmäktiges beslut. 

 Investeringsnivån ligger på en genomsnittlig nivå över tid som gör att självfinansieringsgraden 

inte sjunker. 

 Kommunens upplåningsvolym hålls på en nivå som gör att de finansiella kostnaderna inte tar 

ett ökat ekonomiskt utrymme från driften av ordinarie verksamhet. 

Verksamhetsmål på lång sikt 

 Nämnderna håller sig inom givna budgetramar. 

 Nämnderna avsätter årligen en buffert, på minst en (1) % av kommunbidraget, för 

utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. 

 Nämndernas verksamheter effektiveras kontinuerligt, med minst en (1) % av 

kommunbidraget, årligen. 

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 2020. 

Det första målet är att resultatet för år 2020 ska uppgå till 16 mkr. Det redovisade resultatet uppgår 

till 108,5 mkr. Målet är därmed uppfyllt för år 2020. 

Nämndernas resultat är 29,5 mkr medan den gemensamma finansieringen redovisar 79,0 mkr. Årets 

skatteintäkter innehåller en negativ slutreglering av 2019 och en likaså negativ preliminär 

slutavräkning för 2020. Från det kommunalekonomiska utjämningssystemet har Sandviken mottagit 

649,3 mkr att lägga till skatteintäkterna på 1788,5 mkr. Räntenivåerna har under 2020 varit fortsatt 

låga, vilket har påverkat resultatet positivt. Under 2020 erhölls för tredje året i följd en aktieutdelning 

från Sandvikens Stadshus AB på 20 mkr som påverkar resultatet positivt. 
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Det andra målet är att investeringarna för året får uppgå till maximalt 248,7 mkr, efter justeringen av 

fullmäktige i april §64 och i november, §201, 2020. Investeringsvolymen för året uppgick till netto 

183,6 mkr i förhållande till årets budget på 228,8 mkr. Målet är därmed uppfyllt för året. 

Det tredje målet är att kommunens egen upplåning ökar med maximalt 150 mkr under året. Under 

året har kommunens egen upplåning inklusive kortfristiga balanser till kreditinstitut (checkkredit) ökat 

med 56 mkr. Upplåningen ligger därmed på en nivå väl under fullmäktiges mål för året, och målet är 

därmed 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 2020. 

Det första målet är att kommunen årligen ska generera ett positivt resultat och öka med minst en (1) 

mkr årligen. År 2020 budgeterades med ett resultat på 16 mkr. Sandvikens kommun redovisar ett 

positivt resultat, på 108,5 mkr, för år 2020. Av dessa miljoner står nämnderna gemensamt för ett 

positivt resultat på 29,5 mkr. Endast tre nämnder redovisar negativt resultat, Överförmyndarnämnden 

Västra Gästrikland och kultur- och fritidsnämnden, båda med underskott under 0,5 mkr, och individ- 

och familjeomsorgsnämnden, med -19,9 mkr. Gemensam finansiering står för 79,0 mkr av det totala 

resultatet. Resultatet på totalt 108,5 mkr innebär att målet är uppfyllt för år 2020. 

Det andra målet är att en buffert på en (1) procent ska avsättas inom budgetramen för respektive 

nämnd för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Endast fem av åtta nämnder har avsatt en 

buffert inför år 2020. Den budgeterade bufferten uppgår till totalt 0,4% för år 2020. På totalnivå 

kommer därför målet inte att uppnås. 

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 2020 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. Målet är därmed inte helt uppfyllt. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett resultat om totalt -19,9 mkr. Nämnden har 

månatligen följt det ekonomiska resultatet, och diskuterat möjliga åtgärder för att komma till rätta med 

det under året prognostiserade underskottet främst inom verksamhetsområde barn och unga, vars 

verksamhet står för -21,1 mkr av underskottet. 

Kultur- och fritidsnämnden och Överförmyndarnämnden hade mindre underskott om -0,4 resp -0,2 

mkr vardera. 
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Finansiell analys kommunen 

Sandvikens kommun använder en ekonomisk analysmodell, vars målsättning är att analysera fyra 

viktiga aspekter av Sandvikens kommuns ekonomi. Analysens syfte är att identifiera ekonomiska 

problem i kommunen och i förlängningen leda till en 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. 

Resultat 

Här kartläggs periodens resultat och dess orsaker. En eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna 

överstiger intäkterna eller tendenser därom, är en signal som varnar för att en urholkning sker av den 

finansiella motståndskraften. Under denna aspekt analyseras även investeringar 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. 

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 borgensåtagande och 

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. 

Resultat - Kapacitet 

 

Tabell 1: Utveckling av intäkter och kostnader 

mkr 2020 2019 2018 2017 2016 

Intäkter 649,3 675,8 637,8 653,7 663,3 

Kostnader -2 978,1 -3 028,1 -2 906,1 -2 812,9 -2 693,8 

Nettokostnader -2 328,7 -2 352,4 -2 268,4 -2 159,2 -2 030,5 

Skatteintäkter 2 421,3 2 316,0 2 252,4 2 183,4 2 100,5 

Finansnetto 16,0 10,4 11,9 -1,8 0,8 

Periodens resultat 108,5 -26,0 -4,2 22,4 70,8 

      

Antal invånare 31/12 39 290 39 234 39 208 39 259 38 949 

Nettokostnader/invånare (kr) -59 270 -59 957 -57 856 -54 999 -52 132 

Skatteintäkter/invånare (kr) 61 626 59 030 57 445 55 615 53 929 

 

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 105,3 mkr eller 4,3 

procent under 2020. För 2019 var motsvarande ökning 2,8 procent (63,6,0 mkr). Skatteintäkterna 

består av två komponenter, skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2020 ökade de generella 

statsbidragen med 123,5 mkr och skatteintäkterna minskade med 18,2 mkr. Verksamhetens 

nettokostnad minskade med 23,7 mkr eller 1,0 procent under 2020. För år 2019 var motsvarande 
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ökning 3,7 procent (84,0 mkr). För 2020 innebär det att skatteintäkterna ökat mer än nettokostnaderna, 

vilket är positivt. Det är viktigt att följa förändringen av nettokostnaderna, så att den årliga 

kostnadsökningen fortsättningsvis är lägre än ökningen av skatteintäkterna. 

Tabell 2: Investeringsvolym 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Investeringsvolym (mkr) 183,6 222,8 380,8 347,0 281,0 

Avskrivningar (mkr) 145,9 151,6 125,2 107,9 90,5 

"Investeringar/Avskrivningar (%)" 125,8 147,0 304,2 321,6 310,5 

 

Kommunen har under 2020 investerat för 183,6 mkr, föregående års siffra var 222,8 mkr. Det är en 

minskning mellan åren med 39,2 mkr. Avskrivningskostnaden uppgick till 145,9 mkr, vilket är en 

minskning med 5,7 mkr mot föregående år. Kommunens samlade investeringsutgifter i förhållande till 

avskrivningar har för perioden uppmätts till 125,8 procent. Årets investeringsbelopp innehåller både 

reinvesteringar och nyinvesteringar. 

Tabell 3: Årets resultat 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat (mkr) 108,5 -26,0 -4,2 22,4 70,8 

Årets resultat/eget kapital (%) 9,5 -2,5 -0,4 2,1 6,7 

Årets resultat/skatteintäkter (%) 4,5 -1,1 -0,2 1,0 3,3 

 

Årets resultat för Sandvikens kommun uppgår till 108,5 mkr, efter två år i följd med negativa resultat. 

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 2020 

var inflationen, baserat på konsumentprisindex 0,5 (jämfört med 1,8 procent för 2019), och måttet 

årets resultat i förhållande till eget kapital 9,5 procent. Detta innebär att det egna kapitalet har 

förstärkts under perioden, vilket är positivt. Årets resultat i förhållande till skatteintäkter uppgick till 

4,5 procent. 

Tabell 4: Soliditet 

% 2020 2019 2018 2017 2016 

Soliditet 26,3 24,9 27,0 31,8 35,9 

"Soliditet exkl utlån bolagen (kort o lång fordran)" 42,2 40,3 42,8 47,3 50,3 

Soliditet inkl pensionsskuld 7,5 4,6 5,3 5,4 4,8 

 

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 uppgår för 2020 till 26,3 procent, 

vilket är en ökning med 1,4 procentenheter sedan föregående år. 

Om hänsyn även tas till de pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelse, 847,1 mkr, 

vilka minskat jämfört med föregeånde år, blir soliditeten 7,5 procent. 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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Tabell 5: Skuldsättningsgrad 

% 2020 2019 2018 2017 2016 

Total skuldsättningsgrad 73,7 75,1 73,0 68,2 64,1 

Varav avsättningsgrad 6,7 6,5 4,8 5,1 5,4 

Varav kortfr skuldsättningsgrad 18,7 18,8 21,6 19,5 25,0 

Varav långfr skuldsättningsgrad 48,3 49,8 46,6 43,6 33,7 

 

Kommunens totala skuldsättningsgrad var 73,7 procent. Detta är en minskning med 1,4 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 2020 minskade avsättningarna med 1,4 procentenheter. Den del som avser avsättning för 

pensioner ökade från 189,3 mkr till 207,4 mkr. En låg skuldsättningsgrad bör eftersträvas. Enligt tabell 

4 är soliditeten 26,3 procent. Summan av soliditeten och skuldsättningsgraden är alltid 100 procent. 

Risk – Kontroll 

 

Tabell 6: Likviditet 

% 2020 2019 2018 2017 2016 

Likviditet 73,7 64,6 56,6 56,7 67,0 

 

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 73,7 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. 

Tabell 7: Pensionsskuld 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Avsättningar för pensioner (mkr) 231,0 207,4 189,3 170,3 157,9 

Ansvarsförbindelser för pensioner (mkr) 818,7 847,1 867,2 899,8 920,4 

Total pensionsskuld (mkr) 1 049,7 1 054,6 1 056,5 1 070,1 1 078,3 

Soliditet inkl pensionsskuld (%) 7,5 4,6 5,3 5,4 4,8 

 

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 231,0 mkr, vilket är en ökning med 23,6 mot föregående år (som då 

ökade med 18,1 mkr). 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 818,7 mkr, vilket är en minskning med 28,4 mkr. Eftersom 

intjänandet av dessa pensionsrätter inte har kostnadsförts tidigare, innebär detta att 818,7 mkr kommer 

att belasta kommunen i form av kostnader, i takt med att de betalas ut. 

Kommunens totala pensionsskuld uppgår därmed till 1 049,7 mkr.  
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Mål på kort sikt 

Finansiella mål på kort sikt Ekonomiska mål på kort sikt formuleras inom ramen för Sandvikens 

kommuns årliga budgetprocess, inom perspektivet Ekonomi. 

Verksamhetsmål på kort sikt Verksamhetsmål på kort sikt formuleras inom ramen för Sandvikens 

kommuns årliga budgetprocess, inom perspektivet Medborgare, Medarbetare och Hållbar 

samhällsutveckling. 

Kortsiktiga mål fastställs årligen, inom samma process, på nämnds nivå och återfinns i den årliga 

budgeten som beslutas av fullmäktige. 

Uppföljning av måluppfyllelse mot vision 2025 

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2020. 

Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till 

december 2020. Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkering: 
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Perspektiv MEDBORGARE 

Övergripande målsättning: 

 Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. 

 Medborgarna ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling. 

Mål Bedömning 

Nöjdhet med kommunal service  

Beskrivning: 
Medborgarna är nöjda med den kommunala servicen. 

Målnivå: NMI lägst 58. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index, NMI, för hur medborgarna bedömer kommunens 

verksamheter uppgick till 50, vilket är en försämring i förhållande till året innan. Noteras att förändringen är 

inom felmarginalen. 

Värde år 2018: NMI 55 

Värde år 2019: NMI 53 

Medborgarnas inflytande  

Beskrivning: 
Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande över kommunens utveckling. 

Målnivå: NII lägst 44. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index, NII, för hur medborgarna bedömer möjligheterna 

till inflytande i Sandvikens kommun, uppgick till 34 vilket är en försämring i förhållande till året innan. 

Noteras att förändringen är inom felmarginalen. 

Värde år 2018: NII 38 

Värde år 2019: NII 36 

God upplevd tillgänglighet  

Beskrivning: 
Medborgarna upplever att tillgängligheten i kommunen är god. 

Målnivå: Lägst NMI, bemötande och tillgänglighet 58. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Medborgarnas bedömning av möjligheterna för tillgängligheten i Sandvikens kommun, uppgick enligt index: 

NMI bemötande och tillgänglighet till 54, vilket är samma värde som året innan, men under målnivån. 

Värde år 2018: NMI bemötande och tillgänglighet 54 

Värde år 2019: NMI bemötande och tillgänglighet 54 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 

Resultatet från medborgarundersökningen som genomförts av Statistiska centralbyrån (SCB) visar på 

försämrade resultat jämfört med föregående års mätning för både den upplevda nöjdheten med 

kommunens service och upplevda möjligheter till inflytande. Resultatet för frågeområdet bemötande 

och tillgänglighet är samma som föregående år, men under den satta målnivån för Sandvikens 

kommun. Sammanlagt fick 1200 slumpmässigt utvalda medborgare möjlighet att delta i 

medborgarundersökningen, varav cirka 41 % svarade. Det är en låg svarsfrekvens, men är ändå 

jämförbar med snittet för hela riket på andel svarande för denna typ av undersökning. Försämringarna 

i resultatet ligger inom den statistiska felmarginalen, men ger ändå en indikation om att upplevelsen av 

Sandvikens kommun åtminstone inte förbättrats under det gångna året. 
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Perspektiv MEDARBETARE 

Övergripande målsättning: 

 Sandvikens kommun har motiverade och nöjda medarbetare. 

 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och 

kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. 

Mål Bedömning 

Chefer motiverade och nöjda  

Beskrivning: 
Cheferna känner sig motiverade i sitt arbete och är nöjda med arbetssituationen. 

Målnivå: MMI Chefer lägst 80. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Värde för MMI kan inte anges. Medarbetarundersökningen för 2020 har genomförts med en ny mätmetod och 

är inte direkt jämförbar med resultaten från tidigare medarbetarundersökningar. Den nya mätmetoden 

använder frågor framtagna av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och mäter "Hållbart 

medarbetarengagemang" (HME) som sammanställs till ett index. Index för HME för Sandvikens kommun 

som helhet blev 81 för 2020, vilket är ett högre värde än genomsnittet för de övriga kommuner som nyttjar 

samma mätmetod. Jämförelser mellan kommuner kan göras i den webbaserade databasen Kolada. 

Medarbetare motiverade och nöjda  

Beskrivning: 
Medarbetarna känner sig motiverade i sitt arbete och är nöjda med arbetssituationen. 

Målnivå: MMI Medarbetare lägst 72. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Värde för MMI kan inte anges. Medarbetarundersökningen för 2020 har genomförts med en ny mätmetod och 

är inte direkt jämförbar med resultaten från tidigare medarbetarundersökningar. Värde för MMI kan inte 

anges. Medarbetarundersökningen för 2020 har genomförts med en ny mätmetod och är inte direkt jämförbar 

med resultaten från tidigare medarbetarundersökningar. Den nya mätmetoden använder frågor framtagna av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och mäter "Hållbart medarbetarengagemang" (HME) som 

sammanställs till ett index. Index för HME för Sandvikens kommun som helhet blev 81 för 2020, vilket är ett 

högre värde än genomsnittet för de övriga kommuner som nyttjar samma mätmetod. Jämförelser mellan 

kommuner kan göras i den webbaserade databasen Kolada. 

Förtrogenhet med Vision 2025  

Beskrivning: 
Medarbetarna är väl förtrogna med Vision 2025. 

Målnivå: Resultat lägst 80 %. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Värdet från medarbetarundersökningen 2020 är 72 % för kommunen som helhet. Målnivån har därmed inte 

uppnåtts. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 

Medarbetarundersökningen för år 2020 genomfördes med en helt ny metod. Den nya undersökningen 

är inte helt jämförbar med tidigare, eftersom frågor och mätning inte är samma som tidigare. 

Resultaten för undersökningen 2020 har ändå kunnat tolkas till en jämförelse, vilket bedömts ge en 

rättvisande bild av att både chefer och medarbetare är motiverade och nöjda i sitt arbete på 

kommunövergripande nivå. Förtrogenheten med Vision 2025 har däremot försämrats jämfört med 

föregående medarbetarundersökning. 
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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 Bedömning 

Minskad miljö- och klimatpåverkan  

Beskrivning: 
Miljö- och klimatpåverkan minskar inom kommunens geografiska område. 

Målnivå: Utsläpp av växthusgaser minskar till 6,5 ton CO2-ekv/år och invånare. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Värde saknas för perioden. Senaste värdet från 2018 är 6,34 ton CO2-ekv/år och invånare. Trenden är att 

utsläppen av koldioxid minskar. 

Trygg och attraktiv kommun  

Beskrivning: 
Sandviken är en trygg och attraktiv kommun att bo och leva i. 

Målnivå: NRI lägst 60. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index, NRI, för hur medborgarna bedömer Sandvikens 

kommun som en plats att bo och leva, redovisas till 54 vilket är samma resultat som föregående år. 

Värde år 2018: NMI 57 

Värde år 2019: NMI 54 

God och jämlik hälsa  

Beskrivning: 
Medborgarna i Sandvikens kommun har en god och jämlik hälsa. 

Målnivå: Förbättringar av resultaten utifrån senaste Nationella folkhälsoenkäten. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Värde saknas för år 2020. Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" genomförs endast vart fjärde år 

i Gävleborg och nästa tillfälle är år 2022. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 

Den samlade miljö- och klimatpåverkan, sett som minskning av andelen koldioxidekvivalenter inom 

kommunens geografiska område har minskat. Det är dock en lång eftersläpning av detta resultat, så 

bedömningen görs utifrån den trend som kan ses historiskt över flera år. Upplevelsen av Sandviken 

som en trygg och attraktiv kommun att bo och leva i mäts i SCB:s medborgarundersökning och har 

inte förbättrats jämfört med tidigare år. Eftersom den nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika 

villkor" inte genomförts under 2020 finns inget värde att rapportera för målet om god och jämlik hälsa 

för medborgarna i kommunen. 
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Perspektiv EKONOMI 

Övergripande målsättning: 

 Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt 

resursutnyttjande. 

Mål Bedömning 

Positivt ekonomiskt resultat  

Beskrivning: 
Sandvikens kommun genererar ett årligt positivt resultat. 

Målnivå: Öka resultatet med minst 1 mkr årligen. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Sandvikens kommun redovisar ett positivt resultat som överträffar budget för helåret 2020. 

Nämnderna avsätter buffert  

Beskrivning: 
Nämnderna avsätter en buffert inom budgetramen för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. 

Målnivå: Minst 1,0 % av kommunbidraget. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
För 2020 har endast fem av åtta nämnder kunnat budgetera en buffert på minst 1 %. Totalt uppgår bufferten 

till 0,5 % av 2020 års fördelade kommunbidrag. Målet är därmed inte uppfyllt. 

Verksamheterna effektiviseras  

Beskrivning: 
Kommunens verksamheter effektiviseras kontinuerligt. 

Målnivå: Minst 1 % av kommunbidraget per år. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Samtliga nämnder har i sina budgetramar inför år 2020 hanterat en enprocentig effektivisering av 

verksamheten inom nämnden. Samtliga nämnder har en budget i balans, och har därmed också tagit hänsyn 

till effektiviseringskravet från kommunfullmäktige. Utfallet för helåret 2020 indikerar att effektiviseringar 

inte kommer att kunna genomföras fullt ut på alla förvaltningar, men för kommunen som är målet uppnått. 

Målnivån för 2020 bedöms sammanvägt som i hög grad uppfyllt. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 

Kommunkoncernen kan för år 2020 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat, där effektiviseringar i 

enlighet med budget kunnat uppvisas på övergripande nivå. Däremot har inte alla nämnder lyckats 

genomföra effektiviseringar fullt ut. Samtliga nämnder har heller inte avsatt buffert om 1 % av 

kommunbidraget i sin budget. 
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Balanskravsresultat 

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. 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar är positivt och uppgår till 106,9 mkr. Kommunen har enligt 

policy för god ekonomisk hushållning valt att avsätta medel till resultatutjämningsreserven (RUR) 

med 82,7 mkr, vilket gör att balanskravsresultatet uppgår till 24,2 mkr och därmed uppfyller 

kommunen balanskravet. Inget underskott från tidigare år finns att återställa. Efter årets avsättning till 

RUR uppgår det till 100,8 mkr. 

Balanskravsutredning mkr Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Kommunen 

2018 

Årets resultat enligt resultaträkningen 108,5 -26,0 -4,2 

Samtliga realisationsvinster -1,6 -0,2 -0,9 

Justering realisationsvinst enl 

undantagsmöjlighet - - - 

Justering realisationsförlust enl 

undantagsmöjlighet - - - 

Orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Justering återföring av orealiserade förluster i 

värdepapper - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 106,9 -26,2 -5,0 

    

Reservering av medel till 

resultatutjämningsreserv -82,7 - - 

Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv - 26,2 5,0 

Balanskravsresultat 24,2 0,0 0,0 

    

Ingående balans, resultatutjämningsreserven 18,1 44,3 49,3 

Årets reservering 82,7 - - 

Årets användning - -26,2 -5,0 

Utgående balans, resultatutjämningsreserven 100,8 18,1 44,3 
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Väsentliga personalförhållanden 

Definition: I begreppet "kommunkoncernen" eller "den kommunala koncernen" i avsnittet nedan ingår ej kommunalförbunden Gästrike 

Räddningstjänst och Gästrike Återvinnare samt Rosenlöfs Tryckeri. Enbart kommunen och de helägda bolagen i Stadshuskoncernen 

omfattas, till skillnad från övriga avsnitt i årsredovisningen. 

Sandvikens kommun är en stor arbetsgivare med personalintensiva verksamheter. Personalen har 

mycket skiftande yrkesroller och arbetsuppgifter. För att möta förändringar och nya behov måste ett 

förändringsbenäget synsätt och ett kvalitetsmedvetande prägla kommunens personal och det ställer 

krav såväl på arbetsmiljö och rekrytering som vidareutbildningsmöjligheter. 

Medelantal anställda och anställningsformer 

Medelantalet medarbetare i den kommunala koncernen 2020 2019 

Tillsvidareanställda 3 215 3 266 

Visstidsanställda 1 001 736 

Timavlönade 1 378 1 220 

Ålders- och könsfördelning 

 

Medelåldern inom kommunkoncernen är 45 år. Knappt hälften av kommunkoncernens personal är 

mellan 30-49 år. Det är betydligt fler kvinnor än män anställda i koncernen. Det är däremot en jämn 

åldersfördelning mellan kvinnorna och männen. 

Inom kommunen uppnår knappt 400 medarbetare 65 år inom de närmaste fem åren. För övriga bolag 

uppnår ca 30 medarbetare 65 år inom de närmaste fem åren. Största befattningsgrupperna som uppnår 

pensionsålder återfinns inom omsorgs- och kunskapsförvaltningen. Inom omsorgen är det främst 

vårdbiträden och undersköterskor, medan på kunskapsförvaltningen är det främst olika 

lärarbefattningar. Det finns ett betydande rekryteringsbehov inom vissa personalkategorier. 

Personalomsättningen inom kommunen låg på 9,54 % under 2020 vilket är något lägre än 2019. Ca 

30 % under 2020 var pensionsavgångar. Inom koncernen hade Göransson Arena AB 

personalneddragningar under året då deras verksamheter starkt påverkats av pandemin. 
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Personalförsörjning, kompetensutveckling och medarbetarundersökning 

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 

Sandvikens kommun och de kommunala bolagen vill vara attraktiva arbetsgivare som ger möjlighet 

till professionell och personlig utveckling. Det är viktigt att rekrytera rätt person till rätt plats och att 

kompetensutveckla befintliga medarbetare. Sandvikens kommun ser det livslånga lärandet och 

möjlighet till utbildning och utveckling som avgörande framgångsfaktorer för medarbetarna och 

verksamheten. 

2015 tog Serviceutskottet beslut om att: 

1. Fortsätta utveckla arbetet internt med ”Vi gör varandra bättre” 

2. Fortsätta utveckla arbetsmiljö och samverkansformer tillsammans med förvaltningarna 

3. Utarbeta strategi för hur kommunen ska marknadsföras som arbetsgivare externt mot elever, 

studenter, arbetssökande och yrkesverksamma 

4. Fortsätta samarbetet i nätverket ”Sveriges viktigaste jobb Gävleborg” 

5. Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen 

Utifrån ovanstående beslut så driver Personalkontoret arbetet med arbetsgivarvarumärket i samverkan 

med Informationskontoret samt förvaltningarna, vilket har som mål att underlätta 

personalförsörjningsarbetet. 

Det finns förvaltningsspecifika personalförsörjningsplaner på flertalet förvaltningar. 

Kommunens förvaltningar har ett stort behov av legitimerad personal inom vård, omsorg, skola, 

förskola, individ och familjeomsorg. Vi har löpande behov av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 

fysioterapeuter, lärare, förskollärare, socionomer med flera. 

Vi har också ett stort löpande behov av extrapersonal till främst skola och omsorg. Under 2020 var 

behovet inom omsorgen extra stort på grund av Covid -19. Även Kunskapsförvaltningen har behövt 

många vikarier på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen. 

Personalpolitik 

Kommunkoncernens personalpolitik bygger på det Personalpolitiska programmet som behandlar den 

goda arbetsplatsens olika perspektiv, medarbetarskap, ledarskap, rekrytering och 

kompetensutveckling, lön, arbetsmiljö och hälsa, mångfald. 

Någon sammanfattning eller uppföljning av personalpolitiken på koncernivå finns inte. Här nedan 

följer en sammanställning av viktiga händelser för kommunen. 

Den koncerngemensamma Jubileumsfesten för 2019 års pensionärer och de som arbetat 25 år kunde 

genomföras i februari 2020. Mycket under resten av året har präglats av den pågående Covid 

pandemin. Invanda arbetssätt har omprövats och förändrats. 

Formerna för ett flertal insatser fick ställas om och corona-anpassas, till exempel kan följande nämnas. 

Det genomfördes en helt digital arbetsmiljöutbildning. Ledarutbildningen ställdes om till ett bli delvis 

digital. Tyvärr fick vi ställa in Mångfaldsdagen i april och Inspirationsföreläsningen som årligen 

genomförs på Folkets Hus. KPA:s pensionsinformation genomfördes helt digitalt. 

En särskild satsning som har genomförts under året är utbildning i samtalsmetodik för chefer. Syftet 

med utbildningen är att få praktisk träning och modeller på olika typer av samtal för att kunna tackla 

en rad olika ledarskapssituationer, med ett coachande och tillitsfullt förhållningssätt. Denna satsning 

kommer att fortgå under 2021. 

Ledarskapsutmaningen har under året varit att leda på distans genom digitala verktyg. Den utmaningen 

kvarstår och kommer även att prägla 2021. 
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Regeringen, Folkhälsomyndighetens och Smittskyddets olika råd och riktlinjer har påverkat hela 

kommunens verksamhet och det har krävt ett nära samarbete med de fackliga organisationerna. 

Periodvis har Centrala samverkansgruppens möten ökat från en gång per månad till en gång per vecka. 

På arbetsmiljöområdet har ett arbete påbörjats för att föra in det systematiska arbetsmiljöarbetet i styr- 

och ledningssystemet Hypergene. Detta arbete beräknas fortgå under ett flertal år. 

Medarbetarundersökningen 

I september vartannat år genomförs en medarbetarundersökning. I årets undersökning deltog förutom 

Sandvikens kommun även bolagen Sandvikenhus och Sandviken Energi samt Högbo bruk. Göransson 

Arena avstod från deltagande denna gång eftersom de hade sagt upp en stor del av sin personal under 

hösten på grund av covidsituationen. Bolagens resultat får sökas hos respektive bolag. Någon 

koncengemensam redovisning finns inte. 

Frågeområdena i undersökningen utgår från kommunens koncernövergripande personalpolitiska 

program och omfattar exempelvis frågor om bland annat organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, 

mångfald, likabehandling och ledarskap. 

Medarbetarundersökningen är ett av våra viktigaste verktyg där vi tillsammans tar reda på hur vi mår 

på arbetsplatsen. Undersökningen är vår organisatoriska och sociala skyddsrond och en viktig del i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Genom de anonyma svaren har varje arbetsplats en chans att fånga upp risker och tillsammans göra 

något åt detta. Vi får också en möjlighet att fånga upp det som fungerar bra och som vi vill behålla 

eller göra ännu bättre. 

I årets undersökning svarade 86% av medarbetarna inom kommunen vilket måste betecknas som ett 

mycket bra svarsresultat. 

Resultatet från 2020 års medarbetarundersökning visar att vi uppmuntrar nya idéer hos varandra, att vi 

har meningsfulla arbeten och att vi har nytta av våra kunskaper och erfarenheter. 

Vi har också en del att utveckla och några områden vi behöver bli starkare inom är bland annat 

attraktiv arbetsgivare och högsta ledningens kommunikation med medarbetarna. Resultatet visade 

också på att unga personer med kort anställningstid upplevde sin anställning mindre positivt inställda 

än övriga medarbetare. Introduktionen av nyanställda behöver stärkas upp och bli bättre. 

Under 2021 och fram till september 2022 (Då nästa undersökning görs) kommer medarbetare och 

chefer att aktivt arbeta med respektive enhets resultat. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i % av sammanlagd ordinarie arbetstid 2020 

Kvinnor 

2020 

Män 

2020 2019 2018 

Kommunstyrelsen 6,68 2,83 5,57 4,88 4,78 

Omsorgsnämnd 13,81 7,42 12,93 10,23 10,36 

Kunskapsnämnd 8,37 4,27 7,55 5,65 5,44 

Individ- och familjeomsorgsnämnd 7,66 10,43 8,06 5,61 4,24 

Kultur- och fritidsnämnd 5,07 7,50 6,05 5,29 5,60 

Arbetslivsnämnd 3,06 2,89 2,99 4,10 5,40 

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 3,57 1,95 2,94 4,37 4,91 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 1,42 5,34 2,07 1,18 2,73 

Totalt Kommunen 9,60 4,72 8,54 6,95 6,97 

      

Sandviken Energi AB 5,79 2,78 3,46 3,23 2,86 

Sandviken Hus 5,0 7,43 6,62 6,32  

Göransson Arena 4,67 1,15 2,19 2,72 3,19 

Högbo Bruk 0 6,32 5,53 2,20 6,46 
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Sjukfrånvaron har generellt sätt ökat i hela koncernen med några få undantag. En stor del av denna 

ökning är relaterad till Covid-19 då medarbetare har stannat hemma vid minsta förkylningssymptom. 

Skillnaden var markant under månaderna mars, april och maj men även under hösten 2020 har det 

varit en viss uppgång. Störst ökning har varit inom kunskaps- och omsorgsförvaltning samt individ- 

och familjeomsorgen där möjligheten till att arbeta på distans också är begränsade. Den totala 

sjukfrånvaron för koncernen uppgick till 8,20%. 

 Kommunala 

koncernen 

2020 

Kommunala 

koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas 

sammanlagda ordinarie arbetstid 8,20 6,72 8,55 6,95 

Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro 

under en sammanhängande tid av 60 dagar 

eller mer 31,51 38,95 31,27 39,13 

Sjukfrånvaro kvinnor 9,44 7,67 9,61 7,77 

Sjukfrånvaro män 4,73 4,05 4,73 4,01 

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 7,43 5,77 7,54 6,37 

Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år 7,75 5,93 8,00 6,65 

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 8,98 7,87 9,48 8,77 

Förväntad utveckling 

I slutet av förra året och inledningen av 2021 hämmades konjunkturen av coronavirusets höga 

smittspridning och de åtstramade restriktionerna. I makroprognosen, som Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR, presenterade i februari 2021 är bilden av den svenska samhällsekonomin relativt lik 

den senaste från december. Jämfört med SKR:s tidigare prognoser ser dock både 2020 och 2021 inte 

ut att bli fullt lika svaga. Skatteunderlagstillväxten justeras upp till 2,2 procent för 2020 och 3,0 

procent för 2021, vilket följer av beräknat snabbare uppgångar för löneinkomsterna båda åren. 

Prognosen för antalet arbetade timmar 2021 är uppreviderad med 0,8 procentenheter och även BNP-

utvecklingen bedöms av SKR att bli lite starkare än i tidigare bedömning. Stigande produktion och 

sysselsättning kommande år kommer framförallt nås genom ökad arbetstid och minskad frånvaro, inte 

minst när permitteringarna fasas ut och upphör. Någon väsentlig uppgång för antalet sysselsatta 

bedöms därför dröja och andelen arbetslösa beräknas ligga kvar på höga nivåer, drygt 8 procent, på 

riksnivå, de kommande tre åren. 

Kostnadsutvecklingen i Sandviken har de senaste åren, förutom 2020, överstigit intäktsutvecklingen. 

Den största utmaningen som kommunen står inför är det ökade trycket på verksamheterna på grund av 

den demografiska utvecklingen. Kommunen ska hantera en utbyggnad av den kommunala servicen, ur 

både ett lokalförsörjnings- respektive personalförsörjningsperspektiv. Det kommer att krävas 

investeringar i lokaler för barnomsorg, skola och äldreomsorg samtidigt som investeringsbehov finns i 

den kommunala koncernen för att bygga bostäder och investera i VA samt fjärrvärme. För kunna 

investera i enlighet med det långsiktiga behovet måste resultatnivån i kommunen höjas för att skapa 

investeringsutrymme och öka självfinansieringsgraden. 
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

(mkr)  Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Verksamhetens intäkter not 2 1 393,3 1 433,6 649,3 675,8 

Verksamhetens kostnader not 

3,4,8,24 -3 321,0 -3 391,4 -2 832,2 -2 876,5 

Avskrivningar not 4,5 -312,3 -310,3 -145,9 -151,6 

Verksamhetens nettokostnader  -2 240,0 -2 268,2 -2 328,7 -2 352,4 

      

Skatteintäkter not 6 1 788,5 1 806,6 1 788,5 1 806,6 

Generella statsbidrag och utjämning not 6 632,8 509,4 632,8 509,4 

Verksamhetens resultat  181,3 47,8 92,6 -36,4 

      

Finansiella intäkter not 4,7 3,5 170,7 43,8 37,4 

Finansiella kostnader not 7 -35,5 -39,3 -27,8 -26,9 

Resultat efter finansiella poster  149,3 179,2 108,5 -26,0 

      

Extraordinära poster  - - - - 

      

Årets resultat  149,3 179,2 108,5 -26,0 
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Balansräkning 

(mkr) not Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgånar 9 12,3 10,0 2,8 4,2 

Materiella anläggningstillgångar  5 517,5 5 336,9 2 304,6 2 272,6 

mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 10 5 007,1 4 739,2 2 033,6 1 969,9 

pågående nyanläggningar 11 105,0 209,0 6,6 32,7 

maskiner och inventarier 12 405,5 388,7 264,4 270,0 

Finansiella anläggningstillgångar 13 52,8 48,5 1 454,6 1 394,6 

Summa anläggningstillgångar  5 582,6 5 395,4 3 762,0 3 671,4 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd mm 14 23,9 24,4 15,2 16,5 

Fordringar 15 318,1 272,0 558,4 439,8 

Kortfristiga placeringar 16 0,4 15,4 - 15,0 

Kassa och bank 17 165,3 40,2 27,2 17,4 

Summa omsättningstillgångar  507,7 351,9 600,8 488,7 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  6 090,3 5 747,3 4 362,8 4 160,1 

      

EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

     

Eget kapital 18     

Årets resultat  149,3 179,2 108,5 -26,0 

Resultatutjämningsreserv  100,8 18,1 100,8 18,1 

Övrigt eget kapital  1 953,9 1 774,8 936,0 1 044,7 

Summa eget kapital  2 121,3 1 972,0 1 145,3 1 036,8 

      

Avsättningar 19     

Avsättningar för pension och 

liknande förpliktelser 

 

256,7 232,9 231,0 207,4 

Övriga avsättningar  62,8 63,4 62,8 63,4 

Uppskjuten skatteskuld  157,3 151,0 - - 

Summa avsättningar  476,8 447,3 293,9 270,8 

      

Skulder      

Långfristiga skulder 20 2 308,7 2 275,6 2 108,7 2 069,8 

Kortfristiga skulder 21 1 183,5 1 052,4 814,9 782,6 

Summa skulder  3 492,2 3 328,0 2 923,6 2 852,5 

      

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

 

6 090,3 5 747,3 4 362,8 4 160,1 

      

Panter 22 101,9 98,9 395,8 427,0 

Ansvarsförbindelser 22 823,6 853,1 818,7 847,1 

SUMMA PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

 925,5 952,0 1 214,5 1 274,1 
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Kassaflödesanalys 

mkr  Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  149,3 179,2 108,5 -26,0 

Justering för av- och nedskrivningar not 4,5 312,3 310,3 145,9 151,6 

Justering för övriga ej 

likviditetspåverkande poster not 23 17,4 102,4 16,5 82,5 

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital  479,1 591,9 270,9 208,1 

      

Förändring av förråd m.m. not 14 0,5 -0,1 1,4 -1,0 

Förändring av kortfristiga fordringar not 15 -46,2 -6,8 -118,7 17,0 

Förändring av kortfristiga placeringar not 16 15,0 6,6 15,0 6,6 

Förändring av kortfristiga skulder not 21 131,2 -138,3 32,2 -82,8 

Medel från den löpande 

verksamheten  579,6 453,3 200,8 148,0 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella 

anläggningstillgångar 

not 

10,11, 

12 -499,9 -530,5 -183,6 -222,1 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar  7,4 73,5 3,6 4,3 

Försäkringsersättning utrangerade 

anläggningstillgångar not 13 5,0 - 5,0 - 

Förvärv av immateriella 

anläggningstillgångar not 9 -0,4 -1,8 - -0,7 

 

Medel från 

investeringsverksamheten 

 -487,9 -458,8 -174,9 -218,5 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning av långfristiga skulder 

(kreditinstitut) not 20 29,8 - 40,0 195,0 

Minskning av långfristiga skulder 

(kreditinstitut) not 20 - -39,5 - - 

Ökning av övriga långfristiga skulder not 20 2,1 8,9 0,6 0,1 

Ökning av långfristiga förutbetalda 

intäkter not 20 1,1 - - 5,2 

Minskning av långfristiga 

förutbetalda intäkter not 20 - -6,7 -1,7 - 

Ökning långfristiga fordringar not 13 - -1,5 -55,0 -124,0 

Minsknning långfristiga fordringar not 13 0,5 - - - 

Medel från 

finansieringsverksamheten  33,5 -38,8 -16,1 76,4 

      

Årets kassaflöde  125,1 -44,2 9,8 5,9 

      

Likvida medel not 17     

Likvida medel vid årets början  40,2 84,4 17,4 11,5 

Likvida medel vid årets slut  165,3 40,2 27,2 17,4 

Förändring likvida medel  125,1 -44,2 9,8 5,9 
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Noter 

Not 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen är upprättad i enligt med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunalredovisning. 

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 2020 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. 

* Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag 

Sandvikens kommun har tolkat tillämpningen av intäktsredovisningen enligt RKR R2 avseende 

offentliga investeringsbidrag att de skall ”intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens 

nyttjande och förbrukning”. Lagen säger inte att man inte får intäktsföra bidrag från privata finansiärer 

och därmed har Sandvikens kommun valt att tillämpa rekommendationen även för externa bidrag. 

Från det att den äldre rekommendationen RKR 18.1 gavs ut och tillämpades har kommunen erhållit 

totalt 9,1 mkr i externa investeringsbidrag och av dessa är 7,9 mkr kvarvarande, ej avskrivet 

investeringsbidrag. 2019 års resultatpåverkande post uppgick till 0,4 mkr. 

* Leasing 

Sandvikens kommun redovisar leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR R5, där 

finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelse att betala leasingavgiften redovisas 

som skuld i balansräkningen. 

* Investeringar och beloppsgräns 

Med en investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav, där utgiften 

bedöms innebära framtida ekonomisk nytta för verksamheten. Som investering redovisas 

anskaffningar med en ekonomisk livslängd på tre år eller längre samtidigt som anskaffningsvärdet är 

25 000 kr exklusive moms eller högre. Detta gäller för samtliga investeringar, immateriella som 

matteriella. 

* Checkräkningskredit 

Sandvikens kommun redovisar from 2019 checkräkningskrediten som långfristig skuld beroende på 

avtalstiden mot kreditinstitutet. 

* Sammanställda räkenskaper 

Enligt RKR R16 ska de sammanställda räkenskaperna 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. 

Koncernbokslutet 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. 

Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförts till eget kapital. Bolagsskatt 

redovisas from 2019 i verksamhetens kostnader. 
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Övriga upplysningar 

Semesterlöneskuld 

Sedan januari 2007 tillämpas en modell för bokning av semesterlöneskuld som innebär att kostnaden 

för intjänad semesterlön fördelas jämnt med en tolftedel varje månad. I samband med det byggs 

semesterlöneskulden upp med motsvarande belopp. När sedan faktisk semester tas ut räknas 

lönekostnaden av mot semesterlöneskulden. Denna modell medför att det blir en jämn fördelning av 

semesterlönekostnaden över året samt att det under sommaren, då de flesta semesterdagar tas ut, blir 

en nedgång i den ordinarie lönekostnaden. 

Ovanstående gäller för samtliga grupper utom för lärare med ferielön och anställda med uppehållslön. 

För dessa grupper med anställda följer bokningen av semesterlöneskuld skolåret. Efter ferieperioden 

påbörjas intjänandet av en ny semesterlöneskuld. Det innebär att för perioden har endast en mindre del 

påverkat resultatet. 
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Not 2 - VERKSAMHETENS INTÄKTER 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Försäljningsintäkter 330,6 350,9 26,6 28,4 

Taxor och avgifter 200,2 193,9 77,0 80,8 

Hyror och arrenden 358,0 372,0 86,0 84,7 

Bidrag 434,7 384,9 376,4 334,9 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 49,2 56,1 72,0 79,7 

Reavinster försäljning av 

exploateringsfastigheter 10,5 67,2 9,6 67,0 

Reavinster försäljning av 

anläggningstillgångar 3,3 1,4 1,6 0,2 

Aktiverat arbete för egen räkning 6,8 7,2 - - 

SUMMA VERKSAMHETENS 

INTÄKTER 1 393,3 1 433,6 649,3 675,8 

 

Not 3 - VERKSAMHETENS KOSTNADER 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Lämnade bidrag -99,6 -168,7 -99,7 -169,4 

Köp av huvudverksamhet -258,2 -254,3 -433,1 -431,9 

Kostnader för arbetskraft -2 242,5 -2 215,8 -1 932,6 -1 901,0 

Lokalkostnader -35,6 -38,4 -69,3 -73,5 

Reaförluster försäljning anläggningstillgångar 0,0 -4,8 0,0 - 

Skattekostnader -13,9 -18,2 - - 

Övriga verksamhetskostnader -671,1 -691,3 -297,3 -300,7 

SUMMA VERKSAMHETENS 

KOSTNADER -3 321,0 -3 391,4 -2 832,2 -2 876,5 

 

Not 4 - JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Verksamhetens intäkter     

Försäljning av anläggningstillgångar, reavinst 3,3 - 1,6 - 

Verksamhetens kostnader     

Försäljning av anläggningstillgångar, 

reaförlust 0,0 -4,7 0,00 - 

Avskrivningar     

Nedskrivning/utrangering av 

anläggningstillgångar -0,2 -13,3 -0,2 -9,5 

Finansiella intäkter     

Försäljning andelar koncernbolag - 162,7 - - 

SUMMA JÄMFÖRELSESTÖRANDE 

POSTER 3,1 144,6 1,3 -9,5 
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Not 5 - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Avskrivningar     

Immateriella anläggningstillgångar -1,4 -1,5 -1,4 -1,3 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -223,3 -209,3 -84,1 -77,5 

Maskiner och inventarier -87,3 -90,0 -60,1 -63,3 

Summa avskrivningar -312,1 -300,8 -145,6 -142,1 

     

Nedskrivningar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -0,2 -3,1 -0,2 -3,1 

Maskiner och inventarier - -6,4 - -6,4 

Summa nedskrivningar -0,2 -9,5 -0,2 -9,5 

     

SUMMA AVSKRIVNINGAR OCH 

NEDSKRIVNINGAR -312,3 -310,3 -145,9 -151,6 

 

Not 6 - SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Kommunalskatteintäkter     

Preliminära skatteintäkter 1 826,1 1 822,5 1 826,1 1 822,5 

Slutavräkning -9,5 -16,8 -9,5 -16,8 

Mellankommunal-kostnadsutjämning - - - - 

Preliminär slutavräkning -28,1 0,9 -28,1 0,9 

SUMMA 

KOMMUNALSKATTEINTÄKTER 1 788,5 1 806,6 1 788,5 1 806,6 

     

Generella statsbidrag och utjämningar     

Inkomstutjämning 395,4 378,6 395,4 378,6 

Strukturbidrag - - - - 

Regleringsbidrag/avgift 40,2 27,5 40,2 27,5 

Kommunal fastighetsavgift, prognos 79,0 76,8 79,0 76,8 

Kommunal fastighetsavgift, slutavräkn -0,1 -0,5 -0,1 -0,5 

Generella statsbidrag 88,4 25,9 88,4 25,9 

-varav tillfälligt stöd med anledning av 

flyktingsituation 14,7 25,3 14,7 25,3 

Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 56,6 20,7 56,6 20,7 

Utjämningsavgift LSS -26,6 -19,7 -26,6 -19,7 

SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG 

OCH UTJÄMNING 632,8 509,4 632,8 509,4 
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Not 7 - FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Finansiella intäkter     

Utdelning på aktier och andelar 0,6 - 20,0 10,0 

Ränteintäkter 1,1 1,4 21,0 19,1 

Reavinst vid försäljning av finansiella 

anläggningstillgångar - 164,3 - 1,6 

Övriga finansiella intäkter 1,8 5,0 2,7 6,7 

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 3,5 170,7 43,8 37,4 

     

Finansiella kostnader     

Räntekostnader -29,5 -33,1 -22,3 -21,1 

Ränta på pensionsavsättningar -4,7 -5,0 -4,7 -5,0 

Övriga finansiella kostnader -1,3 -1,2 -0,8 -0,8 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER -35,5 -39,3 -27,8 -26,9 

 

Not 8 - BOLAGSSKATT 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Aktuell skatt -8,8 -6,1 - - 

Förändring uppskjuten skatt -5,1 -12,2 - - 

SUMMA BOLAGSSKATT -13,9 -18,2 - - 

 

Från och med 2019 redovisas bolagsskatt i posten ”verksamhetens kostnader” i resultaträkningen. 

 

Not 9 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Anskaffningsvärden     

Ingående anskaffningsvärden 15,9 14,1 5,8 5,1 

Anskaffningar 0,4 1,8 - 0,7 

Värdeförändringar 3,3 - - - 

Utgående ack anskaffningsvärden 19,6 15,9 5,8 5,8 

     

Avskrivningar och nedskrivningar     

Ingående av- och nedskrivningar -5,9 -4,4 -1,5 -0,2 

Årets avskrivningar -1,4 -1,5 -1,4 -1,3 

Utgående ack av och nedskrivningar -7,3 -5,9 -3,0 -1,5 

     

Ingående planenligt restvärde 10,0 9,7 4,2 4,8 

UTGÅENDE PÅGÅENDE PLANENLIGT 

RESTVÄRDE 12,3 10,0 2,8 4,2 

 

Avskrivningstid: 5 år. 
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Not 10 - MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

Anläggningstyper Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Anskaffningsvärden     

Ingående anskaffningsvärden 7 611,9 7 301,1 3 134,0 2 961,3 

Justering av ingångsvärden -0,9 - - - 

Anskaffningar 206,8 199,2 122,2 134,2 

Årets aktivering av pågående arbete 290,3 245,9 31,2 38,6 

Försäljningar -4,9 -134,3 -0,8 0,0 

Utrangering -21,3 -9,1 - -9,1 

Överföring från eller till annat slag av tillgång -5,6 9,5 -5,6 9,1 

Övriga omklassificeringar 0,0 -0,4 - - 

Utgående ack ansk värden 8 076,3 7 611,9 3 280,9 3 134,0 

     

Avskrivningar och nedskrivningar     

Ingående av- och nedskrivningar -2 872,7 -2 732,2 -1 164,1 -1 092,0 

Justering av ingångsvärden 0,9 - - - 

Försäljningar 3,3 63,1 0,3 0,0 

Utrangering 21,3 6,0 - 6,0 

Omklassificeringar 0,8 0,3 - - 

Nedskrivningar -0,2 - -0,2 - 

Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,8 -0,6 0,8 -0,6 

Årets avskrivningar -223,3 -209,3 -84,1 -77,5 

Utgående ack av- och nedskrivningar -3 069,2 -2 872,7 -1 247,3 -1 164,1 

     

Ingående planenligt restvärde 4 739,2 4 568,9 1 969,9 1 869,2 

Utgående planenligt restvärde 5 007,1 4 739,2 2 033,6 1 969,9 

     

Kategori 2020 2019 2020 2019 

Markreserv 38,4 31,9 38,4 31,9 

Regl- och saneringsfastigheter 1,4 1,4 1,4 1,4 

Verksamhetsfastigheter 1 410,7 1 370,9 1 390,5 1 349,6 

Parker 27,5 27,5 27,5 27,5 

Gator och vägar 244,4 240,2 244,4 240,2 

Kulturreservat 8,7 9,5 8,7 9,5 

Mark 119,5 120,5 - - 

Markanläggningar 224,0 196,1 - - 

Hyresfastigheter 1 693,4 1 568,7 308,5 294,2 

Industrifastigheter 0,2 0,6 0,2 0,6 

Övriga fastigheter 147,0 145,0 14,1 14,9 

Tekniska anläggningar 1 091,9 1 026,9 - - 

SUMMA PLANENLIGT RESTVÄRDE 

MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA 

ANLÄGGNINGAR 5 007,1 4 739,2 2 033,6 1 969,9 

 

Pågående nyanläggningar redovisas separat från och med 2018. 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 
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Operationella leasingavtal som ingår i denna not avseende fastigheter för kommunen 

Totala minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 

Förfallotidpunkt (nominellt värde mkr) Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Inom 1 år 54,7 46,2 

Senare än 1 år, men inom 5 år 70,0 76,8 

Senare än 5 år 21,1 27,7 

Totalt 145,8 150,7 

För ytterligare detaljer, se Not 1, redovisningsprinciper. 

 

Avskrivningstider: Mark, byggnader och tekniska anläggningar Antal år 

Mark Oändlig 

Markreserv 10-50 år 

Markanläggningar 20 år 

Byggnadsinventarier 10-15 år 

Stomme 80 år 

Tak, fasad 40 år 

Installationer (el, rör, ventilation, kyla) 50 år 

Badrum (stam) 40 år 

Installationer maskindel (hiss, ledningsystem) 25 år 

Installationer (larm, passage, brand) 10 år 

Inre ytskikt 10 år 

Hyresgästanpassningar Kontraktstid 

Restpost, övrigt 50 år 

Tillvalsprodukter lägenheter 12 år 

Bredband 15 år 

Tekniska anläggningar 5-50 år 

Pågående arbeten 0 år 

Överbyggnad 80 år 

Slitlager huvudgator, matargator, övriga gator och vägar 10 år, 20 år 40 år 

Lekutrustning 20 år 

Trafiksignalsanläggning 20 år 

Skyltar/inventarier 20 år 

Gatubelysning 40 år 

Broar 50 år 

Träd/konstbyggnader 50 år 

 

Not 11 - PÅGÅENDE ARBETEN MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Ingående anskaffningsvärden 209,0 226,7 32,7 48,1 

     

Årets förändringar:     

Nedlagda kostnader/inköp 207,3 236,2 9,6 30,7 

Aktivering av pågående arbete -311,0 -249,1 -35,7 -41,2 

Omklassificeringar -0,1 -4,9 - -4,8 

UTGÅENDE ACK 

ANSKAFFNINGSVÄRDEN 105,3 209,0 6,6 32,7 
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Not 12 - MASKINER OCH INVENTARIER 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Anskaffningsvärden     

Ingående anskaffningsvärden 1 161,1 1 138,8 769,2 743,7 

Anskaffningar 85,8 95,1 51,8 57,2 

Årets aktivering av pågående arbete 20,6 3,1 4,5 2,6 

Försäljningar -12,2 -50,3 -4,5 -8,9 

Utrangering/nedskrivning -1,8 -16,1 - -15,8 

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,2 -9,5 -0,3 -9,5 

Utgående ack anskaffningsvärden 1 253,4 1 161,1 820,6 769,2 

 

Avskrivningar och nedskrivningar     

Ingående av- och nedskrivningar -772,4 -737,2 -499,2 -450,8 

Försäljningar 9,8 44,5 3,0 4,9 

Utrangering/nedskrivning 1,8 9,7 - 9,4 

Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,1 0,6 0,1 0,6 

Årets avskrivningar -87,3 -90,0 -60,1 -63,3 

Utgående ack av och nedskrivningar -848,2 -772,4 -556,2 -499,2 

     

Ingående planenligt restvärde 388,7 401,6 270,0 292,9 

Utgående planenligt restvärde 405,2 388,7 264,4 270,0 

     

Kategori 2020 2019 2020 2019 

Maskiner 32,0 31,4 4,6 5,1 

Inventarier 180,9 179,5 116,7 127,1 

Byggnadsinventarier 136,3 113,9 122,7 112,7 

Transportmedel 51,8 54,1 16,1 15,3 

Förbättringsutg ej kommunägda fastigheter 3,2 8,8 3,2 8,8 

Konst 0,9 0,9 0,9 0,9 

Övrigt 0,1 0,1 0,1 0,1 

SUMMA PLANENLIGT RESTVÄRDE 

MASKINER OCH INVENTARIER 405,2 388,7 264,4 270,0 

 

Pågående nyanläggningar redovisas separat från och med 2018. 

Operationella leasingavtal som ingår i denna not avseende lös egendom för kommunen. 

Totala minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 

Förfallotidpunkt (nominellt värde mkr) 2020 2019 

Inom 1 år 9,1 8,7 

Senare än 1 år, men inom 5 år 2,9 7,4 

Senare än 5 år - - 

Totalt 12,0 16,1 

För ytterligare detaljer, se Not 1, redovisningsprinciper. 
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Avskrivningstider: Maskiner och inventarier Antal år 

Maskiner 5-20 

Inventarier 3-33 

Byggnadsinventarier 5-33 

Transportmedel 5-10 

Förbättringsutgifter ej kommunägda fastigheter 20 år eller kontraktstid 

Konst 10-32 

Övrigt 5-10 

Pågående arbeten ingen avskrivning 

 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 

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

gator och vägar. 

 

Not 13 - FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

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 - - 

Övriga aktier 0,6 0,8 0,0 0,0 

Summa aktier 22,3 22,5 48,2 48,2 

     

Andelar     

Sandvikens Folketshusförening 0,3 0,3 0,3 0,3 

Kommuninvest andelar* 20,1 15,1 20,1 15,1 

Övriga andelar 0,1 0,1 - - 

Summa andelar 20,5 15,6 20,4 15,4 

     

Långfristiga fordringar     

Koncernbolag - - 1 386,0 1 331,0 

Uppskjuten skattefordran 6,9 5,7 - - 

Andra långfristiga fordringar 3,0 4,6 - - 

Summa långfristiga fordringar 9,9 10,4 1 386,0 1 331,0 

     

SUMMA FINANSIELLA 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 52,8 48,5 1 454,6 1 394,6 

 

* Insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser totalt inbetalt insatskapital, per 20-12-31. 
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Not 14 - FÖRRÅD MM 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Tomtmark för försäljning 15,8 15,7 15,2 16,5 

Bränslelager 5,7 6,7 - - 

Övrigt 2,4 2,0 - - 

SUMMA FÖRRÅD MM 23,9 24,4 15,2 16,5 

 

Not 15 - FORDRINGAR 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Kundfordringar 51,2 45,8 21,6 19,8 

Skattefordringar - 3,2 - - 

Övriga fordringar 138,2 123,7 448,1 359,5 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 128,7 99,3 88,7 60,5 

SUMMA FORDRINGAR 318,1 272,0 558,4 439,8 

 

Not 16 - KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Värde vid årets slut     

Obligationer mm - 10,0 - 10,0 

Förlagslån, Kommuninvest - 5,0 - 5,0 

Övrigt 0,4 0,4 - - 

SUMMA VÄRDE VID ÅRETS SLUT 0,4 15,4 - 15,0 

     

Marknadsvärde     

Obligationer mm - 10,0 - 10,0 

SUMMA MARKNADSVÄRDE - 10,0 - 10,0 

 

Not 17 - KASSA OCH BANK 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Koncernkonto 121,3 - 2,8 - 

Övrig kassa och bank 43,9 40,2 24,4 17,4 

SUMMA KASSA OCH BANK 165,3 40,2 27,2 17,4 

 

Not 18 - EGET KAPITAL 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Ingående Eget kapital 1 972,0 1 790,4 1 036,8 1 062,8 

Årets resultat 149,3 179,2 108,5 -26,0 

Ägartillskott EK i förbund 0,0 2,4 - - 

SUMMA EGET KAPITAL 2 121,3 1 972,0 1 145,3 1 036,8 
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Not 19 - AVSÄTTNINGAR 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Avsättning för pension och liknande 

förpliktelser     

Avsättningar ålderspension 205,8 186,8 184,4 165,5 

Avsättningar visstidspension 1,5 1,5 1,5 1,5 

Delsumma  avsättning pensioner exkl 

löneskatt 207,3 188,3 185,9 166,9 

Avsättning löneskatt 49,4 44,6 45,1 40,5 

Summa avsättning  för pensioner och 

likande förplikterser 256,7 232,9 231,0 207,4 

     

Avsättning uppskjuten skatt     

Hänförlig till skattemässig justering av 

bokfört värde på grund av temporär skillnad 

mellan skattemässigt och bokfört värde på 

materiella anläggningstillgångar 35,0 34,8 - - 

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 122,3 116,2 - - 

Övrig uppskjuten skatt - - - - 

Summa avsättning uppskjuten skatt 157,3 151,0 0,0 0,0 

     

Övriga avsättningar     

Avsättning gällande medfinansiering trpl 

Tuna samt drift och underhåll , Trafikverket 58,9 59,3 58,9 59,3 

Avsättning för demontering paviljonger 3,9 4,1 3,9 4,1 

Summa övriga avsättningar 62,8 63,4 62,8 63,4 

     

SUMMA AVSÄTTNINGAR 476,8 447,3 293,9 270,8 

     

Analys av avsättning för pension och 

liknande förpliktelser (exkl. löneskatt)     

Ingående skuld 188,3 172,0 166,9 152,4 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 4,8 4,6 4,7 5,0 

Utbetalt belopp -6,5 -6,1 -6,4 -5,8 

Nyintjänad pensionsrätt 20,4 17,2 20,4 17,2 

Övrig förändring 0,4 0,6 0,4 -1,8 

Summa utgående skuld 207,3 188,3 185,9 166,9 

 

Aktualiseringsgraden 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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Not 20 - LÅNGFRISTIGA SKULDER 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Långfristiga skulder till kreditinstitut     

Checkräkningskredit - 9,5 - 130,0 

     

Ingående låneskuld 2 145,7 2 194,7 1 870,0 1 805,0 

Nyupplåning under året 535,0 400,0 500,0 400,0 

Förtidsinlösen långfristig skuld - - - - 

Omklassificering (kort del) -495,7 -449,0 -330,0 -335,0 

Utgående låneskuld 2 185,0 2 145,7 2 040,0 1 870,0 

Utgående långfristig låneskuld 2 185,0 2 155,2 2 040,0 2 000,0 

     

Kreditgivare     

Kommuninvest 2 085,0 2 045,7 1 940,0 1 770,0 

Nordea, checkkredit - 9,5 - 130,0 

Handelsbanken 100,0 100,0 100,0 100,0 

Summa kreditgivare 2 185,0 2 155,2 2 040,0 2 000,0 

     

Kreditförfall     

Andel lån med kreditförfall inom 1-4 år 68,6% 63,4% 68,1% 53,0% 

Andel lån med kreditförfall inom > 4 år < 10 

år 31,4% 36,2% 31,9% 38,0% 

Andel lån med kreditförfall på > 10 år - - - - 

Checkräkningskredit - 0,4% - 9,0% 

Summa kreditförfall 100% 100% 100% 100% 

     

Genomsnittlig räntebindningstid, år 2,6 3,2 2,8 3,5 

Genomsnittlig upplåningsränta, låneportfölj 1,1% 1,2% 1,0% 0,9% 

     

Förutbetalda intäkter som regleras över 

flera år     

Ingående skuld 75,8 82,5 58,5 53,3 

Investeringsbidrag 1,6 -2,9 1,6 8,9 

Förutbetalda anläggningsavgifter 3,2 1,7 - - 

Återläggning (kort del) 2,7 1,8 2,7 1,8 

Årets intäktsföring -3,5 -4,7 -3,1 -2,8 

Omklassificering (kort del) -2,9 -2,7 -2,9 -2,7 

Summa förutbetalda intäkter som regleras 

över flera år 76,9 75,8 56,9 58,5 

     

Övriga långfristiga skulder 46,7 44,6 11,9 11,3 

     

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2 308,7 2 275,6 2 108,7 2 069,8 
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Finansiella leasingavtal som ingår i Övriga långfristiga skulder för kommunen   

   

Variabla avgifter för finansiell leasing år 2020 är 4 tkr mindre än plan (41 tkr mer 

föregående år). 

  

Totala minimileaseavgifter förfaller enligt följande:   

   

Förfallotidpunkt (nominellt värde mkr) 2020 2019 

Inom 1 år 5,3 5,2 

Senare än 1 år, men inom 5 år 9,9 9,3 

Senare än 5 år - - 

Totalt 15,2 14,5 

   

För ytterligare detaljer, se Not 1, redovisningsprinciper.   

 

Not 21 - KORTFRISTIGA SKULDER 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Kortfristig skuld till kreditinstitut (kortfr del 

av långfr skuld) 495,7 405,0 330,0 335,0 

Checkräkningskredit - - - - 

Leverantörsskulder 157,6 170,0 105,0 109,1 

Personalens skatter och avgifter 77,0 70,7 67,8 60,9 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 383,3 342,6 303,8 267,5 

Övriga kortfristiga skulder 69,9 64,1 8,2 10,1 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 183,5 1 052,4 814,9 782,6 

 

Not 22 - PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Borgensförbindelser     

Kommunala bolag - - 310,7 345,7 

Pensionsutfästelser kommunala bolag - - 2,8 2,0 

Småhus och bostadsrättsföreningar 66,9 63,8 66,9 63,8 

Föreningar och företag 35,0 35,1 15,4 15,5 

Summa borgensförbindelser 101,9 98,9 395,8 427,0 

     

Pensionsförpliktelser     

IB Pensionsförpliktelser 686,6 702,8 681,8 697,9 

Utbetalt under året -43,3 -40,9 -43,3 -40,9 

Ränte och basbelopp 20,4 21,9 20,4 21,9 

Övrig -0,9 2,8 0,0 3,0 

UB Pensionsförpliktelser 662,8 686,6 658,8 681,8 

Löneskatt på pensionsförpliktelser 160,8 166,5 159,8 165,4 

"Summa pensionsförpliktelser inkl 

löneskatt" 823,6 853,1 818,7 847,1 

     

SUMMA PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 925,5 952,0 1 214,5 1 274,1 
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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 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 501.229.801.864 kronor och totala tillgångar till 525.483.415.941 kronor. Sandvikens 

kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2.870.372.233 kronor och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 2.991.972.159 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. 

 

Not 23 - ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Förändring av pensionsskuld 19,1 15,3 18,9 13,1 

Ränta på årets avsättning för pensioner 4,7 5,0 4,7 5,0 

Förändring avsättning uppskjuten skatt 6,3 12,0 - - 

Förändring övrig avsättning -0,6 59,3 -0,6 59,3 

Reavinst vid försäljning av 

anläggningstillgångar -3,3 -1,4 -1,6 -0,2 

Reaförlust vid försäljning av 

anläggningstillgångar 0,0 4,8 0,0 - 

Uppskrivning/nedskrivning finansiella 

anläggningstillgångar 0,2 - - - 

Värdeförändring av immateriella 

anläggningstillgångar -3,3  - - 

Omklassificering av anläggningstillgångar -5,7 5,0 -5,0 5,3 

Justering i eget kapital avseende förbund - 2,4 - - 

Övrigt 0,0 - - 0,0 

SUMMA ÖVRIGA EJ 

LIKVIDPÅVERKANDE POSTER 17,4 102,4 16,5 82,5 
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Not 24 - KOSTNADER FÖR REDOVISNINGSREVISION 

(mkr) Koncernen 

2020 

Koncernen 

2019 

Kommunen 

2020 

Kommunen 

2019 

Årligt revisionsuppdrag 0,4 0,6 0,1 0,1 

Biträde till lekmanna revisionen (endast 

bolag) 0,1 0,2 - - 

Förtroendevalda (endast kommunen) 0,1 0,1 0,1 0,1 

Sakkunniga (endast kommunen) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Andra revisionsnära tjänster 2,4 1,3 0,7 0,2 

SUMMA KOSTNADER 3,3 2,4 1,1 0,6 

 

Noten avser enbart kostnader för Stadshuskoncernen samt kommunen. 
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Redovisningsmodell 

Redovisningsmodellen tillämpas både för hela kommunkoncernen. Den kommunala redovisningslagen 

reglerar kommunernas redovisningsmodell. Här framgår att den skall innehålla resultaträkning, 

balansräkning och 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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Kommunen - Ekonomiska sammanställningar 

Driftsredovisning 

(mkr) Intäkter (Int) Kostnader (Kost) Budgetavvik 

 2020 2019 2020 2019 2020 

 Utfall Budget Utfall Utfall Budget Utfall Int Kost 

Politik 

(Kommunfullmäktige 

och Kommunstyrelse) 0,1 0,0 0,9 -16,2 -17,3 -16,9 0,1 1,1 

Överförmyndarnämnden 

Västra Gästrikland 0,0 0,0 0,0 -0,3 -0,2 -0,2 0,0 0,0 

Kunskapsnämnd 756,0 740,5 743,5 -1713,9 -1706,7 -1712,8 15,5 -7,2 

Omsorgsnämnd 156,7 115,9 115,4 -821,4 -792,8 -770,7 40,8 -28,5 

Individ- och 

familjeomsorgsnämnd 23,4 15,5 42,2 -246,3 -216,1 -259,9 7,9 -30,2 

Kultur- och fritidsnämnd 15,9 17,4 24,6 -146,2 -147,2 -147,4 -1,5 1,0 

Västra Gästriklands 

Samhällsbyggnadsnämnd 41,3 42,9 38,3 -90,3 -96,0 -90,5 -1,5 5,7 

Arbetslivsnämnd 138,4 91,7 125,2 -212,9 -163,6 -212,0 46,7 -49,3 

Kommunstyrelsens 

förvaltning 558,6 546,5 613,4 -581,0 -581,3 -646,4 12,1 0,3 

Gemensam finansiering 113,7 116,0 107,2 -158,8 -173,2 -154,8 -2,3 14,4 

Resultat inkl interna 

poster 1804,3 1686,3 1810,8 -3987,1 -3894,5 -4011,6 117,9 -92,6 

Avgår: interna poster -1154,9 -1153,3 -1135,0 1154,9 1066,9 1135,0 - - 

Verksamhetens 

intäkter och kostnader 

enl Resultaträkningen 649,3 533,0 675,8 -2832,2 -2827,6 -2876,5 117,9 -92,6 

 

Driftredovisningen ovan innehåller endast intäkter och kostnader, ej kommunbidrag eller finansiella 

poster. 

Interna poster avgår så att resultatet sedan ska motsvara Resultaträkningens rader för Verksamhetens 

intäkter respektive kostnader. 

Internredovisningsprinciper: 

Personalomkostnadspålägget (PO) på löner uppgick för 2020 till 40,75% för månadslön, hel- eller 

deltidsanställd arbetstagare, och består av fyra delar: arbetsgivaravgifter (31,42%), avtalsförsäkringar 

(0,13%), kollektivavtalad pension (8,60%) och fackligt påslag (0,60%). För tex timanställda uppgick 

PO:t till 40,15% (där ingår inte det fackliga påslaget).  

Interndebitering för stödfunktioner inom kommunen sker av gemensamma kostnader såsom 

lokalhyror, telekostnader, IT-kostnader, måltider och lokalvård. 

 

 

  



 

 

55 

Driftsredovisning per nämnd 

mkr 2020 2019 2018 

    

Kommunfullmäktige 0,7 0,5 0,6 

Kommunstyrelse 0,6 0,1 0,8 

Summa Politik 1,2 0,5 1,4 

    

Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarverksamhet -0,2 -0,1 -0,6 

Summa Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland -0,2 -0,1 -0,6 

    

Kunskapsnämnd -0,2 -0,3 0,1 

Förskola 5,9 0,8 -1,2 

Grundskola -4,5 -3,6 -6,0 

Grundsärskola -8,4 -7,7 -6,8 

Gymnasieskola* 5,8 1,8 3,3 

Gymnasiesärskola* 3,1 1,0 - 

Övrig verksamhet 7,2 -24,6 -1,9 

Summa Kunskapsnämnd 9,0 -32,5 -12,5 

    

Omsorgsnämnd 0,0 -0,1 -0,2 

Administration och ledning 5,5 -2,6 4,9 

Ordinärt boende ÄO -3,0 -4,5 -0,9 

Vård- och omsorgsboende ÄO 0,2 0,2 0,7 

Dagl o öppen verksamhet ÄO 2,9 -0,9 -0,5 

Hemsjukvård -1,0 0,3 -0,9 

Ordinärt boende HO 0,2 2,3 3,5 

Vård- och omsorgsboende HO 6,5 1,2 -2,1 

Dagl o öppen verksamhet HO 2,3 2,2 1,4 

Personlig assistans -0,9 -0,6 0,8 

Övriga insatser enl LSS -0,3 2,4 0,4 

Summa Omsorgsnämnd 12,4 -0,2 7,2 

    

Individ- och familjeomsorgsnämnd 0,0 -0,3 -0,1 

Missbruksvård för vuxna -1,7 -1,7 -2,8 

Barn- och ungdomsvård -21,2 -25,0 -23,0 

Försörjningsstöd 1,8 -1,5 2,1 

Övrig verksamhet 1,3 1,5 2,1 

Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd -19,9 -27,0 -21,6 

    

Kultur- och fritidsnämnd -0,1 -0,1 -0,1 

Kulturverksamhet 1,6 0,2 1,4 

Fritidsverksamhet -4,5 1,0 1,5 

Övrig verksamhet 2,6 1,4 1,0 

Summa Kultur- och fritidsnämnd -0,4 2,5 3,8 
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mkr 2020 2019 2018 

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 0,1 0,0 0,0 

Miljö- och hållbarhet -1,0 -0,9 -0,5 

Plan och bygg 0,7 1,4 2,6 

Bostadsanpassning 1,0 -0,6 -0,6 

Färdtjänst o skolskjutsar 0,5 -2,0 -0,6 

Kart och lantmäteri 0,7 1,5 1,5 

Övrig verksamhet 2,1 1,8 1,4 

Summa Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 4,2 1,2 3,9 

    

Arbetslivsnämnd -0,1 0,0 0,0 

Vuxenutbildning 2,2 -11,2 -5,1 

Kompetensförsörjning -2,3 -7,7 3,5 

Övrig verksamhet 1,2 1,4 1,9 

Summa Arbetslivsnämnd 1,1 -17,5 0,2 

    

Kommunledningsverksamhet 4,2 2,7 5,6 

Teknisk verksamhet 17,9 2,3 -7,9 

Summa Kommunstyrelsens förvaltning 22,1 5,0 -2,3 

    

Summa nämnder 29,5 -68,1 -20,5 

    

Skatter 51,5 -0,8 -2,6 

Finansiell verksamhet 25,7 19,9 20,9 

Pensioner 1,0 -2,9 -1,6 

Övrigt 0,9 26,0 -0,3 

Summa Gemensam finansiering 79,0 42,1 16,3 

    

Totalt 108,5 -26,0 -4,2 

 

Driftredovisningen per nämnd innehåller både interna och externa poster i de redovisade värdena. 

Raden ”Totalt” överensstämmer med ”Årets resultat” enligt Resultaträkningen. 

* Gymnasieskola och gymnasiesärskola är from 2019 uppdelade. Tidigare låg de sammanslagna under 

gymnasieskola, därav streck (-) för 2018. 
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Investeringsredovisning 

Investeringvolym (mkr) 2020 2019 2018 2017 

Kunskapsverksamhet 9,1 9,2 9,9 14,8 

Omsorgsverksamhet 0,4 4,3 4,1 2,8 

Individ- och familjeomsorgsverksamhet 0,1 - - - 

Kultur- och fritidsverksamhet 0,7 2,0 2,5 1,3 

Samhällsbyggnads-verksamhet - - 0,2 0,1 

Arbetslivsverksamhet - - 0,1 0,9 

Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 173,3 207,3 363,9 327,1 

Bruttoinvesteringsutgift 183,6 222,8 380,8 347,0 

Investeringsinkomster -1,6 -8,9 -15,6 -7,9 

Summa 181,9 213,9 365,2 339,1 

 

Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från 

investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta medför att investeringsutgifterna 

redovisas under anläggningstillgångar (not 9,10 och 11) och investeringsinkomsterna redovisas under 

långfristiga skulder (not 19). 

Investeringsredovisning – kommunen 

I det andra finansiella målet som fastställts av kommunfullmäktige för 2020 är att investeringarna för 

året får uppgå till maximalt 248 655 tkr (netto), efter justeringen av fullmäktige i april §64 och i 

november, §201, 2020. Investeringsvolymen för året uppgick till netto 183 557 tkr i förhållande till 

årets nettobudget på 228 750 tkr. Målet är därmed uppfyllt för året. 

Årets investeringsplan, brutto, uppgick till 235 750 tkr vid årets början. Vårjusteringen gjorde att den 

ökade till 278 730 tkr. Ökningen berodde främst på flytt av investeringsmedel från 2019 till 2020 samt 

utökade medel till befintliga projekt samt några nya projekt. Höstjusteringen medförde en minskning 

till 256 190 tkr. Minskningen berodde främst på medel som inte skulle förbrukas under året. Totala 

utfallet blev 183 557 tkr. Årets färdigställda investeringar hade en budget på 196 495 kr och utfallet 

blev 156 848 tkr. När det gäller pågående projekt av årets investeringar så var budgeten på 59 695 tkr 

och utfallet blev 26 709 tkr. Detta medför att årets investeringar hade en avvikelse på 72 633 tkr totalt. 

I investeringsplan fanns investeringsbidrag budgeterade till ett belopp på 1 435 tkr. Utfallet blev 1 615 

tkr. 

De projekt som gått över flera år som färdigställdes hade en beslutad investeringsram på 118 000 tkr 

och utfallet blev 115 590 tkr, det vill säga en avvikelse på 2 410 tkr. 

De projekt som går över flera år och där färdigställandet sker de kommande åren så var totala 

investeringsramen på 85 119 tkr och utfallet 51 272 tkr. 
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INVESTERINGS- 

REDOVISNING 

2020 

tkr 

Årets 

investeringar 

Årets 

investeringar 

Årets 

investeringar 

Utgifter 

sedan 

projektstart 

Utgifter 

sedan 

projektstart 

Utgifter 

sedan 

projektstart 

Färdigställda 

projekt 

Budget Utfall Avvikelse Beslutad 

inv.ram 

Utfall Avvikelse 

       

Infrastruktur, skydd 11 702 10 133 1 569 0 0 0 

       

Fritid- och kultur 8 750 7 371 1 379 0 0 0 

       

Pedagogisk 

verksamhet 119 965 97 847 22 118 64 000 61 741 2 259 

Solgårdens förskola, 

ny efter brand 19 135 18 438 697 36 000 35 301 699 

Bessemerhallen, 

reinv ventilation 9 000 6 790 2 210 9 000 7 024 1 976 

       

Vård, omsorg 7 520 3 599 3 921 0 0 0 

       

Affärsverksamhet 13 956 10 599 3 357 8 000 7 331 669 

       

Övrig verksamhet 34 602 27 299 7 303 46 000 46 518 -518 

       

Totalt färdigställda 

projekt 196 495 156 848 39 647 118 000 115 590 2 410 

       

       

Pågående projekt Budget Utfall Avvikelse Beslutad 

inv.ram 

Utfall Avvikelse 

       

Infrastruktur, skydd 19 840 4 381 15 459 43 900 28 001 15 900 

       

Fritid- och kultur 3 865 1 008 2 857 4 219 1 362 2 857 

       

Pedagogisk 

verksamhet 2 990 92 2 898 3 200 298 2 902 

       

Vård, omsorg 1 500 165 1 335 1 500 165 1 335 

       

Affärsverksamhet 31 500 21 062 10 438 32 300 21 447 10 853 

SBP; 

hyresgästanpassning 25 000 15 655 9 345 25 800 16 040 9 760 

       

Övrig verksamhet 0 0 0 0 0 0 

       

Totalt pågående 

projekt 59 695 26 709 32 986 85 119 51 272 33 847 

       

Totalt 256 190 183 557 72 633 203 119 166 862 36 257 
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Solgårdens förskola, ny efter brand 

Byggnationen startade under 2019 och har fortsatt under våren och sommaren 2020. I början på juli 

slutfördes arbetena och verksamheten flyttade in i lokalerna. Inskolning av barnen påbörjades i mitten 

av augusti. 

Bessemerhallen, reinv ventilation 

Projektering och upphandling slutfördes i början på året. I april/maj påbörjades arbetena med rivning 

av befintliga aggregat. Arbetet fortsatte under sommaren och i början av augusti var det samordnad 

provning och slutbesiktning. Efter dessa moment så har hallen varit bokningsbar för verksamheterna. 

En del mindre arbeten gjordes under hösten, på grund av försenade leveranser. 

SBP; hyresgästanpassning 

Under året har projektering av hyresgästanpassningen gjorts. Byggentreprenör utsågs i mitten av juli 

och entreprenören startade ganska omgående med etablering av platskontor mm. Efter 

semesterperioden påbörjades demontering och rivningsarbeten. Entreprenören detaljprojekterade 

samtidigt som rivningsarbetena pågick. Ombyggnationen/anpassningen av den nya kontorsytan 

slutfördes i mitten på december, vilket är en försening med 2 veckor främst beroende på Covid-19. 

Hyresgästen har flyttat in. Dock kvarstår injustering av vissa system. 

Exploateringsredovisning 

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. Byggandet av vägar inom området färdigställdes 

under 2019. Vägplanen för ny på- och avfart, Trafikplats Tuna, vann laga kraft under 2019 och avtal 

om byggnation är signerat. Beräknad byggstart av av- och påfarten beräknas till våren 2021 med ett 

färdigställande under 2022. Fyra försäljningar har gjorts i området hittills, varav två under 2020. 

Tuna 3, östra 

Tuna 3 är ett exploateringsområde öster om Järbovägen. Området är tänkt för industri, 

logistikverksamhet samt handel. Området är 2,5 hektar. 

Området innefattar en ny väg till Gästrike återvinnares återvinningscentral. Vägen är byggd och 

färdigställd under 2020 och betalas av Sandvikens kommun. Byggnationen sker på grund av att den 

nya på- och avfarten till E16 dras där befintlig infart ligger idag. Ny detaljplan är påbörjad under 2020 

och väntas vinna laga kraft under 2022. 

Tuna 4 

Exploateringsområdet är färdigställt och avtal med köpare klart. 

Tuna 5, södra 

Tuna 5 är ett nytt exploateringsområde rakt väster om Tuna 1. Området är avsett att innehålla 

kundintensiva verksamheter; handel, kontor industri och logistik. Området är på cirka 22 hektar och 

kommer att ha direkt anknytning med bra skyltläge till E16. Detaljplanearbetet är påbörjat under 2020 

och beräknas vinna laga kraft under andra kvartalet 2022. 

Tuna 6, västra 

Tuna 6 är tänkt att vara nästa etapp efter Tuna 5. Området ligger i direkt anslutning till Tuna 5 med 

närhet till E16. En förstudie måste göras över området innan detaljplanen kan påbörjas. 
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Lövbacken 2 

Marken inom området har kontinuerligt förbelastats under flera år för att undvika framtida sättningar i 

marken. Arbetet kommer att fortsätta även under kommande år. Inom hela Lövbacken området har två 

tomter sålts under året. 

Lövbacken, östra 

Nytt exploateringsområde öster om befintligt industriområde som startade under 2020. Ny detaljplan 

är påbörjad och förväntas vinna laga kraft under andra kvartalet 2022. Detaljplanen kommer att tillåta 

industri, kontor, handel och logistik. Det nya området innefattar en förlängning av Mullervägen. 

Området ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp idag och därför behövs ett beslut tas 

om området ska tillhöra VA;s verksamhetsområde. 

Kanalgränd, centrala Sandviken 

Sista tomten såldes under 2020 och därmed avslutas exploateringsområdet. 

Stillbergs väg, Säljan 

Sista tomten är såld under 2020 och därmed avslutas området. 

Kv Trumpeten 

Området ligger i Barrsätra, i närheten av Svarvarvägen och Valsarvägen, Detaljplanen är antagen och 

diskussioner med intressenter pågår. 

Rossnäs 

I december 2014 köpte kommunen 12 tomter av Högbo Bruk AB. De sista fyra tomterna är sålda 

under 2020 och därmed avslutas exploateringsområdet. 

Tapetseraren, centrala Sandviken 

Kommunen påbörjade 2016 ett arbete med att ändra detaljplanen för området Tapetseraren längs 

Björkgatan. Avsikten med planändringen är att skapa större byggrätter. Ett markanvisningsavtal har 

upprättats, då det finns intressenter som vill bebygga området med bostäder. En privat anmälan om 

byggnadsminne av ett av husen har inlämnats till Länsstyrelsen och utredning pågår där. Denna 

utredning beräknas vara klar under 2021 och därefter tas beslut huruvida detaljplanearbetet ska 

fortsätta. 

Bredmossen, Sandviken 

Området Bredmossen, vid Förrådsgatan, innehåller cirka 5 hektar mark som är oexploaterad, varav 

cirka 15 000- 20 000 kvm som förbelastats under flera år och idag är klart för exploatering. Området 

är detaljplanerat som industrimark. Inom resterande del av exploateringsområdet kommer 

förbelastning att fortsätta under kommande år. Området ligger vid E16 och i närheten av den planerade 

trafikplatsen Tuna, vilket ger att attraktivt läge. Området bör utredas avseende gestaltning, så att 

maximalt nyttjande av marken nås. 

Två tomter har sålts under 2020. 

Vallhov 

Ett stort behov av centrala villatomter gör att Vallhov blivit intressant. Förslaget är att skapa ett nytt 

område för villor, vid Lexehällsvägen, intill exploateringsområdet Vallpigan i Vallhov. Tid för 

detaljplan, utredningar samt vägbyggnation gör att området tidigast 2023 kan erbjuda nya villatomter 

till tomtkön. Detaljplanearbetet och dess utredningar har påbörjats och beräknas vinna laga kraft under 

2021, därefter påbörjas projektering och byggnation av gatorna inom området. 

Diskussioner har påbörjats att sälja hela området under detaljplaneskedet till exploatör som tar över 

och slutför detaljplanearbetet. 
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Hjalmarsmuren 

Ett planprogram har startat 2016 för att utforma området Hjalmarsmuren. I planprogrammet kommer 

möjligheter till byggnation av verksamhetslokaler och områden för boende i olika upplåtelseformer 

skapas. 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. 

Området är idag ett större sammanhängande grönområde som består av blandskog samt öppna 

grästäckta markytor. 

Planprogrammet har varit på öppet samråd och sammanställning av synpunkter har gjorts. 

Planprogrammet väntas vinna laga kraft under andra kvartalet 2021. 

En exploateringskalkyl ska tas fram efter att planprogrammet vunnit laga kraft och därefter planeras 

detaljplanearbeten att påbörjas. 

Sörby 8:15, Årsunda 

Exploateringsområde för villatomter. Detaljplanen är klar och tomterna är avstyckade. Nu finns 

tomterna tillgängliga för tomtkön. 

Tre tomter har hittills sålts under 2020. 

Kyrkåsen 2:1, entré Sandviken 

Området består av ett parkområde strax söder om Gävlevägen, nära östra infarten till Sandviken. 

Detaljplanen för flerfamiljshus har vunnit laga kraft under 2019. Diskussioner med byggherrar pågår. 

Lassas 

Lassas är ett exploateringsområde för villatomter. Området beräknas innehålla 10 – 12 villatomter. 

Detaljplanearbete pågår och förväntas vinna laga kraft under tredje kvartalet 2021. 
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Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse 

Verksamhetsområde (mkr) Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat 

Kommunfullmäktige 0,1 -7,7 -7,6 8,3 0,7 

Kommunstyrelse 0,0 -8,6 -8,6 9,1 0,6 

Politiken 0,1 -16,2 -16,2 17,4 1,2 

Målgrupp och verksamhetsuppdrag 

Målgruppen är primärt kommunens invånare. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 

organ. Kommunfullmäktige tillsätter 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 följande politiska partier; Socialdemokraterna arton mandat, Sverigedemokraterna tio 

mandat, Moderata samlingspartiet åtta mandat, Vänsterpartiet fyra mandat, Centerpartiet fyra mandat, 

Liberalerna fyra mandat, Kristdemokraterna två mandat och Miljöpartiet ett mandat. 

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse eller av annan större vikt för kommunen, 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 ansvarsfrihet, 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 räkenskaperna är rättvisande och att den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Det 

sker en samordnad revision av kommunens 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. 

Samverkan inom välfärds- och rehabiliteringsområdet sker via ett gemensamt förbund tillsammans 

med länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt 

över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen bevakar de frågor som kan inverka på 

kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det åligger styrelsen särskilt att bereda eller yttra 

sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktiges 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 kommuner 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 kommunstyrelsen ett positivt resultat på 1,2 mkr för 

året. 

Viktiga händelser och framtidsbedömning 

Med anledning av coronaviruset har kommunfullmäktige noggrant följt utvecklingen av pandemin. 

Under året har exempelvis ordföranden och kommundirektören informerat ledamöterna om nuläget av 

spridningen, kommunens krishantering och de åtgärder som vidtagits för att minska risken för 

smittspridning och hanteringen inom kommunens förvaltningar. 

Kommunen har kontinuerligt följt expertmyndigheternas rekommendationer i frågan och hemsidan har 

uppdaterats fortlöpande med den senaste informationen kring virusets utveckling och påverkan. 

Under senvåren fick kommunen ta emot en gåva från Sandvik AB i form av skyddsutrustning såsom 

ansiktsmasker, visir, skyddshandskar och skyddsoveraller. Detta i samband med att kommunens 

leverantörer av sådan utrustning åberopade force majeure på grund av att de inte skulle kunna leverera 

materiel enligt befintligt avtal med kommunen på grund av coronaviruset. 

Mot slutet av året beslutade fullmäktige att ge Sandviken Energi AB i uppdrag att teckna nödvändiga 

avtal för att genomföra projektet med en gemensam sammanbindande fjärrvärmeledning mellan Gävle 

och Sandviken med en beräknad investering på 473 miljoner kronor. Investeringen ska bland annat 

medföra en mer kostnadseffektiv värmeförsörjning i förhållande till alternativa lösningar, ge ökad 

hållbarhet och en minskning av koldioxidutsläppen med 46.000 ton per år (vilket kan jämföras med 

64.000 flygresor till och från Bangkok). 

Under året har även frågor kring den pågående skolhusplanen och Storviksbadet berörts, men inga 

beslut har tagits av fullmäktige under 2020 rörande dessa. 
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Överförmyndarnämnden i västra Gästrikland 

Verksamhetsområde (mkr) Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat 

Överförmyndarnämnd 0,0 -0,3 -0,2 0,2 0,0 

Överförmyndarverksamhet 2,0 -5,9 -3,9 3,7 -0,2 

Överförmyndarnämnd 2,0 -6,1 -4,1 3,9 -0,2 

Målgrupp och verksamhetsuppdrag 

Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som har till uppdrag att granska gode män, förvaltare 

och förmyndare. Huvudmännen består dels av vuxna personer som på grund av sjukdom, försvagat 

hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp av en ställföreträdare att bevaka sin rätt, förvalta 

sin egendom och sörja för sin person. Huvudmannen kan också vara ett underårigt barn som på grund 

av sina ekonomiska förhållanden står under överförmyndarnämndens tillsyn eller ett utländskt barn 

som kommit till Sverige utan vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd här. 

Sedan 2015 har kommunerna i västra Gästrikland, Sandviken, Hofors och Ockelbo en gemensam 

överförmyndarnämnd, Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland, där Sandvikens kommun är 

värdkommun. 

Verksamheten består av att utreda och hos tingsrätten ansöka om eller yttra sig över ärenden om 

anordnande eller upphörande av ställföreträdarskap. Nämnden rekryterar också ställföreträdare och 

lämnar förslag på lämpliga ställföreträdare till tingsrätten. Vidare förordnar nämnden vissa 

ställföreträdare, beslutar om byte av ställföreträdare, meddelar tillstånd i enskilda ärenden, ger 

allmänna råd, granskar årsräkningar och beslutar om arvode. 

Överförmyndarnämndens viktigaste del av tillsynen är att granska de årsräkningar som ställföreträdare 

ska lämna in senast sista februari varje år avseende det föregående årets ekonomiska arbete. I samband 

med att överförmyndarenheten har granskat årsräkningen betalas också arvode ut till ställföreträdaren. 

Under 2020 har över 500 årsredovisningar granskats och utöver det tillkommer ca 100 sluträkningar 

och 70 förteckningar. 

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över ungefär 240 000 000 kr och fattar under året ungefär 900 

beslut. 

Ekonomiskt utfall 

Den gemensamma överförmyndarnämnden redovisar för Sandvikens del ett negativt resultat med -180 

tkr, se tabell ovan, och motsvarande för Hofors och Ockelbo är -318 tkr respektive -45 tkr. I resultatet 

ingår ökade kostnader för administration med implementering av nytt verksamhetssystem för samtliga 

kommuner. 

Hofors kommun har under året fått en kraftig ökning av arvoden till gode män som överstiger budget 

med -255 tkr. För Sandvikens del har kostnaderna för gode män rymts inom budget och gett ett 

överskott med 114 tkr. För Ockelbos del  har kostnaderna för gode män ökat något och gett ett 

underskott med -8 tkr. 
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Uppföljning av måluppfyllelse mot vision 2025 

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 

2019.  Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till 

december 2019. 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 till delaktighet och inflytande i kommunens utveckling. 

Mål Bedömning 

Introduktion för ställföreträdare  

Beskrivning: 
Nya gode män och förvaltare har introducerats inför sitt uppdrag. 

Målnivå: 100 % av alla nya gode män och förvaltare har deltagit i erbjuden utbildning. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Samtliga som lämnat in intresseanmälan har fått inbjudan till introduktionsutbildning. Ca 50 deltagare under 

året. 

Service på lokal nivå  

Beskrivning: 
Enheten erbjuder service på lokal nivå i respektive medlemskommun. 

Målnivå: En genomförd informationsträff riktad till uppdragstagare samt öppet hus i varje kommun inför 

inlämnande av årsredovisningarna. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Verksamheten har varit i respektive kommun och gett rådgivning kring årsredovisningar 

Anpassad information till medborgarna  

Beskrivning: 
Medborgarna (huvudmän, anhöriga och övriga) får anpassad information gällande godmanskap och 

förvaltarskap. 

Målnivå: Deltagande i informationsmöten på gruppboenden, BUP, socialtjänsten och omsorgsförvaltningen. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Verksamheten har jobbat med att förbättra kommunikationskanaler via hemsidan och regelbundna 

informationsutskick. 

Ställföreträdare nöjda med service & bemötande  

Beskrivning: 
Ställföreträdarna är nöjda med Överförmyndarnämndens service och bemötande. 

Målnivå: Överförmyndarenheten ska ha lättillgänglig information på hemsidan samt vara tillgängliga via 

telefon och träffar när behovet uppstår. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Enheten har stöttat ställföreträdarna i sitt uppdrag och erbjudit dem support när det har behövts. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 

Verksamheten har under året prioriterat att arbeta aktivt med stötta ställföreträdarna i sitt uppdrag och 

utbilda dem för att effektivisera granskningen samt höja rättssäkerheten för huvudmännen. 
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Perspektiv MEDARBETARE 

Övergripande målsättning: 

 Sandvikens kommun har motiverade och nöjda medarbetare. 

 Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och 

kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. 

Mål Bedömning 

Nöjda & motiverade medarbetare  

Beskrivning: 
Medarbetare på Överförmyndarenheten känner sig motiverade i sitt arbete och är nöjda med sin 

arbetssituation. 

Målnivå: Medarbetare känner delaktighet och enheten erbjuder minst 15 enhetsmöten per år. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Under året har enheten haft vakanser och varit underbemannad. Arbetsmiljöåtgärder har vidtagits. 

Förtrogenhet med mål och handlingsplaner  

Beskrivning: 
Medarbetarna är förtrogna med mål och handlingsplaner för sin arbetsplats/verksamhet. 

Målnivå: Minst en planeringsdag per år samt deltagande i arbetsplatsträffar. 

Kompetensutveckling medarbetare  

Beskrivning: 
Medarbetarna får den kompetensutveckling som de behöver i sitt arbete. 

Målnivå: Delta i interna samt externa utbildningar och årliga överförmyndarkonferenser. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 

Under året har utredning om verksamhetens förutsättningar visat att enheten är underbemannad och 

arbetsmiljöåtgärder har vidtagits för att värma om medarbetarna och att nämndens uppdrag kan 

fullföljas. 
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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 Bedömning 

Utvecklade digitala möjligheter  

Beskrivning: 
Utvecklade digitala möjligheter för att minska miljöpåverkan 

Målnivå: Överförmyndarenheten ska under året utveckla minst två nya e-tjänster. 

Trygghet med tillsyn  

Beskrivning: 
Personer som har god man eller förvaltare ska känna sig trygga med Överförmyndarenheten tillsyn. 

Målnivå: Överförmyndarenheten ska utföra djupgranskning av samtliga gode män och förvaltares 

årsredovisningar. 

Årsräkningar inlämnade & granskade i tid  

Beskrivning: 
Kompletta årsräkningar ska inlämnas i rätt tid och granskas skyndsamt. 

Målnivå: Kompletta årsredovisningar ska vara klargranskade senast juni 2020. 

Minskat antal årsräkningar med anmärkning  

Beskrivning: 
Andelen ställföreträdare som får sin årsräkning granskad med anmärkning ska minska varje år 

Målnivå: Ingen granskning av årsräkning ska leda till anmärkning. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Under året har verksamheten jobbat med att öka kvaliteten på befintliga ställföreträdare samt vidtagit åtgärder 

mot de ställföreträdare som inte har tillräckliga redovisningskompetenser. 

Tillgång till ställföreträdare vid behov  

Beskrivning: 
God tillgång till gode män och förvaltare när behov uppstår. 

Målnivå: Överförmyndarenheten rekryterar minst 20 nya ställföreträdare per år. 

Senaste kommentar (2020-12-31): 
Enheten har på grund av tidsbrist inte kunnat arbeta med framtagande av långsiktig rutin för rekrytering av 

ställföreträdare. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 

Under året har verksamheten haft utmaning med längre handläggningstider med anledning av 

svårigheter med rekrytering av ställföreträdare och tagit in extra resurser för att klara granskningen 

inom rimlig tid. 
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Perspektiv EKONOMI 

Övergripande målsättning: 

 Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt 

resursutnyttjande. 

Mål Bedömning 

Hålla budgetramen  

Beskrivning: 
Nämnden håller sin budgetram 

Målnivå: Nämnden håller minst ett nollresultat 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 

Ersätt denna text med din sammanfattande analys av måluppfyllelsen av de ovanstående målen. 

Volymer/Verksamhetsmått 

Antal ärenden 2020 2019 

Totalt 805 796 

- varav Sandviken 544 540 

- varav Hofors 170 166 

- varav Ockelbo 91 90 

Förvaltarskap 116 112 

- varav Sandviken 83 85 

- varav Hofors 22 17 

- varav Ockelbo 11 10 

Antal årsarbetare 3,5 3,3 

* använd denna textruta för att eventuell kommentar/förklaring till not. Ta bort om den ej behövs. 

Viktiga händelser och framtidsbedömning 

2020 har varit ett påfrestande år för verksamheten på grund av ökad arbetsbörda samt en ansträngd 

arbetsmiljö. Implementering av nytt verksamhetssystem har tagit resurser i anspråk som har lett till 

längre handläggningstider och ökad arbetsbelastning. På grund av rådande pandemi har bristen på 

ställföreträdare till uppdrag blivit en större utmaning för enheten som har krävt längre 

handläggningstid. Komplexiteten i uppdragen, främst förvaltarskap, ökar vilket innebär att 

tillsynsbehovet blir större och kraven på förvaltare blir högre. Då antalet svårhanterliga ärenden ökar, 

har verksamheten behövt anlita professionella ställföreträdare på grund av att det inte har gått att 

rekrytera god man/förvaltare för uppdraget. Verksamheten har under året fokuserat på 

kärnverksamheten och utvecklingsarbetet har inte prioriterats i den omfattnings som varit behövligt. 

Enheten har arbetat för en digital utbildningslösning så att ställföreträdarna även fortsättningsvis ska få 

behövliga utbildningsinsatser. 

Kommunstyrelsens utredning påvisade en ansträngd arbetsbelastning och därför har extra resurs 

tillsatts. Tid kommer behöva avsättas för introduktion av två nya handläggare. Det kommer finnas 

bättre förutsättningar för att påbörja ett långsiktigt arbete med processkvalitet, utveckling av 

arbetsrutiner för enhetlig handläggning och därmed effektivisera verksamheten. Det nya 

verksamhetssystemet kommer att möjliggöra digitalisering som underlättar för ställföreträdare, men 

också ställer krav på framtagande av digitaliseringsplanering och införande av nya arbetsrutiner. 
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Gemensam finansiering 

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat 

Skatter 2447,9 -26,6 2421,3 -2369,8 51,5 

Finansiell verksamhet 75,9 -27,2 48,7 -23,0 25,7 

Pensioner 113,7 -159,6 -45,9 46,9 1,0 

Övrigt 0,0 0,8 0,8 0,1 0,9 

Finansiering 2637,5 -212,6 2424,9 -2345,8 79,0 

Ekonomiskt utfall 

Totalt redovisar gemensam finansiering ett resultat på 79,0 mkr för år 2020. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Skatteintäkterna samt bidrag och avgifter i det kommunalekonomiska utjämningssystemet (generella 

statsbidrag) är kommunens största inkomstkälla och svarar för cirka 79 procent av kommunens 

samtliga driftintäkter. Resultatet för årets skatteintäkter innehåller en negativ slutreglering av 2019 och 

en likaså negativ preliminär slutavräkning för 2020. Från det kommunalekonomiska 

utjämningssystemet har Sandviken mottagit 649,3 mkr att lägga till skatteintäkterna på 1788,5 mkr. 

Kommunens skatteunderlag ökade under inkomståret 2019 (taxering 2020) med 1,37 procent att 

jämföra med rikets som ökade med 2,82 procent. 

Den rådande pandemin har orsakat en snabb försämring av konjunkturen och sysselsättningen som 

därmed har påverkat skatteunderlagets utveckling negativt. Under året har staten skjutit till extra 

generella statsbidrag för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga 

funktioner. För Sandvikens kommun har det inneburit 73,7 mkr i extra generella statsbidrag. 

Kommunen har därmed trots pandemin fått ett starkt resultat på totalt 108,5 mkr. 

Finansiell verksamhet 

Pensioner 

Kostnader för pensioner består av utbetalning av tjänstepension till före detta anställda, utbetalning av 

individuell pensionsavgift för anställda samt avsättning till framtida pensionsutbetalningar avseende 

intjänade pensioner från och med 1998. Därutöver tillkommer kostnad för särskild löneskatt på 

samtliga pensionskostnader. Förändring av pensionsrätter intjänade till och med 1997 redovisas som 

ansvarsförbindelse i enligt med den så kallade blandmodellen. Pensionskostnaderna för 2020 uppgick 

till 159,6 mkr. Intäkterna från PO-pålägget som påförs verksamheten med 8,60 procent av utbetalda 

löner ska spegla den kostnad som dagens anställningar genererar i pensionskostnad. Utfallet för 2020 

blev ett överskott på 1,0 mkr. 

Övrigt 

Semesterlöneskuld och okompenserad övertid har för året en värdeförändring som påverkat resultat 

negativt med -4,3 mkr. Slutreglering av preliminära arbetsgivaravgifter har däremot gett ett överskott 

med 5,1 mkr. Kommunstyrelsens anslag till projektmedel har disponerats så när som på 67 tkr. 

Sammantaget redovisas ett överskott med 0,9 mkr. 

Viktiga händelser och framtidsbedömning 

I budgeten för 2020 var årets resultat satt till 16 mkr. Det redovisade resultatet uppgår till 108,5 mkr 

som till stor del beror på lägre kostnader i vissa delar, kompensation för kostnader relaterade till 

pandemin och extra generella statsbidrag. Under 2021 är det budgeterade resultatet satt till 30 mkr då 

det råder en ovanligt stor osäkerhet kring utvecklingen av konjunktur och sysselsättning med 

anledning av pandemin. 

Sandvikens kommun har som tidigare år en fortsatt låg nivå av den egna skattekraven än vad som varit 

i riket i övrigt. Det beror på en hög arbetslöshet i kommunen och regionen. Att Sveriges befolkning 

har arbete och betalar skatt är basen för kommunernas intäkter och det gällande kommunala 

skatteutjämningssystemet. Fler människor i arbetet är därför viktigt inför framtiden. 
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Invånarantalet är en annan viktig faktor när det gäller skatteintäkternas utveckling. Ökat antal invånare 

innebär högre skatteintäkter. Sandvikens kommun har under senare år kunnat konstatera en ökning av 

antalet invånare. Under år 2020 ökade befolkningen med 56 invånare till 39 290 vid årets slut. Jämfört 

med befolkningsprognosen som ligger till grund för skatte- och bidragsintäkter i budgeten så ökade 

befolkningen endast med 12 invånare. Befolkningsökningen 2016 till 2020 är 341 invånare och i snitt 

68 invånare per år. 

Den planerade investeringsvolymen för åren 2021 - 2023 uppgår enligt budget 2021 till 488,8 mkr. 

Planerade investeringar från tidigare år som ännu inte färdigställts eller försenats utifrån tidplan 

belastar också likviditeten när de genomförs. En hög investeringsvolym innebär sannolikt en ökad 

upplåning, med högre räntekostnader 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 

kommande 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. 
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  Revisionsberättelse 
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