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Kommunens vision

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

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

Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar
Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som
växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer.
Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle
I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer
lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt.
Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana
och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov.
Ett delat ansvar – ett enat samhälle
Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter
och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande.
I Sandviken är världen alltid närvarande
Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella
företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle.
Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår
språngbräda till framtiden.
Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse
Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor
och platser.
Vi lär för livet
Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande
framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom
teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv.
Vår miljö – vårt ansvar
I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom
naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.
Vi mår bra till kropp och själ
Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö
för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.
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Kommunstyrelsens ordförande
När jag blickar tillbaka på året som har gått så ser jag mycket
positiva händelser som skett i vår kommun. Det finns mycket
vi kan glädjas åt och vara stolta över vilket gör mig glad över
att fått förtroendet att fortsätta vara Sandvikens kommunstyrelseordförande i ytterligare fyra år och vara med att fortsätta
utveckla vår kommun i en positiv anda.
Kommunens vision säger att vi genom vårt nyskapande
idrotts-, kultur- och friluftsliv har en unik livsmiljö för oss
själva och våra gäster. Under 2018 var det mycket som hände
och som speglar detta inom både kultur, idrott och turism.
2018 blev Sandvikens kommun utsedd till Årets kulturkommun. Juryns motivering löd bland annat ”ett öppet demokratiskt samhälle där kulturen har en bärande roll är utmärkande
för årets kulturkommun. Kulturlivet är präglat av ett nytänkande och medborgarna bjuds in till många kulturella mötesplatser som främjar människors livskvalitet, gemenskap,
hälsa och ger hopp inför framtiden”. Sandviken fick också
höga betyg i en gästundersökning som gjordes sommaren
2017. På en 6 gradig skala fick Sandviken 5,5 i medelbetyg
för helhetsupplevelsen. Många mycket nöjda besökare i Sandvikens kommun vilket är ett gott betyg till Sandviken som
turiststad. Högbo Bruk har infört en digital guide som visar
alla sevärdheter och besöksmål vilken kan användas av våra
gäster likväl som kommuninvånare för att få mer information
och kännedom om vår unika miljö i Högbo Bruk. I Högbo
Bruk pågår också byggnation av Längan som är tänkt att bli
ny hemvist för alla produktionsenheter inom Högbo gårdshandelsförening. Parkbadet invigde sina nya rutschkanor,
Stålröret och Guldpilen, i slutet av året. Arbetet drog ut en
del på tiden men nu är de på plats, Mellansveriges grymmast
åk, till glädje för både stora och små. Under augusti startade
ombyggnation av lokaler i centrala Sandviken. Lokalerna
beräknas bli färdiga till sommaren 2019 och ska användas av
Rapatac aktivitetshus. Det blir en ny mötesplats för barn och
ungdomar i Sandvikens centrum. Mötesplatsen ska erbjuda
aktiviteter inom teknik, kultur och media, miljö och hållbarhet
samt olika sociala och fysiska aktiviteter.
Förutom bra kultur- och fritidsverksamhet behöver våra barn
och ungdomar också bra förskola och skola. Den nya delen
av Bullerbyns förskola i Storvik blev färdig under året. Det är
en spännande byggnad med en färgsättning som inspireras av
HBQT-tänk och värdegrunden om alla människors lika värde.
Under hösten 2017 påbörjades en skolutredning ”Skola
2025”. Skolutredningen ska ta hänsyn till att skolan planeras
ur ett likvärdighetsperspektiv där alla barn och elever ges
samma förutsättningar. Den genomförs ur ett helhetsperspektiv där samtliga skolformer och verksamheter ingår. Den beräknas vara klar och presenteras under våren 2019.
När vi kommer till våra äldre elever så fick Bessemerskolan
två fina utmärkelser under året. Bessemerskolan tilldelades
utmärkelsen årets skolbibliotek i världsklass 2018. Skolan utsågs också till att bedriva Sveriges bästa svetsutbildning 2018.
Industritekniska programmet utsågs till Årets IW (international Welding) skola 2018. En tydlig satsning på kvalitetsarbete

och branschgodkännande ger framgångsrik utbildning var
juryns motivering. Vidare berömmer de lärarna, med förmåga
att skapa en trevlig atmosfär men samtidigt ställa höga krav
på eleverna.
Årets utmärkelser är inte slut där. Även medborgarservice fick
en utmärkelse som svenska mästare i klassen upplysning och
information i SM i telefoni och kundservice. Motiveringen
löd ”ett härligt bemötande från start till mål. Med stort engagemang ser agenterna till att vi får bästa hjälp. Ringer du till
vinnarna i klassen Upplysning och information blir du inte besviken”. Detta är mycket glädjande, att våra kommuninvånare
får ett positivt bemötande när de vänder sig till kommunen
för att få hjälp. Våra medarbetare är den viktigaste resursen
i kommunen och de utmärkelser som tilldelats kommunen
under året är ett bevis på det goda arbetet som utförs. Som ett
led i att stärka upplevelsen av kommunen som en effektiv och
enkel organisation att ha att göra med drev kommunen under
året ett koncernövergripande projekt ”Förenkla helt enkelt”.
Utbildningen syftade till att göra det lättare för våra företagare
i kontakt med kommunen och dess bolag.

Inledning
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Digitaliserade verktyg är något som utvecklas och används
mer och mer i samhället och även så i kommunens verksamheter. Att lämna en ansökan om bygglov är något som
efterfrågats av kommuninvånare och som numera är en av
de nya e-tjänsterna i kommunen. Omsorgsförvaltningen
arbetade med flera digitaliseringsprocesser under året,
först ut var nyckelfria lås i hemtjänsten. Det innebär att
hemtjänstpersonalen inte behöver bära med sig massa nycklar
utan numera låser de upp via en tjänst i tjänstetelefonen.
Därmed kan personalen vara snabbare på plats om en
vårdnadshavare till exempel larmat för att de ramlat eller att
de känner sig oroliga. Personalen behöver inte ta omvägen
förbi kontoret och hämta nyckeln. En annan digitalisering
som omsorgen arbetade med under året är matinköp via en
padda. Även här är det hemtjänstpersonalen som börjat arbeta på ett annat sätt. Först ut var hemstjänstgruppen i Järbo.
Det innebär att omsorgstagarna själva gör sina matinköp via
en padda. De kan då själva välja vad de vill handla, titta på
bilder och jämföra olika produkter. Dagen efter beställningen
hämtar hemtjänstpersonalen färdigpackade kassar och kör
ut till omsorgstagarna. Lite inkörningsproblem fanns förstås
men dessa löstes successivt och när allt igång fungerade det
bra. Omsorgstagarna får mer valfriheter att välja sin mat
och personalen får mer tid för umgänge med de äldre när de
tillsammans sitter och skapar beställningen. En spännande
utveckling!
Under 2017 påbörjades arbetet med att bygga 20 nya lägenheter i Järbo. I slutet av 2018 var det inflyttning. Inflyttning
var det också i det nya centralköket samt distributionscentral. Köket togs i bruk den 6 augusti. Eldprovet kom när
skolorna startade upp höstterminen under vecka 33. Det
nya centralköket producerar ca 5 500 måltider om dagen till
förskola, skola och seniorer i kommunen. Från centralköket
och distributionscentralen på Tunaområden körs all mat ut.
Tidigare sköttes distributionen från en central i Gävle. Detta
görs numera med lastbilar som drivs av biogas. Två biogasbilar sköter alla leveranser på ett miljövänligt sätt. Bilarna och
den nya centralen gör att vi ersätter 22 000 liter diesel med
lokalproducerad energi i form av miljövänlig biogas. Detta
är ett steg i rätt riktning för arbetet med en långsiktig hållbar
utveckling, som en del av vår vision.
Ute på Tunaområden, där det nya centralköket ligger, sker
mer aktiviteter. Inom det området togs beslut om att kommunen ska sälja mark till Microsoft. Detta hoppas vi ska skapa
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av området,
tillsammans med den nya trafikplatsen som är under arbete
där en på- och avfart byggs från E16 till Järbovägen. Den
nya trafiklösningen ger goda förutsättningar för utveckling
av området. En viktig del i etableringarna är att vi nu har den
nya översiktsplanen på plats. Den skapar möjligheter att effektivt och snabbt kunna arbeta med samhällsutvecklingen.
Nästa stora del i planarbete för Sandvikens kommun är att
ta fram en ny VA-plan (plan för vatten och avlopp). Den nya
VA-planen beräknas bli färdig under våren 2019.

Förutom trafikplats Tuna togs beslut om att bygga en ny
rondell för ökad säkerhet. Ett medborgarförslag inkom med
förslag om att bygga en rondell vid Västerled- Fredriksgatan
vilket kommer bli verklighet under 2019. Korsningen drabbas
av återkommande olyckor och detta blir en bra lösning som
förbättrar trafiksäkerheten för våra medborgare.
Glädjande nog har arbetslösheten minskat i Sandvikens
kommun, även om arbetslösheten fortsatt ligger över riksgenomsnittet så har den ändå gått åt rätt håll. Kopplat till den
höga arbetslösheten är tyvärr kostnaderna för försörjningsstöd fortsatt höga. Även övriga kostnader inom individ- och
familjeomsorgsnämndens verksamheter är höga liksom hos
kunskapsnämndens verksamheter. Dessa verksamheter är
de största bidragande orsakerna till att kommunen i år visar
ett negativt resultat på 4,2 mkr. Ett negativt resultat måste
normalt återställas inom tre år men då kommunfullmäktige
tidigare tagit beslut om avsättning till RUR (resultatutjämningsreserv) och satt av medel i densamma så kan kommunen
i år använda sig av dessa medel. Det innebär att vi tar motsvarande underskott ur RUR och därmed behöver vi inte dra med
oss underskottet till kommande år. Kommunen kommer ändå
få tuffa ekonomiska år framför sig. Det egna skatteunderlaget
ökar inte i paritet med riket i övrigt där den främsta anledningen är den höga arbetslösheten som råder inom kommunen. Den tidigare ökningen av antalet kommuninvånare har
stannat av och under 2018 minskade till och med antalet med
51 personer. Det finns utmaningar för den nya majoriteten i
den politiska ledningen men samtidigt stora spännande utvecklingsområden där vi tillsammans ska leda vår kommun in
i framtiden.

Peter Kärnström
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommunen
Överförmyndarnämnden
i Västra Gästrikland

Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsnämnd

Västra Gästriklands
Samhällsbyggnadsförvaltning

Kunskapsnämnd

Kunskapsförvaltning

Valnämnd

Kommunfullmäktige

Revision

Arbetslivsnämnd

Kommunstyrelse

Kultur- och
fritidsnämnd

Omsorgsnämnd

Individ- och familjeomsorgsnämnd

Arbetslivsförvaltning

Kommunstyrelseförvaltning

Kultur- och fritidsförvaltning

Omsorgsförvaltning

Individ- och familjeomsorgsförvaltning

Personalkontoret

Tekniska kontoret

Kommunledningskontoret

Inköpskontoret

Ekonomikontoret

Servicekontoret

IT-kontoret

Informationskontoret

Näringslivskontoret

Sandbacka Park Utvecklingskontoret

Kommunkoncernen
Gästrike Räddningstjänstförbund

27%

Gästrike Återvinnare

24%

Kommunfullmäktige

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri

100%

100%

Sandvikens Stadshus AB

100%
Sandvikens
Specialfastigheter AB

100%

100%

100%

Högbo Bruks AB

Sandviken Energi AB

Göransson Arena AB

100%

Sandviken
Energi Elnät AB

Sandviken Energi
Vatten AB

100%
Sandvikenhus AB

1%

Bångbro Kraft AB

99%

Knuten
Fastigheter HB

100%

Sandvikens Nyttofastigheter AB
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Femårsöversikt
Kommunen
Ekonomi
Verksamhetens nettokostnader (mkr)
Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr)
Årets resultat (mkr)
Årets resultat/invånare (kr)
Bruttoinvesteringsvolym (mkr)
Total pensionsskuld (mkr)
Soliditet (%)
Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%)
Skatteintäkter
Skattesats till kommun (kr)
Skattesats till kommun och landsting (kr)
Skatteintäkter inkl statsbidrag (mkr)
Skatteintäkter inkl statsbidrag per invånare (kr)
Personal
Antal årsarbetare
Antal anställda
Personalkostnader exklusive pension (mkr)
Sjukfrånvaro samtliga anställda (%)
Befolkning
Antal invånare totalt
varav 0-6 år
varav 7-17 år
varav 18-24 år
varav 25-44 år
varav 45-64 år
varav 65-79
varav 80+

2018
-2 268,4
-57 856
-4,2
-106
380,8
1 056,5
27,0
5,3

2017
-2 159,2
-54 999
22,4
571
347,0
1 070,1
31,8
5,4

2016
-2 030,6
-52 132
70,8
1 818
281,0
1 078,3
35,9
4,8

2015
-1 916,5
-50 020
14,0
365
215,0
1 104,4
42,5
0,8

2014
-1 826,7
-48 283
15,3
404
152,7
1 130,3
46,3
-1,4

2018
21,61
33,12
2 252,3
57 445

2017
21,61
33,12
2 183,4
55 615

2016
21,61
33,12
2 100,5
53 929

2015
21,61
33,12
1 936,4
50 540

2014
21,61
33,12
1 843,7
48 733

2018
3 388
3 513
-1 774,9
7,4

2017
3 602
3 523
-1 701,6
7,3

2016
3 339
3 461
-1 565,6
7,9

2015
3 041
3 156
-1 423,2
7,5

2014
2 911
3 030
-1 324,0
6,9

2018
39 208
3 056
4 894
2 922
8 915
10 110
6 931
2 380

2017
39 259
3 032
4 891
2 978
8 952
10 194
6 921
2 291

2016
38 949
2 928
4 842
3 119
8 783
10 138
6 925
2 214

2015
38 314
2 767
4 692
3 151
8 557
10 086
6 851
2 210

2014
37 833
2 708
4 535
3 201
8 332
10 071
6 781
2 205

2018
-2 151,5
65,1
734,6
31,9
16,5

2017
-2 035,9
95,8
628,0
33,6
16,2

2016
-1 893,4
151,9
638,6
33,8
14,8

2015
-1 799,1
76,6
480,1
33,3
11,6

2014
-1 701,7
77,4
414,7
33,8
9,8

Kommunkoncernen
Ekonomi
Verksamhetens nettokostnader (mkr)
Årets resultat (mkr)
Investeringsvolym (mkr)
Soliditet (%)
Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%)
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Översikt över 2018
Ekonomi
Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på -4,2
mkr. Kommunkoncernens resultat efter finansiella poster
är 73,6 mkr. När en kommun redovisar ett negativt resultat
måste detta återställas inom tre kommande år. För att undvika
detta kommer kommunens underskott täckas genom RUR
(resultatutjämningsreserven). Denna kommer att disponeras
med motsvarande belopp som underskottet och därmed
behöver inte det negativa resultatet påverka kommande år.

Arbetsmarknad
Arbetslösheten har minskat något under året i Sandvikens
kommun men är fortsatt på en mycket hög nivå. I december
2018 var den relativa arbetslösheten 12,8 procent för kvinnor
och 11,7 procent för män. Ungdomsarbetslösheten låg på
17,1 procent för kvinnor och 18,3 procent för män, vilket
är bland de högsta i landet. Samtidigt råder kompetensbrist
inom flera delar i näringslivet vilket innebär att behovet av
vuxenutbildning är stort.

Delar av ett utbetalt medlemsbidrag till Gästrike
Räddningstjänst för 2018 kommer att återbetalas under
2019. Återbetalning av medlemsbidraget är inte beaktat i
kommunens bokslut för 2018. Beloppet som ska återbetalas
uppgår till 2,9 mkr.

Det råder även inom kommunens verksamheter stora
svårigheter att rekrytera kompetent personal. En yrkeskategori
som varit svåra att rekrytera är socionomer till individ- och
familjeomsorgen vilket leder till en stor utmaning framåt för
att kunna utföra ett arbete med god kvalitet.

Befolkningen i Sandvikens kommun minskade under 2018.
Den 31 december 2018 var invånarantalet 39 208 personer.
Det är en minskning med 51 personer sedan 1 januari,
vilket är 199 invånare lägre än befolkningsprognosen. En
befolkningsminskning påverkar det ekonomiska utrymmet.
Ett lägre invånarantal än prognostiserat ger ett lägre
ekonomiskt utrymme.

Även inom omsorgen råder svårigheter att rekrytera
personal. Det råder brist inom samtliga yrkeskategorier som
omsorgsnämnden efterfrågar. Det har arbetats med frågan och
hittats ett nytt verktyg som hjälper till att tillvarata resurser
och använda rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Ny teknik ska även kunna bidra till att öka träffsäkerheten i
insatserna. Även kunskapsnämnden står för samma utmaning
med att rekrytera kompetent personal då det råder brist på
behöriga lärare.

De nämnder som står för de största negativa avvikelserna
för 2018 är kunskapsnämnden samt individ- och
familjeomsorgsnämnden. Nämnderna har arbetat
och fortsätter arbeta med att få ner kostnaderna.
Kunskapsnämnden har anpassat verksamheten efter de
rådande ekonomiska förutsättningarna samt efter ny
lagstiftning. Det har bland annat införts avgift för tredje
barnet i förskola och fritidshem, genomförts retroaktiv
korrigering av inlämnade inkomstuppgifter för åren 2016-17
samt förändrat närvarotid för barn med allmän förskoleplats
(15 tim/vecka).
Kostnaderna för försörjningsstöd inom individ- och
familjeomsorgen har fortsatt varit höga. Enhetens samverkan
med interna och externa samarbetspartner har delvis
avstannat under 2018 beroende på Arbetsförmedlingens
osäkra framtid samt neddragningar inom arbetslivsnämnden.
Arbetet inom försörjningsstöd påverkas i hög grad av
arbetsmarknadspolitiska prioriteringar på nationell nivå.
Risken finns att försörjningsstödskostnaderna ökar till följd
av den osäkerhet som råder. Processen att automatisera
handläggningen av försörjningsstöd har påbörjats och
fortsätter under 2019. Automatiseringen beräknas förbättra
kvaliteten i arbetet och personalen ska kunna fokusera på
socialt arbete och människors behov istället för tidskrävande
administration och kontroll.
Ärendeinflödet i individ- och familjeomsorgens vuxenvård
är fortsatt hög, och därmed även kostnaderna. I många fall är
det inte personens missbruk som är det stora problemet utan
personens psykiska mående. Det är fortsatt stora svårigheter
i ansvarsfördelningen, dels mellan nämnder inom kommunen
men även mellan kommunen och regionen.

Digital utveckling och IT-säkerhet
Det kommunövergripande arbetet med ett nytt
verksamhetsledningssystem har fortsatt under året.
Implementeringen av systemet Hypergene har pågått
i olika projektgrupper i hela kommunen och delar
har satts i drift under året. Arbetet med ytterligare
moduler i systemet kommer att fortsätta under 2019.
Verksamhetsledningssystemet ska bidra till en bättre och
tydligare styrning i kommunen.
Kommunkoncernen har under året arbetat med
informationssäkerhet bland annat utifrån den nya
dataskyddslagen, GDPR, som infördes i maj 2018.
Varje nämnd och bolag har utsett dataskyddsombud och
utbildningar för anställda inom kommunkoncernen har skett.
IT-kontoret har arbetat med att säkerhetsställa att det interna
IT-säkerhetsarbetet lever upp till de krav som finns utifrån en
granskning som skett av intrångsskyddet.
Även mer verksamhetsanknutet arbete med digitalisering
har utförts i kommunen. Förskolan har infört ett nytt digitalt
planeringsverktyg för barnnärvaro och personalbemanning
och omsorgsnämnden har arbetat mycket med digitalisering
under året, såsom till exempel nyckelfria lås, digitaliserade
matinköp och tillsyn via kamera. Med anledning av de
svårigheter som finns att rekrytera kompetens personal är
digitalisering en viktig pusselbit för att få en hög kvalitet i
verksamheterna.

Förvaltningsberättelse
Översikt över 2018

Barn och ungdom
Sandvikens kommuns skolor har under våren 2018 haft
tillsyn av skolinspektionen. Den nya tillsynen visade på stora
framsteg i förhållande till den tidigare tillsynen som gjordes
2014 vilket är positivt.
Kunskapsnämnden tog beslut om att flytta elever i åk F-3 i
Gästrike Hammarby samt i åk 7-9 i Österfärnebo till andra
skolor inom kommunen för att säkerhetsställa att eleverna
får utbildning av god kvalitet. Hur framtiden ser ut för
Sandvikens kommuns skolor håller på att analyseras genom
en utredning ”Skola 2025”. Utredningen beräknas bli färdig
under våren 2019.
Ärenden gällande våld och övergrepp inom individ- och
familjeomsorgens barn- och ungdomsvård ökar och stora
utbildningsinsatser har genomförts under 2018. Inom
individ- och familjeomsorgen har neddragningen inom
verksamheten för ensamkommande barn fortsatt under 2018.
Två boenden har stängt under året och under 2019 kommer
det sista boendet att avvecklas. Utslussningsverksamheten
kommer att kvarstå liksom ett antal placeringar i familje- och
nätverkshem.
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Lokaler och bostadsbyggande
Under året har ombyggnationen av stadshuset fortsatt.
Stadshuset, som uppfördes 1965, har varit i stort behov av
underhållsåtgärder när det gäller tekniska installationer. Den
första etappen av ombyggnationen, låghusdelen, blev färdig
och inflyttning skedde i mars 2018. Arbetet med nästa etapp,
höghusdelen, har fortsatt under 2018 och beräknas bli färdig
våren 2019.
Arbetet med ”Längan” i Högbo Bruk i är full gång.
Grundläggningen är färdig och nästa steg är att montera
väggar och tak. Byggnationen finansieras av Göranssonska
stiftelserna och är tänkt att användas av produktionsenheterna
inom Högbo gårdshandelsförening.
Det nya centralköket med distributionscentral på Tunaområdet
färdigställdes och inflyttning skedde under året.
Sandvikenhus utför större projektledningsuppdrag åt
ägaren, Sandvikens kommun. Under året har det bland
annat varit nyproduktion av förskola i Storvik, renoveringar
av grundskolor, färdigställande av den sista etappen av
äldreboendet Ängsbacken, de nya rutschkanorna på Parkbadet
och nybyggnation av biograf.

Turism, kultur och fritid
Under året har antalet besökare i Högbo Bruk varit fortsatt
högt. Djuren i Sigrids hage, MTB och skidspåren fortsätter att
locka folk till Högbo. I år har ytterligare ett område, frilandet,
öppnats upp för besökare. Området besöktes av mer än 7 000
personer under perioden juli-september Under året som gått
gjorde bland annat integrationsministern ett besök i Högbo
Bruk.

Sandvikenhus har också under året färdigställt
nyproduktionen av 20 lägenheter i Järbo där inflyttning
skedde i december 2018 samt färdigställt åtta mindre
ungdomslägenheter på Smassens väg där inflyttning skedde
i oktober. Det pågår också ett arbete med att bygga om
lokaler till lägenheter på Konsulgatan samt Skolgatan. Även
renoveringen av Nya Bruket har fortsatt under året.

Kultur- och fritidsnämnden har i samarbete med Storviks IF
öppnat en ny mötesplats för ungdomar i Storvik. Tillsammans
med föreningslivet har det också arrangerats ett antal gratis
aktiviteter för barn och unga under sommarlovet. Projektet
föreningsmatchningen (integrationssamverkan mellan
offentlig och frivillig verksamhet) har skapat flera möjligheter
för utrikesfödda att ta del av föreningslivet i Sandvikens
kommun.

Infrastruktur
Inledningen av 2018 var kall och kylan höll i sig en bra bit
in på våren. Detta ledde till höga nivåer i värmeproduktionen
för Sandviken Energi. Därefter växlade vädret om till
högsommarvärme med efterföljande varm höst vilket ledde
till lägre värmeproduktion. Ur ett helårsperspektiv blev
värmeproduktionen för Sandviken Energi lägre än normalt.

Göransson Arena har arbetat med att fylla kalendern med
kommersiella evenemang för att bidra till budgetuppfyllelse.
Årets största evenemang genomfördes i augusti då Britney
Spears gjorde ett framträdande på hennes Europaturné.
Av olika skäl drog det ut på tiden men under 2018 kom de på
plats, parkbadets nya rutschkanor, stålröret och GuldpilenMellansveriges grymmaste åk. Rutschkanorna ersätter de
tidigare om var i dåligt skick och inte levde upp till skärpta
EU-regler. Invigningen skedde under december.
Sandvikens kommun blev utsedd till årets kulturkommun
2018.

Under 2018 startades förstudier upp angående framtidens
fjärrvärmeproduktion för Sandviken. Ambitionen är att hitta
en långsiktig hållbar värmeproduktion som kräver minimalt
tillskott av mer miljöbelastande bränslen. Under 2019 väntas
ett beslut tas kring den nya värmeproduktionen som innebär
en stor investering för Sandvikens kommunkoncern.
Bredbandsstrategin i Sandvikens kommun säger att 90
procent av hushållen och 95 procent av företagen ska ha till
gång till minst 100 MB bredband år 2020. Strategin är på god
väg att nås då utbyggnaden varit kraftig under 2018, främst
utanför tätortsområdena. Under 2018 har även Sandvikenhus
bredbandsnät integrerats i stadsnätet.
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Förvaltningsberättelse
Översikt över 2018

Många installationer för Sandvikens elnät börjar nå sin
livslängd och håller på att bytas ut. En stor del av elnätet
byggdes under 1950-60 –talet. För att minska avbrott
beroende av väder och vind grävs tidigare luftledningar
numer ner i marken.
Den varma och torra sommaren 2018, tillsammans med flera
år med liten nederbörd, har gjort att det i stora delar av landet
råder grundvattenbrist. I Sandviken består dricksvattnet
av både grundvatten- samt ytvattentäkter vilket gör
verksamheten mindre sårbar men samtidigt har vattennivån i
Öjaren legat lägre de senaste åren. Den stora vårfloden som
kom innan den torra sommaren, gjorde att vattnet rann ut i
havet istället för att rinna ner till grundvattenmagasinen.
Vädret ställde även till det för Bångbro Kraft i form av den
kraftiga vårfloden. Därefter kom den torra sommaren som
innebar mycket låga vattennivåer i Jädraån vilket gjorde
att kraftproduktionen upphörde. Sett över hela året låg
produktionen på två tredjedelar mot normalt.

Förvaltningsberättelse
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God ekonomisk hushållning
Kommunen
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. För ekonomin anges finansiella mål och för
verksamheten anges verksamhetsmål.
Finansiella mål
Fullmäktige har fastställt tre finansiella mål inför år 2018.
Det första målet är att resultatet för år 2018 ska uppgå till 11
mkr. Det redovisade resultatet uppgår till -4,2 mkr. Målet är
därmed inte uppfyllt för år 2018.
Nämndernas resultat är -20,5 mkr medan den gemensamma
finansieringen redovisar +16,3 mkr. Årets skatteintäkter
uppgår inte till budgeterad nivå och tillsammans med
slutavräkning för 2017 är utfallet negativt. De generella
statsbidragen inklusive extra statsbidrag av generell karaktär
såsom byggbonus och liknande har förbättrat resultatet.
Ytterligare en positiv post är återbäring, på genomsnittlig
låneskuld respektive ränta på insatskapital, som kommunen
fått från Kommuninvest ekonomisk förening. Till detta kan
vi konstatera fortsatt låga räntenivåer under året. Det har
medfört lägre räntekostnader för kommunens upplåning.
Under 2018 erhölls för första gången en aktieutdelning
från Sandvikens Stadshus på 10 mkr som påverkar
resultatet positivt. Värdeförändring av pensionsskuld,
semesterlöneskuld och andra personalrelaterade kostnader har
påverkat resultatet negativt.
Det andra målet är att investeringarna för året får uppgå till
maximalt 417,6 mkr, efter justeringen av fullmäktige i april
§54 och i november, §185, 2018. Investeringsvolymen för
året uppgick till 365,2 mkr. Ett högt belopp, men i enlighet
med fullmäktiges beslut, varför målet kan anses vara uppfyllt
för året.
Det tredje målet är att kommunens egen upplåning
ökar med maximalt 250 mkr under året. Under året har
kommunens egen upplåning inklusive kortfristiga balanser
till kreditinstitut (checkkredit) ökat med endast 206,5 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 2018.

Det första målet är att kommunen årligen ska generera
ett positivt resultat och öka med minst en (1) mkr
årligen. År 2018 budgeterades med ett resultat på 11 mkr.
Sandvikens kommun redovisar ett negativt resultat, på
-4,2 mkr, för år 2018. Av dessa miljoner står nämnderna
gemensamt för ett resultat på -20,5 mkr. Fyra nämnder
redovisar negativt resultat, kunskapsnämnden, individ- och
familjeomsorgsnämnden, överförmyndarnämnden i Västra
Gästrikland samt kommunstyrelsens förvaltning, medan
övriga redovisar positivt resultat.
Gemensam finansiering står för 16,3 mkr av resultatet. Se
analys och detaljer ovan i fullmäktiges första finansiella mål.
Resultatet på totalt -4,2 mkr innebär att målet inte är uppfyllt
för år 2018.
Det andra målet är att en buffert på en (1) procent ska
avsättas inom budgetramen för respektive nämnd, för
utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Samtliga
nämnder har för 2018 avsatt en buffert för utvecklingsinsatser
och oförutsedda händelser. Totalt är, av samtliga nämnder
0,98 procent avsatt till buffert. Målet är i det närmaste, men
inte helt, uppnått.
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 2018 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 negativt resultat vilket
indikerar att effektiviseringskravet inte uppnåtts på total
nivå. Fyra nämnder redovisar underskott och har angett olika
skäl för detta. Dessa nämnder har enligt en strikt ekonomisk
beräkning, inte lyckats effektivisera sina verksamheter i den
omfattning som anmodats. Målet är därmed inte helt uppfyllt.

Förvaltningsberättelse
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Balanserad styrning
Kommunfullmäktiges måluppfyllelse
Balanserad styrning – måluppföljning
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2018. Graden av uppfyllelse
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2018. Mätningens resultat åskådliggörs med
följande färgmarkering:
Uppfyllt
Perspektiv

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
Medborgarna ska vara nöjda med den kommunala servicen och få ett respektfullt bemötande.
Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling.
Mål 2016 - 2018
U
Medborgarna är nöjda med den kommunala servicen.

Målnivå: NMI 57
Medborgarna i Sandviken upplever
att de har inflytande och möjlighet att
påverka kommunens verksamheter,
därmed stärks demokratin.
Målnivå: NII 45

Mått
Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd – Medborgar- Index, NMI.
Värde år 2016: NMI 56

Analys
Det sammanfattande betygsindexet NöjdMedborgar-Index, NMI, för hur medborgarna
bedömer kommunens verksamheter uppgick
till 55 år 2018, vilket innebär en marginell
förbättring i förhållande till året innan, men
under målnivån.

Värde år 2017: NMI 53
Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd – Inflytande – Index, NII.

Det sammanfattande NII, för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i
Sandvikens kommun, uppgick till 38 år 2018
vilket innebär en försämring i förhållande till
året innan. Målnivån nås alltså inte.

Värde 2016: NII 42
Värde 2017: NII 40

Medborgarna upplever att tillgängligheten i kommunen är god.

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

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

Medborgarnas bedömning av möjligheterna
för tillgängligheten i Sandvikens kommun år
2018,

Värde 2016: NMI 56

uppgick NMI bemötande och tillgänglighet
till 54, vilket innebär en marginell förbättring
i förhållande till året innan, men under målnivån.

Värde 2016: NMI 52

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Resultaten från SCB:s medborgarundersökning visar på en något förbättrad upplevd nöjdhet med den kommunala servicen
jämfört med år 2017, men fortfarande under målnivån och även lägre än för år 2016. Bedömningen av möjligheterna till inflytande i Sandvikens kommun har återigen sjunkit jämfört med föregående två år vilket gör att kommunfullmäktiges mål inte
uppnås under 2018. Index för delen bemötande och tillgänglighet i medborgarundersökningen har ökat något jämfört med
2017, men även detta är lägre än målnivån och under 2016 års index. Noteras bör att medborgarundersökningen har en svarsfrekvens på ungefär 41 procent (cirka 490 svarande respondenter av 1200 tillfrågade slumpvist utvalda medborgare) vilket i
statistiska sammanhang bedöms vara en mycket låg svarsfrekvens. De flesta förändringarna av ingående index ligger också
inom felmarginalen.

Förvaltningsberättelse
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Perspektiv

MEDARBETARE

Övergripande målsättning:
•

Sandvikens kommun har nöjda medarbetare.

•

Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar
för ökad jämställdhet och mångfald.

Mål 2016 - 2018
Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat.

U

Mått

Analys

Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018

År 2018 uppgår MMI för chefer till 77
vilket är en förbättring i jämförelse med
2016 års enkät.

Värde 2014: MMI 74 för chefer
Målnivå 1: Förbättring utifrån index
2014
Målnivå 2: Lägst nivå 3,5

Värde 2016: MMI 76 för chefer
Mätmetod 2: Intern medarbetareundersökning 2015 och 2017 via
intranätet, skala 1-5

Den interna medarbetarundersökningen
genomfördes inte under 2018.

Värde 2015: 3,9
Värde 2017: 3,8
Medarbetarna upplever att de har
inflytande och är motiverade i sitt
arbete.
Målnivå 1: Förbättring utifrån index
2014
Målnivå 2: Lägst nivå 3,5

Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018

År 2018 uppgår MMI till 70 vilket är en
förbättring i jämförelse med 2016 års enkät.

Värde 2014: MMI 69
Värde 2016: MMI 69
Mätmetod 2: Intern medarbetarundersökning 2015 och 2017 via
intranätet, skala 1-5.
Värde 2015: 4,2
Värde 2017: 4,2

Den interna medarbetarundersökningen
genomfördes inte under 2018.

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

Mätmetod 1: Medarbetarundersökning 2016 och 2018.

Målnivå 1: Förbättring utifrån index
2014

Värde 2014: Saknas

Målnivå 2: Lägst nivå 3

År 2018 uppgår värdet till 72 % vilket är
en försämring i jämförelse med 2016 års
enkät.

Värde 2016: 75 %
Mätmetod 2: Intern medarbetarundersökning 2015 och 2017 via
intranätet, skala 1-5.

Den interna medarbetarundersökningen
genomfördes inte under 2018.

Värde 2015: 3,6
Värde 2017: 3,3
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Medarbetarundersökningens resultat visar att målnivåerna för två av målen under perspektivet Medarbetare uppnås och att målnivån för ett mål inte uppnås. Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat med ett förbättrat index jämfört med år 2016
och medarbetarna upplever att de har inflytande och är motiverade i sitt arbete då index för denna målnivå ökat. Däremot har
förtrogenheten med Vision 2025 och målen i balanserad styrning sjunkit.

Förvaltningsberättelse
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Perspektiv

HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:
•

Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.

•

Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål 2016 - 2018
Sandviken är en trygg och attraktiv
kommun att bo och verka i.

Målnivå 1: NRI-index ska successivt
öka till 60
Målnivå 2: NKI-index ska successivt
öka till 75

U

Mått
Mätmetod 1: SCB medborgarundersökning ”Nöjd-RegionIndex NRI”.

Analys
NRI för år 2018 redovisas till 57 vilket
innebär en marginell försämring i förhållande till tidigare år.

Värde 2016: NRI 58
Värde 2017: NRI 58
Mätmetod 2: SKL undersökning INSIKT ”Nöjd-KundIndex” NKI

Undersökningen för INSIKT med NKIindex för 2018 offentliggörs tidigast i april
2019.

Värde 2016: NKI 74
Värde 2017: NKI 74

Målnivå 3: NRI-index ska successivt
öka till Trygghet 60

Mätmetod 3: SCB medborgarundersökning ”Nöjd-RegionIndex NRI” del Trygghet.
Värde 2016: NRI, Trygghet 52
Värde 2017: NRI, Trygghet 49

För år 2018 redovisas i mätningarna ett
NRI på 50. Det är en marginell förbättring
i jämförelse med föregående år, men långt
ifrån målnivån.

Förvaltningsberättelse
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Sandvikens kommun har en god och
jämlik hälsa.

Mätmetod: Folkhälsoinstitutets
Nationella folkhälsoenkät

Målnivå: Förbättringar av resultaten
utifrån Nationella folkhälsoenkäten
2014.

Värde 2014: Den upplevda
goda fysiska, psykiska och sociala hälsan är för män 71 % och
kvinnor 70 %

Den goda eller mycket goda självskattade hälsan (den upplevda goda fysiska,
psykiska och sociala hälsan) är för män
71 % och för kvinnor 58 % enligt den
nationella folkhälsoundersökningen Hälsa
på lika villkor 2018.
Resultaten innebär oförändrat resultat för
män men en kraftig minskning med 12
procentenheter av kvinnor som uppger att
de har bra eller mycket bra självskattad
hälsa. Det är en minskning med sen undersökningen 2014 och den lägsta andelen i
länet. Det är även en signifikant skillnad i
jämförelse med kvinnorna i riket (69 procent). Bland männen är resultatet jämnare,
71 procent i Sandvikens kommun respektive 74 procent i riket. Låg utbildningsnivå
och längre period av arbetslöshet påverkar
den självskattade hälsan. Socioekonomisk
status och brist på tillit samt en känsla av
otrygghet är indikatorer som även de påverkar.

Förvaltningsberättelse
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Miljö- och klimatpåverkan minskar
inom kommunens geografiska område.
Målnivå 1: Energiförbrukning per
kWh/m2 minskar successivt under
perioden

Mätmetod 1: Statistik över
energiförbrukning i kWh/m2
i lokaler ägda av kommunen i
form av fjärrvärme och elförbrukning.

Energiförbrukningen för 2018 i form av el
och fjärrvärme sammanställt uppgår till 206
kWh/m2 och har därmed minskat jämfört
med föregående mätning.

Värde 2016: 212 kWh/m2
Värde 2017: 209 kWh/m2

Målnivå 2: Utsläpp av växthusgaser
inom kommunens gränser minskar
årligen.

Mätmetod 2: Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet samt Nationella emissionsdatabasen.
Värde 2014: Utsläpp av växthusgas 6,61 CO2/år/invånare

Koldioxidutsläppet mäts på helår, men
redovisning av resultat sker först efter ca
18 månader. Senaste kända mätresultat är
för år 2016 och uppgår till 6,09 ton CO2/
år/invånare, vilket innebär att utsläppen
av växthusgaser inom kommunens gränser
har minskat. Noteras bör att siffrorna från
Nationella emissionsdatabasen reviderats
retroaktivt

Värde 2015: Utsläpp av
växthusgas 6,27 CO2/år/invånare
Mätmetod 3: Statistik inhämtas
från Länsstyrelsen i Gävleborg
Målnivå 3: Vattenkvaliteten i Storsjön förbättras successivt under perioden.

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

Mätning görs en gång per år och presenteras officiellt året efter mätning genomförts.
Resultat för 2018 kommer preliminärt i
mars 2019.
Trenden över tid är att halterna av fosfor
och kväve är minskande, men temporära
ökningar kan förekomma vissa år, bland
annat beroende på varierande tillförsel av
ämnen från Storsjöns omgivning.

Värde 2017: Total-kväve: Österfjärden 570 µ/l och Västerfjärden 443 µ/l.
Total-fosfor: Österfjärden 33 µ/l
och Västerfjärden 33 µ/l
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Upplevelsen av Sandviken som attraktiv kommun att bo och verka är något sämre än föregående år medan den upplevda tryggheten förbättrats marginellt. Det är fortsatt låga index för kommunen som en attraktiv och trygg plats att bo på och målnivåerna
inom detta område uppnås inte. SKL:s nöjd-kund-undersökning med index NKI för 2018 genomförs inte förrän tidigast i april
2019 och kan således inte redovisas i årsredovisningen.
När det gäller folkhälsa och målet om god och jämlik hälsa visar den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” för
Sandvikens kommun 2018 på oförändrad självskattad hälsa bland män medan en kraftigt försämrat resultat för kvinnor redovisas vilket bör tas i beaktning. Värt att nämna är kommunens egen kartläggning ”Skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i
Sandvikens kommun” (2018) som visar att det i kommunen finns hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå samt stora socioekonomiska skillnader mellan olika bostadsområden. Tryggheten har sjunkit över tid lika som tilliten till andra människor. Alla dessa
indikatorer påverkar den självskattade hälsan.
Samtliga målnivåer inom målet för minskad miljö- och klimatpåverkan utvecklas åt rätt håll. Energiförbrukningen i kommunens egna lokaler har minskat under 2018. Koldioxidutsläppen inom kommunens geografiska gränser visar på en stadigt
minskande trend enligt de senaste sifforna. Mätning av vattenkvaliteten i Storsjön redovisas tidigast i mars 2019 men visar på
en positiv trend över tid. Sammantaget pekar värden och trender för målet om minskad miljö- och klimatpåverkan på att Sandviken går mot en ökad ekologisk hållbarhet. Däremot stärks bilden av ett fortsatt behov av satsningar på social hållbarhet för
förbättrad folkhälsa och trygghet.
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Balanserad styrning

Perspektiv

EKONOMI

Övergripande målsättning:
•

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

Mål 2016 - 2018

U

Sandvikens kommun genererar ett
årligt positivt resultat.

Målnivå: Öka resultatet med minst 1
mkr årligen.

Mått

Analys

Mätmetod: Uppföljning sker
månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning.

Budgeterat resultat för år 2018 uppgick till
11 mkr.

Värde 2016: Budgeterat resultat
9 mkr. Redovisat resultat 71 mkr
Värde 2017: Budgeterat resultat
10 mkr. Redovisat resultat
22 mkr

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

Mätmetod: Budgeterad buffert
och hur den disponeras under
året.

Målnivå: Minst 1,0 % av kommunbidraget

Värde 2016: 0,97 %

Kommunens verksamheter effektiviseras kontinuerligt.

Mätmetod: Effektiviseringar redovisas inom respektive nämnd
som budgetårets verksamhetsförändringar.

Samtliga nämnder har för 2018 avsatt en
buffert för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Totalt är, av samtliga
nämnder 0,98 % avsatt till buffert. Målet
är i det närmaste, men inte helt, uppnått.

Värde 2017: 0,98 %

Värde 2016: Saknas
Målnivå: Minst 1 % av kommunbidraget per år

Resultatet i kommunens bokslut visar på
ett underskott på -4,2 mkr.

Värde 2017: Saknas

Nämnderna har i budget 2018 hanterat en
effektivisering med 1 % av kommunbidraget. Någon direkt koppling mellan effektiviseringar och verksamhetsförändringar
kan inte konstateras.
Årets resultat visar att tillräckliga effektiviseringar inte har skett.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Målet att generera ett årligt positivt resultat har inte kunna uppnås. Detsamma gäller målet att verksamheter effektiviseras kontinuerligt. Trots vidtagna åtgärder har det slutliga resultatet för året blivit negativt. Den buffert som avsatts har använts för att
täcka oförutsedda händelser. Den budgeterade bufferten uppgår till totalt 0,98 % av kommunbidraget, vilket ligger mycket nära
fullmäktiges mål. De nämnder som redovisar ett negativt resultat har i huvudsak påverkats av stora volymökningar som inte
fullt ut kunnat täckas med vidtagna åtgärder. Bedömningen är att samtliga nämnder arbetar med aktiviteter i syfte att upprätthålla god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.
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Balanserad styrning

Perspektiv

OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
•

Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företag.

•

Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.

Mål 2016 - 2018

U

Mått

Analys

Sandviken är en mångkulturell kommun.

Mätmetod: Antalet redovisade
projekt.

Inom verksamheter för integration, bedrivs
i nuläget olika projekt och aktiviteter med
idrottsrörelsen.

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

Värde 2016: saknas, bedömning
gjord att kunskap ökat tack vare
utbildningsinsatser och andra
aktiviteter
Värde 2017: saknas, bedömning
gjord att kunskap ökat tack vare
utbildningsinsatser och andra
aktiviteter

Sandviken har en positiv inflyttning
från såväl andra delar av Sverige som
från andra delar av världen.
Målnivå: Nettoinflyttning 250 invånare per år.

Mätmetod: SCB, statistik

Flera verksamheter deltar i utbildningssatsningar och projekt för att öka kunskapen om
och bemötande på lika villkor samt inkludering av nyanställda med utländsk bakgrund.
Språkpraktikanter har tagits emot och fler
samarbeten med externa aktörer inom området har utvecklats.
Nettoinflyttningen per den 31 december
2018 uppgick till - 19 invånare, alltså en
nettoutflyttning och därmed nås inte målnivån för 2018.

Värde 2016: 661
Värde 2017: 314

Sandviken har mötesplatser för ökad
integration.

Målnivå: Antalet mötesplatser och
insatser ökar successivt under perioden.

Redovisa antalet platser där det
sker insatser med fokus på integration.
Värde 2016: Saknas
Värde 2017: Saknas, Bedömningen är att antalet insatser och
mötesplatser har ökat.

Projekt har bedrivits för att utveckla verksamhet för föreningsmatchning och etablera
arenor där människor med olika bakgrund
kan mötas kring gemensamma intressen.
Träffpunkterna har utvecklats med nya
samarbeten och information på fler språk.
Studiebesök har genomförts samt deltagande i regionala, nationella och internationella nätverk. Detta bland annat för ökad
integration.
Bedömningen är att antalet insatser och
mötesplatser har ökat.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Samtliga nämnder och förvaltningar har på ett eller annat sätt medverkat i olika mångkulturella insatser, nätverk och projekt
vilket bidrar till att Sandviken är en mångkulturell kommun med många mötesplatser och insatser för ökad integration. Däremot
har nettoinflyttningen till kommunen minskat och för 2018 redovisas en nettoutflyttning.
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Driftsredovisning

Driftsredovisning
mkr

2018

2017

2016

0,6
0,8
1,4

0,3
0,4
0,7

0,5
0,4
0,9

-0,0
-0,6
-0,6

0,0
-1,1
-1,1

0,0
0,8
0,8

Kunskapsnämnd
Förskola
Grundskola
Grund- och gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Övrig verksamhet
Summa Kunskapsnämnd

0,1
-1,2
-6,0
-6,8
3,3
-1,9
-12,5

0,0
-5,4
-22,8
0,0
0,0
0,4
-27,8

0,0
0,9
-2,2
-0,1
1,6
0,3
0,5

Omsorgsnämnd
Administration och ledning
Ordinärt boende ÄO
Vård- och omsorgsboende ÄO
Dagl o öppen verksamhet ÄO
Hemsjukvård
Ordinärt boende HO
Vård- och omsorgsboende HO
Dagl o öppen verksamhet HO
Personlig assistans
Övriga insatser enl LSS
Summa Omsorgsnämnd

-0,2
4,9
-0,9
0,7
-0,5
-0,9
3,5
-2,1
1,4
0,8
0,4
7,2

0,0
12,3
-1,2
0,5
0,3
-0,3
2,0
0,1
0,1
1,4
0,4
15,7

0,0
5,4
-1,7
-0,1
0,8
-0,9
0,8
0,6
0,2
4,3
1,9
11,3

-0,1
-2,8
-23,0
2,1
2,1
-21,6

-0,1
-11,7
-16,0
-0,3
3,7
-24,4

-0,0
-7,3
8,7
0,9
2,2
4,5

-0,1
1,4
1,5
1,0
3,8

-0,1
0,4
0,2
1,1
1,6

-0,3
1,1
1,3
1,2
3,3

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Summa Politik
Överförmyndarnämnd
Överförmyndarverksamhet
Summa Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland

Individ- och familjeomsorgsnämnd
Missbruksvård för vuxna
Barn- och ungdomsvård
Försörjningsstöd
Övrig verksamhet
Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Övrig verksamhet
Summa Kultur- och fritidsnämnd
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Driftsredovisning

Samhällsbyggnadsnämnd
Miljö- och hälsoskydd
Fysisk planering
Bostadsanpassning
Färdtjänst o skolskjutsar
Kart och lantmäteri
Övrig verksamhet

0,0
-0,5
2,6
-0,6
-0,6
1,5
1,4

0,1
-0,5
3,6
-1,0
1,0
-0,7

0,1
0,4
-0,2
-0,2
-2,4
-0,9

3,9

2,6

-3,2

Arbetslivsnämnd
Vuxenutbildning
Kompetensförsörjning
Övrig verksamhet
Summa Arbetslivsnämnd

0,0
-5,1
3,5
1,9
0,2

-0,0
-1,7
6,7
0,6
5,6

0,1
-1,8
-2,7
0,2
-4,2

Kommunledningsverksamhet
Teknisk verksamhet
Summa Kommunstyrelsens förvaltning

5,6
-7,9
-2,3

8,7
11,2
19,9

9,6
3,6
13,2

-20,5

-7,3

27,1

Skatter
Finansiell verksamhet
Pensioner
Övrigt
Summa Gemensam finansiering

-2,6
20,9
-1,6
-0,3
16,3

5,6
13,1
-1,2
12,1
29,6

28,4
18,0
-0,9
-1,8
43,7

Totalt

-4,2

22,4

70,8

Summa Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd

Summa nämnder
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning
Investeringvolym (mkr)
Kunskapsverksamhet
Omsorgsverksamhet
Individ- och familjeomsorgsverksamhet
Kultur- och fritidsverksamhet
Samhällsbyggnadsverksamhet
Arbetslivsverksamhet
Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet
Bruttoinvesteringsutgift
Investeringsinkomster
Summa

2018
9,9
4,1
2,5
0,2
0,1
363,9
380,8
-15,6
365,2

2017
14,8
2,8
1,3
0,1
0,9
327,1
347,0
-7,9
339,1

2016
10,3
1,6
1,4
0,6
1,4
265,7
281,0
-12,0
269,0

Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta
medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 9 och 10) och investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder (not
19).

Investeringsredovisning – kommunen
Kommunens investeringar ökar för varje år. Under 2018
uppgick bruttoinvesteringarna till 380,8 mkr. Detta är en
ökning med drygt 56 procent, 165,8 mkr, jämfört med 2015
då bruttoinvesteringarna uppgick till 215,0 mkr. Jämfört med
2017 är ökningen nästan 34 mkr eller nära 10 procent.
Den antagna investeringsplanen för 2018 uppgick till 305,2
mkr netto, men efter vår- och höstjustering under året ökade
den till drygt 417,6 mkr. Kvarvarande investeringsmedel
från 2017 som flyttades till 2018 uppgick till nästan 71,9
mkr. I övrigt så har investeringsmedel, 4,6 mkr, flyttats från
investeringsplan 2019 och en utökning gjorts med nästan 2,5
mkr.
I investeringsplan 2018 var drygt 14,0 mkr budgeterat
i investeringsbidrag vid årets ingång. Det största
investeringsbidraget var från Boverket och avsåg upprustning
av Björksätraskolans lokaler, nära 10,6 mkr. I vår- och
höstjusteringen ökade investeringsbidraget till drygt 14,3 mkr.
Utfallet blev drygt 15,6 mkr.
Ängsbacken etapp 2
Total investeringsplan (under hela löptiden)
Investeringsplan 2018 för investeringsprojektet
Vår/höstrevidering investeringsplan 2018 för
investeringsprojektet (efter justering)
Utfall 2018 för investeringsprojektet
Totalt investeringsutfall

Utgift
130 000
48 000
40 500
34 156
111 017

Färdigställandet av tillbyggnationen av Ängsbacken har
fortsatt under året. I november skedde inflytt för vårdtagarna.
Tillbyggnationen omfattar fyra våningar och inrymmer
ett tillagningskök samt 44 platser för vårdtagare. Hittills
har projektet kostat 111 mkr och budgeten är på 130 mkr.
Projektet fortsätter under 2019, då främst markarbeten
återstår.
Trafiklösning Västerled-Fredriksgatan, 2018
Total investeringsplan (under hela löptiden)

Utgift
8 000

Investeringsplan 2018 för investeringsprojektet

0

Vår/höstrevidering investeringsplan 2018 för
investeringsprojektet (efter justering)

800

Utfall 2018 för investeringsprojektet

829

Totalt investeringsutfall hittills

829

Projektet omfattar byggandet av en cirkulation i korsningen
Västerled-Fredriksgatan. Under året har detaljprojektering
och framtagande av förfrågningsunderlag gjorts. Tanken var
att upphandla till hösten men då det inte hinner färdigställas
innan vintern, så har upphandlingen flyttas till februari-mars
2019 med byggstart andra kvartalet 2019.
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Investeringsredovisning

Stadshuset
Total investeringsplan (under hela löptiden)
Investeringsplan 2018 för investeringsprojektet
Vår/höstrevidering investeringsplan 2018 för
investeringsprojektet (efter justering)

Utgift
111 500
17 490

Utfall 2018 för investeringsprojektet

40 800
37 465

Totalt investeringsutfall hittills

94 505

Ombyggnationen har fortsatt under 2018. Låghusdelen
färdigställdes under januari och verksamheten flyttade
in några veckor senare. Då utrymdes höghusdelen
till ersättningslokaler och i början av april började
ombyggnationen av höghusdelen. Utredningar har visat på
större behov av förstärkningar av konstruktionen än beräknat,
olika nivåer på golven, ej planerade åtgärder i bevarandsvärda
lokaler för att uppfylla normer för bland annat säkerhet och
tillgänglighet har bland annat lett till merkostnader i projektet.
Markarbetena mellan Jansasparken och Drottningtorget har
färdigställts med stenläggning, asfaltering och planteringar.
Projektet fortsätter under 2019 och höghusdelen beräknas bli
klar i början på maj.
Parkbadet attraktion
Total investeringsplan (under hela löptiden)
Investeringsplan 2018 för investeringsprojektet
Vår/höstrevidering investeringsplan 2018 för
investeringsprojektet (efter justering)

Utgift
44 250
7 000

Utfall 2018 för investeringsprojektet

27 500
26 182

Totalt investeringsutfall

42 813

En ny upphandling av vattenrutschkanorna gjordes i början
på året och även den blev överklagad ända upp till Högsta
förvaltningsdomstolen. Ärendet avgjordes till vår fördel och
leverantör kunde antas. Byggnationen av tornet fortsatte
under denna tid. När leverantör antogs sattes tidplanen för
slutbesiktning till vecka 50. Invigningen var den 19 december.
Ytterligare åtgärder och injustering kommer att ske under
2019.

Nybyggnad centralkök och distributionscentral
Total investeringsplan (under hela löptiden)

Utgift
45 800

Investeringsplan 2018 för investeringsprojektet

27 500

Vår/höstrevidering investeringsplan 2018 för
investeringsprojektet (efter justering)
Utfall 2018 för investeringsprojektet

31 300
26 297

Totalt investeringsutfall

42 948

Under våren fortsatte arbeten med byggnationerna. Det har
också skett ett arbete med att dika ur och leda bort ytvatten
som marken inte kunnat absorbera. I början på juli skedde
slutbesiktningen och verksamheten kunde flytta in i sina
lokaler under augusti. Under hösten äskades medel för
reservkraft, men arbetet kom inte i gång under året. Under
våren 2019 kommer detta arbete att genomföras.
Förskola Storvik
Total investeringsplan (under hela löptiden)

Utgift
49 500

Investeringsplan 2018 för investeringsprojektet

19 000

Vår/höstrevidering investeringsplan 2018 för
investeringsprojektet (efter justering)
Utfall 2018 för investeringsprojektet

29 400
31 289

Totalt investeringsutfall

50 813

Byggnationen av förskolan har pågått under hela året.
Entreprenören aviserade förseningar i byggtiden på grund
av vinterns rikliga snöande Detta gjorde att den planerade
inflytten sköts framåt till årsskiftet 2018/2019. I övrigt har
arbetet fortlöpt och byggnationen var färdigställd under
december. Verksamheten började flytta in under senare delen
av december och inskolning av barn påbörjades efter jullovet
2018/2019.
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Exploateringsredovisning

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.
Planändringsarbetet, från industri till handel och kontor
har vunnit laga kraft under 2018. Byggandet av vägar inom
har fortsatt under 2018 och ett lager asfalt samt kantsten
återstår att anlägga. Arbetet med att sälja mark, utifrån de nya
förutsättningar som detaljplanen gett, har startat under 2018.
Tuna 2
Området är ett äldre exploateringsområde som aktualiserats i
och med att marknaden efterfrågar flera detaljplanelagda ytor
för industrimark. Tuna 2 består av detaljplanelagd mark rakt
norr om Tuna 1, Tuna handelsområde, och är 32 hektar stort.
Kommunstyrelsen tog beslut i december om att sälja hela
området till Microsoft.

frågan inte är löst. Detaljplanearbetet kommer inte att fortsätta
förrän vatten- och avloppsfrågan är löst.
Stillbergsväg, Säljan
Inom området fanns från början fem villatomter. En tomt
finns kvar till försäljning.
Kv Trumpeten, Barrsätra
Detaljplaneändringen har vunnit laga kraft under 2018.
Försäljningsarbetet är påbörjat och försäljning beräknas under
2019. Under 2019 ska en gång- och cykelväg byggas inom
området.
Rossnäs
I december 2014 köpte kommunen 12 tomter av Högbo
Bruks AB. Tomterna är prissatta och villatomterna ingår nu i
kommunens tomtkö. Två tomter är sålda under 2018 och det
finns fem stycken kvar för försäljning.

Tuna 3
Tuna 3 är ett nytt exploateringsområde öster om Järbovägen.
Området är tänkt för industri- och logistikverksamhet.
Området är 2,5 ha stort. Ännu finns ingen totalkalkyl för
området.

Tapetseraren, centrala Sandviken
Kommunen har under 2016 påbörjat ett arbete inför att ändra
detaljplanen för området Tapetseraren längs Björkgatan och
Köpmangatan. Avsikten med planändringen är att skapa
större byggrätter och sedan sälja området till extern exploatör.
Utredningar gällande de äldre husen inom området har fortsatt
under 2018 och planen beräknas vinna laga kraft under 2019.

Området kommer att innefatta ny väg till Gästrike
återvinnares återvinningscentral. Vägen beräknas
byggas under 2019 och betalas av Sandvikens kommun.
Byggnationen sker i och med att den nya på/avfarten till E16
dras där befintlig infart ligger idag. Ny detaljplan kommer att
påbörjas under 2019.

Bredmossen, Sandviken
Området är detaljplanerat som industrimark. En tomt såldes
under 2018. Ett föravtal för industrifastighet har tecknats
under 2018.

Lövbacken 2
Marken inom området har kontinuerligt förbelastats under
flera år för att undvika framtida sättningar i marken. Arbetet
har fortgått under 2018 och beräknas fortgå även under 2019
och 2020.

Vallpigan, Vallhov
De sista villatomterna såldes under 2016 och därmed är alla
villatomter sålda. Fastighetsägarna har byggt sina villor under
2017 och ett sista lager asfalt har lagts under 2018. Området
är färdigställt.

Sandbacka Park etapp 6
Arbetet med detaljplanen för Sandbacka Park etapp 6 har
legat still under 2018 men kommer att aktualiseras under
2019.

Hjalmarsmuren, Stensätra-Säljan
Kommunen har under 2016 påbörjat ett planprogram för att
utforma området Hjalmarsmuren innehållande områden för
boende i olika upplåtelseformer. Området kommer även att
innehålla en ny huvudgata som sammanbinder Sätragatan
i norr med Säljansvägen i söder. Huvudgatan bidrar till att
minska trafikflödet längs intilliggande villagator.

Kanalgränd, centrala Sandviken
En tomt av tre har sålts i enlighet med markanvisningsavtalet
under året. Exploatören har påbörjat byggnation av ett hus i
slutet av 2018. Förlängning av föravtal för resterande mark
kommer tecknas under 2019.
Byrängesvägen, Högbo
Detaljplanearbetet gällande villabebyggelse har legat still
under 2018 då utredningsarbetet kring vatten och avlopps

Arbetet med planprogrammet har fortsatt under 2018
och samråd samt laga kraft kommer att ske under 2019.
Detaljplanearbeten följer därefter.
Sörby 8:15, Årsunda
Exploateringsområde för villatomter. Tomterna finns i
kommunens tomtkö till försäljning.
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Personalredovisning
Personal

Personalstruktur – tillsvidareanställda

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.

Åldersgruppen 40 år och äldre uppgick till 72 procent vilket
är något lägre än föregående år (76). Medelåldern var 46,8 år,
också något lägre än året före (48). Andelen kvinnor var 84
procent oförändrat från föregående år.
Antal tillsvidareanställda inom olika åldersintervall

Antal medarbetare
Redovisning av personal efter anställningstyp syftar till att
visa med vilken sammansättning och bemanning arbetet utförs. Det synliggör bemanningens stabilitet och långsiktighet.
Redovisat antal utgör fysiska personer. Begreppet årsarbetare
är däremot ett mått som summerar ihop den gemensamma
sysselsättningsgraden till antal heltider.
Antalet personer med tillsvidareanställning uppgick vid årets
slut till 2 916 och externa visstidsanställningar till 597. Dessa
utgör tillsammans 3 388 årsarbetare.

Andelen deltidsanställda
1200
Heltidsbeslutet
som togs 2002 har bidragit till 959
att sänka ande1000deltidsanställningar från 28 procent
len
år
2002
till 12,35 pro808
cent
800 år 2018. Andelen deltidsanställningar har sjunkit något
från föregående år.
536
600

384

Den
sysselsättningsgraden var 97,1 pro400 överenskomna229
cent
vilket
är
näst
intill
oförändrat från föregående år. Av
200
kvinnorna var det 13,9 procent som arbetade deltid. Motsva0 siffra för männen var 4,68 procent.
rande
Ålder

Antalet timavlönade personer varierade under året. Medelantalet timanställda under året uppgick till 1 652.
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Antal tillsvidareanställningar
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Ekonomi
I december 2018 var medellönen, uppräknad till heltid, för
tillsvidareanställda 30 559 kr. Kvinnornas medellön var 30
045 kr och männens 33 107 kr. Kvinnornas medellön motsvarade 90,75 procent av männens, att jämföras med 93,4 procent
föregående år.

Samtliga anställdas sjukfrånvaro i procent av arbetstid
9
8
7
6

6,6
5,8

5,3

5

5

6,9

7,5

7,9

7,3

7,4

2017

2018

5,6

4

Sjukfrånvaro
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Personalomsättningen under 2018 uppgick till 11,2 procent.
Definitionen som använts är antal nyanställda under året dividerat med antal tillsvidareanställda i december.
Pensionsavgångar

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Sjukfrånvaron har visat en minskad trend sedan 2003, för att
nå en lägsta nivå 2011. Efter 2011 har sjukfrånvaron höjts
igen för att 2017 återigen vika nedåt. Årets sjukfrånvaro
slutade på 7,42 procent vilket är en liten ökning från år 2017
då sjukfrånvaron låg på 7,3 procent. Av de tillsvidareanställda
var det 27,91 procent som inte hade någon sjukfrånvaro alls
under år 2018.
Sjukdomsrelaterad frånvaro (%)
Period jan-dec
2018 2017 2016 2015 2014
Samtliga anställda
7,4 7,3 7,9 7,5 6,9
Kvinnor
8,1 8,1 8,9 8,2 7,4
Män
4,9 4,5 3,8 4,2 4,3
29 år och yngre
5,7 6,3 6,1 6,8 5,9
30-49 år
7,0 6,7 7,5 7,6 6,3
50 år och äldre
8,2 8,4 8,8 7,9 7,6
Långtidsfrånvaro > 60 dagar 37,8 35,9 42,0 38,4 39,3

Det är svårt att bedöma hur många personer som kommer att
avgå på grund av pensionering då det finns möjlighet att välja
pensionstillfälle mellan åldern 61-67 år. Under året har 80
personer slutat på grund av pensionering. År 2019 kommer 45
personer att uppnå åldern 65 år. Fram till år 2027 uppnår 781
personer åldern 65 år. Dessa utgör ca 22 procent av nuvarande
personalstyrka.
Uppnår 65 års ålder inom 10 år
Nämnd
Kunskapsnämnd
Omsorgsnämnd
Kommunledningsverksamhet
Arbetslivsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Individ- och familjeomsorgsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Totalt

Antal
320
311
112
51
23
45
12
874
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Miljö
Fossilfritt resande är en viktig del av kommunens såväl interna som externa arbete. Under varumärket Sandviken Pure
Power jobbar olika delar av kommunen enträget vidare.
Bland annat beviljades Sandviken Energi investeringsstöd
för laddstationer om tre miljoner kronor från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet. Pengarna ska finansiera 102
laddstationer med totalt 204 laddpunkter för elbilar runtom i
Sandvikens kommun. Under 2018 installerade Högbo Bruk
10 stycken laddstationer med totalt 20 laddpunkter. Även det
initiativet fick delvis finansiering från Klimatklivet. Vidare
utökade Högbo Bruk sin eldrivna fordonsflotta och använder
nu 30 stycken elfordon i den dagliga verksamheten, detta
samtidigt som Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) har utökat kommunens fordonspark med ytterligare en vätgasbil. Tillsammans arbetar alla för en långsiktig
hållbar utveckling mot Vision 2025.
Under slutet av 2018 meddelade Energimyndigheten att stöd
beviljas VGS för att genomföra projektet Processledare för
hållbart resande. Målsättning är att minska andelen resor
med bil med 20 procent för att istället öka andelen resor med
kollektivtrafik, gång, cykel samt webbmöten för anställda.
Energi- och klimatrådgivningen har under 2018 utfört ett antal utåtriktade aktiviteter bl.a. genomfördes en föreläsning om
solceller för allmänheten. Intresset var stort, Kulturcentrum i
Sandviken lockade till sig 200 besökare. Vidare har Sandbacka Park diplomerats under 2018 och fått utmärkelsen Cykelvänlig arbetsplats. Utmärkelsen ökar möjligheten till vardagsmotion för de anställda vilket påverkar deras hälsa positivt.
Under 2018 har kommunen stärkt sin interna samverkan i
syfte att förbättra miljökraven i kommunens upphandlingar.
Fokus har under året varit att miljöklassa olika typer av produkter i systemet Raindance. Genom att ställa miljökrav på
produkter som kommunen upphandlar i stora volymer ökar vi
kvalitén på inköpta produkter och förenklar för kommunens
medarbetare att använda långsiktigt hållbara produkter.
Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett
gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska
utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan
och aktivt erfarenhetsutbyte. Målet är att de allmännyttiga
bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att
energianvändningen ska minska med 30 procent (räknat från
år 2007). Hittills har 134 företag anslutit sig och Sandvikenhus är ett av dem.
Tekniska kontoret anställde under 2018 en energistrateg. Syftet var att långsiktigt driva det strategiska energiarbetet i fastigheter som inhyser kommunal verksamhet. Energistrategens
främsta uppgifter blir bl.a. att initiera och följa upp energieffektiviseringsprojekt, utveckla och förbättra det systematiska
energiarbetet inom kommunen.

Miljöpriset 2018 gick till Anna-Grete Lyngmo och hennes
företag Lilla Ei. Butiken ligger i centrala Sandviken och är
den första i regionen att sälja produkter som är både giftfria
och ekologiska, främst till barn men även för vuxna. AnneGretes verksamhet genomsyras av ett tydligt miljöfokus där
hon bidrar till ett mer hållbart samhälle genom att uppmuntra
till återbruk.
Under 2018 öppnades kommunens nya centralkök med anslutande distributionscentral. De största vinsterna med ett nytt
kök är förbättrad arbetsmiljö och logistik. Energisnål teknik
för både ugnar och grytor har använts. Det nya köket får ett
genomtänkt flöde från varuintaget av råvaror till färdig mat
för distribution till skolor, förskolor och omsorgsboenden.
Sandvikens kommun har under 2018 totalt köpt in 31 procent
ekologiska livsmedel, där Servicekontoret har störst andel
med 33 procent ekologiska livsmedel. Det politiska målet
framåt är satt till 35 procent ekologiska livsmedel för kommunen som helhet. Dessutom har man minskat tallrikssvinnet
med 40 procent sedan 2011 och serveringssvinnet med 30
procent sedan 2015.
Högbo Bruk samlar in överbliven mat från skolorna i Sandviken och använder den för utfordring av Högbo Bruks
ekologiska grisodling. Arbetet med att odla och använda
ekologiska råvaror i verksamheten utökades under 2018 och
är ett initiativ som tas emot väl av besökare och medborgare i
kommunen.
Kultur och fritid har under sommaren ombesörjt att vattenprover har tagits i kommunens badvattensjöar under
badsäsongen 2018.
Gävleborgs kretsloppsvision blir verklighet genom att både
den biogas och den biogödsel som Gästrike Ekogas i Forsbacka tillverkar av länets matavfall har fått en efterfrågan.
Biogasen är ett förnybart fordonsbränsle som bildas när vanligt hushållsavfall från Gästrikland och Hälsingland får jäsa
i företagets stora rötkammare i Forsbacka. Samtidigt bildas
biogödsel som ersätter konstgödsel och säljs nu av Gästrike
Ekogas till bl.a. lantbrukare i kommunen.
Genom att effektivisera ett flertal rutter bland Gästrike Återvinnares sopbilar har det lett till nya hämtningsdagar för vissa
kunder under året. Det finns stor potential att ytterligare effektivisera rutter och frigöra tid för våra insamlingsfordon. VGS
har fått i uppdrag från kommunfullmäktige att under 2019
utreda Grön rutt för post- och sophämtning.
Sandvikenhus och Gästrike återvinnare har inlett diskussioner
om hur vi kan jobba för att öka sorteringen hos Sandvikenhus.
Med tanke på goda erfarenheter från Gavlegårdarna i stadsdelen Nordost i Gävle så har samarbetet stor potential för att
lyckas.
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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 30
januari 2018, § 6, beslut om att uppdra åt samtliga nämnder
att genomföra internkontroll enligt nämnden/styrelsens egen
beslutade internkontrollplan.

Rapport till kommunstyrelsen
Till kommunstyrelsens sammanträde den 20 november 2018,
§ 238, presenterades en uppföljning av den interna kontrollen
för år 2018. Kommunstyrelsen godkände nämndernas rapporter, inklusive kommunstyrelsens egen rapport, och uppdrog åt
samtliga nämnder att följa upp att föreslagna åtgärder genomförs.
Nämndernas interna kontrollplan omfattade mellan fyra och
tio kontrollpunkter. Ett lämpligt antal anges till fem – sex
punkter för varje nämnd. Det är förstås bra att nämnder väljer
att kontrollera fler punkter om de har möjlighet och resurser
till det. För 2018 beslutades inga kommungemensamma kontrollpunkter. Detta eftersom det är nämnderna som har ansvar
för att den interna kontrollen är tillräcklig och nämnderna
känner sina rutiner och processer bäst.
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Finansiell analys
Modell för finansiell analys

Kapacitet

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

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

Fyra perspektiv
Den ekonomiska analysen bygger på fyra aspekter;
det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen,
riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska
utvecklingen. Varje aspekt analyseras med hjälp av ett
antal nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och
utveckling inom den analyserade aspekten. För att beskriva
läget och trenden för varje nyckeltal används följande
symboler.
Resultat
Här kartläggs periodens resultat och dess orsaker. En
eventuell obalans, det vill säga att kostnaderna överstiger
intäkterna eller tendenser åt det hållet, är en signal som
varnar för att en urholkning sker av den finansiella
motståndskraften. Under denna aspekt analyseras även nivån
på investeringskostnaderna och dess utveckling.

Risk
Med den tredje aspekten risk avses hur kommunen är
exponerad finansiellt. En god ekonomisk hushållning innebär
att kommunen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver
vidta drastiska åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här
diskuteras även kommunens pensionsskuld.
Kontroll
Med aspekten kontroll avses avslutningsvis hur upprättade
ekonomiska målsättningar och planer följs. En god följsamhet
mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god
ekonomisk hushållning. Risk och kontroll hänger samman på
så vis att båda visar på förmågan att hantera problematiska

Sandvikens kommun och Kommunkoncern

30

Finansiell analys

Resultat – Kapacitet

mkr

Tabell 1: Utveckling av intäkter och kostnader
mkr

2018

2017

2016

2015

2014

Intäkter

637,8

653,7

663,3

513,1

442,6

Kostnader

-2 906,1 -2 812,9 -2 693,8 -2 429,6 -2 269,3

Nettokostnader

-2 268,4 -2 159,2 -2 030,5 -1 916,5 -1 826,7

Skatteintäkter

2 252,4 2 183,4 2 100,5 1 936,4 1 843,7

Finansnetto

11,9

-1,8

0,8

-5,9

-1,7

Periodens resultat

-4,2

22,4

70,8

14,0

15,3

Antal invånare 31/12
Nettokostnader/invånare
(kr)
Skatteintäkter/invånare (kr)

2200
2100
2000
1900
1800

39 208 39 259 38 949 38 314 37 833

1700

-57 856 -54 999 -52 132 -50 021 -48 284

2014

57 445 55 615 53 929 50 540 48 733
Nettokostnader/
invånare 2018

Skatteintäkter/
invånare 2018

2101 Ockelbo

-60 693

62 088

2104 Hofors

-67 172

63 993

2121 Ovanåker

-59 469

57 588

2132 Nordanstig

-58 946

59 382

2161 Ljusdal

-63 258

61 487

2180 Gävle

-57 018

57 187

2181 Sandviken

-57 856

57 445

2182 Söderhamn

-60 844

60 449

2183 Bollnäs

-58 746

59 001

2184 Hudiksvall

-58 752

58 841

Gävleborgs län (kr)

Ne ttokostnads- och skatteutveckling

2300

Källa: SCB

Ett tecken på en sund utveckling av ekonomin är att
skatteintäkterna ökar mer än nettokostnaderna, vilket inte
har skett i år. Totalt sett ökade skatteintäkterna med 69,0
mkr eller 3,1 procent under 2018. För 2017 var motsvarande
ökning 3,9 procent (82,9 mkr). Skatteintäkterna består av
två komponenter, skatteintäkter och generella statsbidrag.
För 2018 ökade de generella statsbidragen med 41,8 mkr
och skatteintäkterna ökade med 27,1 mkr. Verksamhetens
nettokostnad ökade med 109,2 mkr eller 5,1 procent under
2018. För år 2017 var motsvarande ökning 6,3 procent
(128,7 mkr). För 2018 innebär det att skatteintäkterna ökat
mindre än nettokostnaderna, vilket är negativt. Det är viktigt
att följa ökningen av nettokostnaderna, så att den årliga
kostnadsökningen fortsättningsvis är lägre än ökningen av
skatteintäkterna.

2015

Skatteintäkter

2016

2017

2018

Nettokostnad + Finansnetto

Tabell 2: Olika posters andel av skatteintäkter
%

2018

2017

2016

2015

2014

Nettokostnad exkl avskrivningar

95,1

93,9

92,4

94,5

94,8

5,6

4,9

4,3

4,5

4,3

Avskrivningar
Finansnetto
Totalt

0,5

0,0

0,0

0,3

0,1

101,2

98,8

96,7

99,3

99,2

Ett ytterligare sätt att belysa strukturen på kommunens
intäkter och kostnader är att analysera hur stor andel olika
återkommande kostnader tar i anspråk av skatteintäkterna.
Av tabell 2 framgår att nettokostnader exklusive avskrivningar
tog i anspråk 95,1 procent av skatteintäkterna under 2018.
Avskrivningarnas andel var 5,6 procent och finansnettot 0,5
procent. Tillsammans utgjorde kostnaderna 101,2 procent av
kommunens skatteintäkter. De överskjutande 1,2 procenten
utgör årets negativa resultat (se även tabell 5). Ett allmänt
vedertaget mått på god ekonomisk hushållning är ett resultat
motsvarande minst två procent av skatteintäkterna.
Tabell 3: Investeringsvolym
mkr

2018

2017

2016

2015

2014

Investeringsvolym (mkr)

380,8

347,0

281,0

215,0

152,7

Avskrivningar (mkr)

125,2

107,9

90,5

86,5

79,3

Investeringar/
Avskrivningar (%)

304,2

321,6

310,5

248,6

192,6
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Kommunen har under 2018 investerat för 380,8 mkr,
föregående års siffra var 347 mkr. Det är en ökning mellan
åren på 33,8 mkr. Avskrivningskostnaden uppgick till 125,2
mkr, vilket är en ökning med 17,3 mkr mot föregående år.
Kommunens samlade investeringsutgifter i förhållande till
avskrivningar har för perioden uppmätts till 304,2 procent.
Årets investeringsbelopp innehåller både reinvesteringar och
nyinvesteringar.

281

400
300

152,7

347

80
70

380,8

30

215

40,7

20
10

79,3 86,5 90,5
107,9 125,2

2014 2015
2016 2017
2018

2014

Investeringar
Avskrivningar

2015

mkr

2018

2015

2014

Medel från den löpande
verksamheten

234,5 179,8 146,7 142,5

62,1

Investeringsvolym

380,8 347,0 281,0 215,0 152,7
61,6

51,8

2017

2018

Glidande medelvärde

Tabell 5: Årets resultat

Tabell 4: Självfinansieringsgrad av investeringar
2017

2016

Självfinansieringsgrad

mkr

Självfinansieringsgrad (%)

61,6
51,8

52,2

40

0

0

66,3

50

200
100

Självfinansieringsgrad

Procent

60

Inve steringar och avskrivningar

mkr

För att bortse från effekterna av dessa variationer kan den
genomsnittliga självfinansieringsgraden analyseras. Denna
uppgår för Sandvikens kommun under åren 2014-2018 till
58,0 procent.

2016

52,2

66,3

40,7

Självfinansieringsgraden är ett mått som visar i vilken
utsträckning de likvida medel som genereras av den
löpande verksamheten räcker till att finansiera genomförda
investeringar. Om genererade likvida medel är lika stora som
investeringarna för perioden så är självfinansieringsgraden
100 procent. Likvida medel påverkas exempelvis av att
kommunen får inbetalningar i form av skattemedel eller
betalar leverantörsfakturor.
Den löpande verksamheten i kommunen har för år 2018
resulterat i ett nettoinflöde av likvida medel på 234,5
mkr, vilket framgår av kassaflödesanalysen. Det här leder
till att medel från den löpande verksamheten inte räcker
för att täcka årets bruttoinvesteringar på 380,1 mkr och
självfinansieringsgraden når därmed endast 61,6 procent.
För att finansiera investeringarna har kommun ökat sin
upplåning under året. Genererade likvida medel påverkas
delvis av storleken på leverantörsskulder och kundfordringar
vid årsskiftet. Storleken på dessa poster kan variera vid olika
mättillfällen.

2018

2017

2016

2015

2014

Årets resultat

-4,2

22,4

70,8

14,0

15,3

Årets resultat/eget kapital (%)

-0,4

2,1

6,7

1,4

1,6

Årets resultat/skatteintäkter (%)

-0,2

1,0

3,3

0,7

0,8

Årets resultat för Sandvikens kommun uppgår till -4,2
mkr. Enligt tabellens femårsperiod har kommunens resultat
samtliga år innan varit positiva. Måttet årets resultat i
förhållande till eget kapital kan relateras till inflationen. Om
måttet är högre än inflationen innebär det att kommunen har
klarat av att inflationsskydda det egna kapitalet. För år 2018
var inflationen, baserat på konsumentprisindex 2,0 procent,
och måttet årets resultat i förhållande till eget kapital -0,4
procent. Detta innebär att det egna kapitalet har försvagats
under perioden, vilket är negativt. Årets resultat i förhållande
till skatteintäkter uppgick till -0,2 procent.
I kommunallagen beskrivs krav på god ekonomisk
hushållning och balanskrav. Balanskravets definition är att
intäkterna ska överstiga kostnaderna - resultatet ska vara
minst noll. Uppkomna realisationsvinster i samband med
försäljning av anläggningstillgångar ska frånräknas resultatet.
Underskott som uppstått under tidigare år ska regleras senast
efter tre år.
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Tabell 6: Balanskravsutredning
Utfall

Utfall

2018

2017

Årets resultat enligt resultaträkningen

-4,2

22,4

Samtliga realisationsvinster

-0,9

-7,3

Justering realisationsvinst enl undantagsmöjlighet

-

-

Justering realisationsförlust enl undantagsmöjlighet

-

-

Orealiserade förluster i värdepapper

-

-

Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper

-

-

-5,0

15,1

mkr

Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

-

-

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

5,0

-

Balanskravsresultat

0,0

15,1

-

-

Balanskravsresultat att återställa

Årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt
och uppgår till -5,0 mkr. Kommunen har enligt policy
för god ekonomisk hushållning valt att nyttja medel från
resultatutjämningsreserven (RUR) med 5,0 mkr, vilket gör att
balanskravsresultatet uppgår till noll och därmed uppfyller
kommunen balanskravet. Inget underskott från tidigare år
finns att återställa. Efter årets ianspråktagande uppgår RUR
till 44,3 mkr.
Tabell 7: Soliditet
%

2018

2017

2016

2015

2014

Soliditet

27,0

31,8

35,9

42,5

46,3

5,3

5,4

4,8

0,8

-1,4

Gävleborgs län

2018

2017

2016

2015

2014

2101 Ockelbo

33,3

32,9

31,4

28,1

30,2

2104 Hofors

40,1

45,6

54,8

59,5

65,8

2121 Ovanåker

53,6

63,4

69,6

66,2

69,1

2132 Nordanstig

38,1

38,2

40,0

40,4

43,9

2161 Ljusdal

56,2

56,0

60,1

62,1

68,2

2181 Gävle

41,9

41,8

41,8

38,1

35,5

2181 Sandviken

27,0

31,8

35,9

42,5

46,3

2182 Söderhamn

29,8

31,6

35,2

32,8

32,7

2183 Bollnäs

66,1

65,2

62,3

65,6

66,8

2184 Hudiksvall

63,3

66,4

65,9

63,0

63,9

Soliditet inkl pensionsskuld

Källa: SCB, preliminära bokslutsuppgifter 2018

Soliditet 2014-2018

Procent
60

46,3

42,5

40

35,9

31,8

27

20

0

0,8

4,8

5,4

5,3

-1,4

-20

Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på
lång sikt. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som
finansierats med egna medel.
Soliditeten uppgick för 2018 till 27,0 procent, vilket är en
minskning med 4,8 procentenheter sedan föregående år.
Minskningen påverkas av att Sandvikens kommun upptar
lån som vidareutlånas till de kommunala bolagen i högre
utsträckningen än under tidigare år. Nettoupplåningen mot
bolagskoncernen är ringa, de lån som tagits upp har ersatt
tidigare borgensåtaganden. Kommunens egen nyupplåning
under året uppgår till 206,6 mkr.
Om hänsyn även tas till de pensionsförpliktelser som
redovisas som ansvarsförbindelse, 867,2 mkr, blir soliditeten
5,3 procent. Soliditeten i det hänseendet har marginellt
försämrats mellan åren. Det beror bland annat på det negativa
resultatet (se även tabell 12).
Anskaffning av en tillgång kan finansieras antingen med
eget kapital eller med främmande kapital, det vill säga
genom nytecknande av lån. När ett lån upptas ökar likvida
medel samtidigt som skulderna ökar. Andelen tillgångar som
har finansierats med främmande kapital brukar benämnas
skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden kan sedan brytas
ner i delarna avsättningsgrad samt lång- respektive kortfristig
skuldsättningsgrad. Avsättningar är att betrakta som skulder
för vilka det exakta beloppet inte är känt och inte heller när
de ska betalas, till exempel pensioner intjänade från och med
1998.
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Tabell 8: Skuldsättningsgrad
%

2018

2017

2016

2015

2014

Total skuldsättningsgrad

73,0

68,2

64,1

57,5

53,7

4,8

5,1

5,4

6,5

7,0

Varav kortfr skuldsättningsgrad

Varav avsättningsgrad

21,6

19,5

25,0

25,7

22,9

Varav långfr skuldsättningsgrad

46,6

43,6

33,7

25,3

23,8

Kommunens totala skuldsättningsgrad var 73,0 procent. Detta
är en ökning med 4,8 procentenheter sedan föregående år. Att
kommunens totala skuldsättningsgrad ökar i denna omfattning
beror på att större lånevolymer upptas av kommunen för
att vidareutlånas till de kommunala bolagen, så kallade
förmedlade lån. Under år 2018 har amortering skett med 340
mkr och nyupplåning med 700 mkr. Större delen av dessa
volymer är hänförbara till bolagen inom koncernen. Den
nyupplåning som redovisas inom kommunen utgör till största
delen ersättningslån inom de kommunala bolagen, främst
Sandvikenhus AB samt Sandviken Energi.
Under 2018 ökade avsättningarna med 2,0 procentenheter.
Den del som avser avsättning för pensioner ökade från 170,3
till 189,3 mkr. En låg skuldsättningsgrad bör eftersträvas.
Enligt tabell 7 är soliditeten 27,0 procent. Summan av
soliditeten och skuldsättningsgraden är alltid 100 procent.
Tabell 9: Kommunalskatt
Sandvikens
Kr
Primärkommunalskatt

Gävleborg

Riket

Risk – Kontroll
Tabell 10: Likviditet
%

2018

2017

2016

2015

2014

Likviditet

56,6

56,7

67,0

58,6

55,9

Likviditet är ett mått på kommunens kortfristiga
betalningsförmåga. Likviditetsmåttet ställer tillgångar som
lätt kan realiseras till likvida medel, i relation till kortfristiga
skulder. En likviditet under 100 procent innebär att om
kommunens alla kortfristiga skulder skulle förfalla idag, finns
inte tillräckligt med tillgångar för att betala skulderna, utan
pengar måste lånas upp för att klara av betalningarna.
Likviditeten uppgick till 56,6 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 11: Borgensåtagande

Kommun
21,61

22,03

20,74

33,12

33,54

32,12

Total kommunalskatt
exklusive kyrkoavgift

Sandvikens kommun hade år 2018 en primärkommunal
skattesats på 21,61 kr. Detta är 42 öre lägre än den
genomsnittliga skattesatsen i länet och 87 öre högre än
riksgenomsnittet. Jämfört med 2017 har den genomsnittliga
skattesatsen i länet oförändrad och mot riket en ökning med
1 öre.

mkr

2018

2017

2016

Kommunala bolag

589,7

739,7

999,7 1 312,7 1 332,7

Övriga
Totalt borgensåtagande

Kommun

Totalt

2101 Ockelbo

34,27

22,76

11,51

2104 Hofors

34,37

22,86

11,51

2121 Ovanåker

33,37

21,86

11,51

2132 Nordanstig

34,02

22,51

11,51

2161 Ljusdal

33,87

22,36

11,51

2180 Gävle

33,77

22,26

11,51

2181 Sandviken

33,12

21,61

11,51

2182 Söderhamn

33,17

21,66

11,51

2183 Bollnäs

33,37

21,86

11,51

2184 Hudiksvall

33,12

21,61

11,51

Källa: SCB

84,9
674,6

86,8

89,3

2015
90,4

2014
117,6

826,5 1 089,0 1 403,1 1 450,3

Kommun Landsting

Sandvikens kommun har valt att driva vissa delar av sin
verksamhet i bolagsform. Investeringar som gjorts inom
bolagskoncernen har till betydande del finansierats genom
lån med kommunal borgen. Ambitionen är att hålla det
kommunala borgensåtagandet så lågt som möjligt. Under år
2018 har det totala borgensåtagandet minskat med 150 mkr.
Borgensåtagandet har minskat mot såväl de kommunala
bolagen som bostadsrättsföreningar. De kommunala bolagen
kommer successivt att ta upp lån, som förmedlas via
kommunen, så kallade förmedlade lån. Bolagen behöver
då inte någon kommunal borgen för dessa lån vilket gör att
kommunens borgensåtaganden kommer att minska för varje
år.
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Tabell 13: Budgetföljsamhet

Tabell 12: Pensionsskuld
mkr

2018

2017

2016

2015

2014

mkr

Avsättningar för pensioner

189,3

170,3

157,9

148,4

141,8

Ansvarsförbindelser för pensioner

867,2

899,8

920,4

955,6

988,5

Total pensionsskuld

1 056,5 1 070,1 1 078,3 1 104,0 1 130,3

Soliditet inkl pensionsskuld (%)

5,3

5,4

4,8

0,8

Avsättningen för året uppgick till 189,3 mkr, vilket är en
ökning med 19,0 mkr jämfört med 2017. 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 867,2 mkr, vilket är en minskning med 32,6
mkr. Eftersom intjänandet av dessa pensionsrätter inte har
kostnadsförts tidigare, innebär detta att 867,2 mkr kommer
att belasta kommunen i form av kostnader, i takt med att de
betalas ut.
Kommunens totala pensionsskuld uppgår därmed till 1 056,5
mkr. För att möta kommande pensionsutbetalningar har
kommunen ett antal placeringar som vid årsskiftet uppgick till
ett värde av 5,0 mkr.
Pe nsionsskuld

2017

2016

2015

2014

Resultat

-4,2

22,4

70,8

14,0

15,3

Budget

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

Budgetavvikelse

-1,2

12,4

61,8

6,0

8,3

-1,4

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.

mkr

2018

En viktig del i ledet att uppnå god ekonomisk hushållning
är att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen.
År 2018 redovisade nämnderna ett resultat på -20,5 mkr
och kommunen som helhet har ett underskott på -4,2
mkr. Nämndernas olika verksamheter står inför stora
utmaningar på grund av ändrade förutsättningar ibland
annat flyktingsituationen samt stora volymökningar inom
skolan och vuxenutbildning, detta har bidragit till ett blandat
ekonomiskt resultat mellan de olika verksamheterna.
Gemensam finansiering, såsom skatter, pensioner och
finansiell verksamhet redovisade för året ett resultat på 16,3
mkr. Skatteintäkterna redovisade ett resultat på -2,6 mkr,
utifrån Sveriges kommuner och landstings cirkulär, den
finansiella verksamheten 20,9 mkr, kostnader för pensioner
-1,6 mkr och övrigt -0,3 mkr.
Tabell 14: Prognossäkerhet
mkr

2018

2017

2016

2015

2014

Resultat helår nämnder
Prognos i augusti nämnder

-20,5

-7,3

27,1

-21,4

24,3

-59,5

-33,2

-3,7

-39,0

-6,5

Prognosavvikelse nämnder

39,0

25,9

30,8

17,6

30,8

Resultat helår finansiering

16,3

29,6

43,7

35,4

-9,0

Prognos i augusti finansiering

22,0

17,0

28,2

16,5

1,2

Prognosavvikelse finansiering

-5,7

12,6

15,5

18,9

-10,2

1 200
Resultat helår totalt

1 000
800
600

-4,2

22,4

22,3

70,8

14,0

Prognos i augusti totalt

-37,5

-16,2

24,5

-22,5

-5,3

Prognosavvikelse totalt

33,3

38,6

-2,2

93,3

19,3

400
200
0

2014

2015

2016

2017

Ansvarsförbindelser för pensioner
Avsättningar för pensioner

2018

Ett ytterligare sätt att analysera risk och kontroll är att
mäta prognossäkerhet. Tillförlitliga prognoser skapar
förutsättningar för nämnderna att fatta rätt beslut och
genomföra nödvändiga korrigeringar till följd av eventuella
ekonomiska förändringar. Prognossäkerhet kan sedan
exempelvis mätas genom en jämförelse av den helårsprognos
som görs i samband med delårsrapporten i augusti och
helårsresultatet. För åren 2014-2018 har utfallet per helår
avvikit från augustiprognosen med i snitt 36,5 mkr. Det
faktiska utfallet i Sandvikens kommun har under de senaste
fem åren blivit bättre än det prognostiserade utfallet per sista
augusti, vilket i sig är positivt men arbetet med att förbättra
prognossäkerheten måste intensifieras.
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2018 redovisar nämnderna och deras verksamhet tillsammans
ett bättre resultat än vad som prognostiserades per sista
augusti. Fyra nämnder redovisar negativa resultat vid årets
slut medan övriga nämnder redovisar positiva. Inom den
finansiella verksamheten har en aktieutdelning skett från
Sandvikens Stadshus AB på 10 mkr. Sedan delårsbokslutet
har det inom finansiella verksamheten ökade kostnader för
pensionsavsättningen bidragit med ca 5mkr som påverkar
resultatet negativt liksom även en överskottsutdelning från
Kommuninvest på 6,7 mkr som däremot påverkar resultatet
positivt.
Tabell 15: Känslighetsanalys
Händelse
Befolkningsförändring med 100 personer
Förändrad utdebitering med 1 krona
Intäktsförändring med 1 procent
Bruttokostnadsförändring med 1 procent
Inlösen av borgensåtagande med 1 procent
Ränteförändring med 1 procent

Årlig
resultateffekt
(+/-) 5,7 mkr
(+/-) 81,3 mkr
(+/-) 6,4 mkr
(+/-) 29,1 mkr
(+) 6,7 mkr
(+/-) 1,3 mkr

En kommun påverkas många gånger av händelser utanför
dess egen kontroll. I tabellen känslighetsanalys åskådliggörs
på vilket sätt en förändring av ett antal faktorer hade kunnat
påverka Sandvikens kommuns årsresultat 2018. Tabellen visar
att förändrade in- och omvärldsfaktorer kan få en avgörande
betydelse för kommunens ekonomi. Det är därför viktigt att
upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång
sikt.
Identifierade styrkor och svagheter
Den finansiella analysens syfte är tydliggöra ekonomiska
styrkor och svagheter i kommunen. Här redovisas några
områden som är viktiga att lyfta fram.
Strukturen på kommunens intäkter och kostnader samt
utvecklingen av dessa per sista december har under en
femårsperiod varit i balans. För åren 2012, 2013 och 2015
har återbetalning av AFA-premier bidragit till det positiva
resultatet. För 2016 har bland annat byggbonus, återbetalning
av tidigare utbetald borgensförbindelse bidragit till resultatet
liksom inte minst det tillfälliga statsbidraget för mottagande
av flyktingar. Under 2017 har låga räntekostnader,
återbetalning av tidigare utbetald borgsförbindelse, positiv
skatteavräkning samt återhållsamhet av projektmedel
bidragit till det positiva resultatet. Tyvärr bröts den trenden
då 2018 visade på ett underskott på -4,2 mkr. Det är viktigt
att fortsätta arbeta för en god ekonomisk hushållning. Därför
är det önskvärt att kommunfullmäktiges tidigare mål, på ett
budgeterat resultat kring 30 - 40 mkr, återskapas. Budgeterat
resultat för åren 2019-2021 uppgår till 12, 13 respektive 14
mkr.

Över åren har kommunens investeringsvolym med
marginal överstigit avskrivningarna. Under 2014 infördes
komponentavskrivningar, vilket resulterat i en sänkning av
avskrivningskostnaderna. Med de höga investeringsvolymer
som nu ligger i investeringsplanerna för åren framöver, blir
det inte möjligt att ha ett mål om att investeringsbeloppet
ska motsvara avskrivningsbeloppet. Det är dock angeläget
att på sikt få en bättre balans mellan investerings- och
avskrivningsnivåer, för att på detta sätt bidra till en högre
självfinansieringsgrad.
Kommunens pensionsutbetalningar är fortsatt höga. Den del
av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse
minskar successivt, medan avsättningen för pensioner
samtidigt ökar. Totalt har pensionsskulden sjunkit mellan år
2017 och 2018 med 13,6 mkr, till 1 056,5 mkr. Det är viktigt
inför framtiden, dels att kostnaderna kan finansieras och dels
att tillräcklig likviditet finns för att klara utbetalningarna. Det
finns ett liggande förslag på en ny kommunal redovisningslag
vilken troligen kommer gälla från 2020. Förslaget innebär
bland annat att redovisningen av pensioner förändras
och ansvarsförbindelsen för pensionsskulder läggs in i
balansräkningen. Om förslaget går igenom innebär det att
kommunen måste budgetera med ett högre resultat för att
kunna klara pensionsutbetalningarna som då kommer att
kräva likviditet men inte påverka resultatet.
Sandvikens kommun klarar inte av att hålla budgeten
och redovisar ett negativt resultat för år 2018. Det egna
kapitalet har således ej inflations skyddats, vilket försämrar
handlingsutrymmet inför framtiden. Resultatet uppgår
till -4,2 mkr. Prognossäkerheten bör dock förbättras för
att bidra till att ekonomiska beslut inte fattas på felaktiga
grunder. Det blir viktigt att samtliga nämnder analyserar sin
verksamhet och sina resultat för att därefter fatta beslut om
eventuella åtgärder. I den ekonomiska situation och med de
stora utmaningar som kommunen står inför de närmaste åren
kommer det att fortsatt krävas omfattande arbete från samtliga
nämnder för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Fredrik Högberg
Ekonomichef
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RESULTAT- OCH BALANSDATA FÖR KOMMUNKONCERNEN 2018
Organisation

Sandvikens kommun
Sandvikens Stadshus AB
Högbo Bruks AB
Göransson Arena AB
Sandviken Energi AB
Sandviken Energi Elnät AB
Bångbro Kraft AB
Sandviken Energi Vatten AB

Andel VerksamResultat
hetens
efter
intäkter finansnetto
%
(mkr)
(mkr)
100
637,8
-4,2
100
4,4
14,6
100
43,0
0,2
100
71,3
-13,3
100
307,6
38,7
100
123,9
31,1
100
6,0
-0,6
100
104,9
3,4

Sandvikenhus AB
Knuten Fastigheter HB
Sandvikens Nyttofastigheter AB
Sandvikens Specialfastigheter AB
Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri
Gästrike Räddn.tjänstförbund
Gästrike Återvinnare (koncernen)
Kommunkoncernen totalt ***
* endast heltidsanställda

** inkl pensionsskuld

100
100
100
100
100
27
24
-

674,8
0,1
35,4
2,1
0,0
32,3
54,0
1 378,8

Resultat Justerat Soliditet
efter
eget
skatt kapital
(mkr)
(mkr)
%
-4,2
214,5
**5,3
17,4
116,0
30,4
0,5
17,1
14,4
-0,0
11,8
20,2
1,4
299,4
37,6
0,4
173,2
53,7
0,0
8,9
39,5
0,3
13,9
3,6

28,2
0,0
9,7
-1,3
-0,0
0,2
-2,2
73,6

16,6
0,0
6,3
3,5
-0,0
0,2
-2,2
65,1

495,1
12,3
50,9
77,1
0,3
0,6
14,9
934,7

31,6
99,9
19,2
86,1
98,8
**1,9
29,4
**16,5

InvesAntal
terings- anställda
volym
(mkr) Års/medel
377,5
3 388
8,4
45
3,6
45
127,0
92
37,7
28
0,8
0
24,9
27
143,1
2,1
1,5
2,4
6,5
734,6

*** efter eliminering av interna poster

Justerat eget kapital inkluderar 78 % av obeskattade reserver hos bolagen samt har reducerats med pensionsförpliktelser
i aktuella fall, det vill säga hos hos kommunen, Gästrike Räddningstjänstförbund samt för koncernen totalt.
Antal anställda i kommunen visar samtliga anställningar omräknade till heltidstjänster per 31/12, exkl. timanställda.
Antalet anställda i förbunden är de faktiskt redovisade och har således inte proportionerats enligt kommunens ägda andel i förbunden.

165
*99
128
4 017
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Sammanfattande finansiell analys
Totalt redovisar kommunkoncernen för 2018 ett resultat
efter skatt på 65,1 mk. Detta är lägre än resultatet föregående
år som uppgick till 95,8 mkr. Resultatet efter finansiella
poster (före skatt) är 73,6 mkr, att jämföra med 112,1
mkr förra året. Förvaltnings- och nämndsorganisationen
redovisar ett resultat på -4,2 mkr, vilket är 26,6 mkr
lägre än förra året. Stadshuskoncernen har i år ett resultat
på 90,0 mkr efter finansiella poster, vilket är i ungefär
detsamma som förra året (89,9 mkr). Resultatet härrör
framför allt från Energikoncernen, som redovisar ett resultat
efter finansiella poster på 68,0 mkr, och från bolagen i
Sandvikenhuskoncernen som redovisar ett sammanlagt
resultat på 37,9 mkr. Sandvikenhuskoncernens höga resultat
beror mycket på de förändrade redovisningsregler som trädde
i kraft under 2014, de så kallade K3-reglerna, och som bland
annat medfört att en del av det som tidigare räknats som
underhållskostnader numera redovisas som investeringar,
framför allt i byggnader. Underskottet i Sandvikens
Specialfastigheter härrör från avskrivningar på inventarier,
belöpande på den del som utgjorde en gåva till kommunen.
Dessa av- och nedskrivningar har återlagts i koncernen och
påverkar därför inte det sammanställda resultatet. Gästrike
Återvinnare har påverkat med -2,2 mkr i årets resultat,
vilket motsvarar Sandvikens kommuns andel. Motsvarande
resultatandel i Gästrike Räddningstjänst är 0,2 mkr. Företaget
Stiftelsen Rosenlöfs Tryckerimuseum redovisar ett resultat på
0,0 mkr.
Investeringsvolymen har varit hög under senare år och
uppgick under 2018 till 734,6 mkr (628,0 mkr). Under
de senaste fem åren har investeringar gjorts i materiella
anläggningstillgångar för närmare 2,9 miljarder kr.
Skuldsättningsgraden uppgår till 68,1 procent och har legat
tämligen konstant under femårsperioden (67,9 mkr 2012). Ett
bra likviditetsflöde av medel från den löpande verksamheten
har bidragit till att finansiera investeringarna.
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Koncernens långsiktiga betalningsförmåga, soliditeten, har
sänkts något under året och ligger nu på 31,9 procent. Den
låg på ca 37 procent i början på 2000- talet, sjönk därefter
ett tag, ökade något igen för att nu åter ligga på samma nivå
som 2012 (32 procent). Då soliditeten mäts med hänsyn till
pensionsförpliktelser som redovisats som ansvarsförbindelser,
uppgår den till 16,5 procent (16,2 procent). Den har ökat
successivt från 7,5 procent år 2012. Det goda resultatet i
koncernen och en sänkning av pensionsförpliktelserna under
de senaste åren har bidragit till detta. Soliditetsförsämringen,
sett ur ett längre tidsperspektiv, beror framför allt på
den höga investeringsvolymen som varit i koncernen.
Pensionsförpliktelser, som redovisas utanför balansräkningen
som ansvarsförbindelser, finns hos kommunen och
Gästrike Räddningstjänst. I båda organisationerna har
pensionsförpliktelserna under en tid överstigit det egna
kapitalet, vilket således blev negativt när det redovisades som
justerat eget kapital, men under de senaste åren har det egna
kapitalet överstigit pensionsförpliktelserna hos båda.
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Redovisningsmodell
Redovisningsmodellen tillämpas både för kommunen och för
kommunkoncernen.
Den kommunala redovisningslagen reglerar kommunernas
redovisningsmodell. Här framgår att den skall innehålla
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för
kommunen och kommunkoncernen. För att komplettera
analysunderlaget används även tabellen driftredovisning
för kommunen och tabellen resultat- och balansdata för
kommunkoncernen.
Resultaträkningen
Resultaträkningen är en sammanfattning av årets intäkter
och kostnader. Om intäkterna överstiger kostnaderna innebär
det att ett överskott tillförs det egna kapitalet. Detta i sin
tur innebär att den ekonomiska ställningen förbättrats.
Resultaträkningen är indelad i två delar. Den första delen
benämns verksamhetens nettokostnader. Detta resultat
erhålls genom att verksamhetens intäkter minskas med
verksamhetens kostnader och avskrivningar. Nettokostnaden
är den del av verksamhetens kostnader som återstår att
finansiera genom skattemedel. I den andra delen redovisas
kommunens inkomstkällor: skatter och generella statsbidrag.
Här redovisas även kommunens finansiella intäkter och
kostnader. Verksamhetens nettokostnader minskas med
skatteintäkterna och finansnettot, vilket resulterar i resultat
efter finansiella poster. För koncernen tillkommer sedan
årets skattekostnader och förändring av latent skatt. Därefter
framkommer årets resultat. Det är detta resultat som
överförs till balansräkningen och utgör posten årets resultat
i redovisningen av eget kapital. Genom att årets resultat förs
över till balansräkningen så ”nollställs” resultaträkningen och
nästa års intäkter och kostnader kan börja redovisas.
Balansräkningen
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid
bokslutstillfället. Balansräkningen är uppdelad i tre
delar; tillgångar, skulder/avsättningar och eget kapital.
I balansräkningen framgår till vilket värde tillgångar är
bokförda och på vilket sätt de är finansierade. Finansieringen
sker antingen genom externt kapital (skulder) eller
internt kapital (eget kapital). Tillgångarna delas upp i
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med
anläggningstillgångar avses tillgångar vars syfte är att
stadigvarande brukas i verksamheten, exempelvis fastigheter
och inventarier. Omsättningstillgångar innefattar tillgångar
som förväntas förbrukas inom ett år, så som kassa, fordringar
och lager. På motsvarande sätt är skulderna uppdelade
i kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar.
Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år
medan de långfristiga skulderna sträcker sig över flera år.
Avsättningar är att betrakta som skuld för vilken det exakta
beloppet inte är känt och inte heller när den ska betalas. Eget
kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och utgörs
av det samlade ackumulerade resultatet. Eget kapital är alltså
länken mellan resultaträkningen och balansräkningen. I en
balansräkning är alltid värdet av tillgångarna lika stort som
värdet av skulderna och det egna kapitalet tillsammans.

Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen beskriver flödet av likvida medel
till och från kommunen under året. In- och utflödet av
likvida medel påverkas exempelvis av inbetalningar av
skattepengar, betalningar av leverantörsfakturor eller
upptagande av ett lån. Kassaflödesanalysen är uppdelad i
sektorerna löpande verksamhet, investeringsverksamhet och
finansieringsverksamhet. De medel som genereras från den
löpande verksamheten kan användas till investeringar eller för
att amortera lån. Summan av de tre sektorerna visas på raden
”Årets kassaflöde”.
Driftredovisningen (kommunen)
För verksamheterna är det viktigt att verksamhetens
kostnader täcks av verksamhetens eventuella intäkter samt
det beviljade kommunbidraget. En konsekvens av detta är att
stor vikt läggs vid budgetarbetet. Driftredovisningen visar
resultatet för de olika verksamheterna. Här framgår i vilken
mån olika verksamheter har avvikit från det budgeterade
utfallet. Driftredovisningen kan ses som ett komplement
till resultaträkningen. Förutom uppställningsformen är
skillnaden mellan resultaträkningen och driftredovisningen
att alla interna intäkter och kostnader har rensats bort från
resultaträkningen medan de är med i driftredovisningen.
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Sammanställd redovisning
Koncerninterna ekonomiska engagemang 2018 (mkr)
Organisation

Andel
%

Försäljning

Lån

Räntor och
borgensavgifter

Intäkt Kostnad Givare Mottagare

Sandvikens kommun

100

41,7

525,2 1 207,0

Sandvikens Stadshus AB

100

4,0

4,4

Högbo Bruks AB

100

12,2

2,3

Göransson Arena AB

100

38,5

23,7

Sandvikens Specialfastigheter AB

100

2,1

Sandviken Energi AB

100

Sandviken Energi Elnät AB

Koncernbidrag

Intäkt Kostnad Givare Mottagare Givna Mottagna
16,2

0,0

589,7

94,6

0,9

65,0

0,9

16,2

30,0

0,4

13,4

1,4

30,9

8,0

0,1

9,0

150,2

21,5

29,5

272,0

100

24,9

19,4

47,1

0,3

Sandviken Energi Vatten AB

100

25,8

19,6

166,8

3,2

Bångbro Kraft AB

100

0,1

2,1

2,6

0,0

Sandvikenhus AB

100

375,0

88,7

500,0

6,8

Knuten Fastigheter HB

100

0,1

0,0

Sandvikens Nyttofastigheter AB

100

32,4

9,4

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri

100

0,0

0,0

Gästrike Räddn.tjänstförbund

27

8,6

0,6

Gästrike Återvinnare (koncernen)

24

2,9

0,3

Summa

718,5

52,0

Borgen

5,5

718,5 1 341,1

0,3

132,0

2,1

20,0

22,4

19,3

25,2

10,6

10,6
103,7

334,0

5,9

589,7

58,2

0,1
155,0

1 341,1

1,9

16,6

16,6

589,7

58,2

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

Koncernredovisning
Syftet med den kommunala koncernredovisningen
(sammanställda redovisningen) är att ge en sammanfattande
bild av kommunens totala ekonomiska ställning och
åtaganden. Den omfattar verksamheter där kommunen har ett
väsentligt inflytande eller ekonomiskt åtagande, oavsett om
den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.
I koncernbokslutet ingår Sandvikens kommun och de bolag,
kommunalförbund och stiftelser i vilka kommunen direkt eller
indirekt har ett inflytande på minst 20 procent.

I redovisningen ingår koncernen Sandviken Stadshus AB
vilken ägs av kommunen till 100 procent. Vidare ingår
Gästrike Räddningstjänst (27 procent), koncernen Gästrike
Återvinnare (24 procent) och Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri
(100 procent).
Övriga delägda bolag, eller förbund, som inte ingår i den
ekonomiska redovisningen är Sandviken Utbildnings AB (9
procent).
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Redovisningsprinciper
Kommunen
Allmänt

Pensioner och särskild löneskatt på pensioner

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

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

Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits
till anskaffningsvärde med tillägg för utgifter som höjer
tillgångens standard och/eller förbättrar dess servicepotential
och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag hanteras från
och med 2010 i enlighet med RKR 18.1, men omräkning
har ej skett av historiska värden utan de reducerar
anskaffningsvärdet i enligt den tidigare redovisningsprincipen.
Lånekostnader aktiveras ej. Avskrivningar påbörjas när
tillgången är färdig att tas i bruk. De av RKR föreslagna
avskrivningstiderna i intervall, används för maskiner och
inventarier. Komponentavskrivning avseende byggnader
tillämpas. Detta innebär att en byggnad delas upp i
olika komponenter. Fördelning är möjlig på flera olika
komponenter av byggnadens värde på olika beståndsdelar,
till exempel stomme eller tak/fasad. Respektive komponent
har sedan en bedömd nyttjandeperiod, till exempel 80 år för
stomme eller 40 år för tak/fasad. Även gator, vägar och parker
är komponentindelade. Inventarier vars anskaffningsvärde
uppgår till mindre än 20 000 kr anses vara inventarier av
mindre värde och aktiveras därför inte. För att en utgift ska
redovisas som en anläggningstillgång krävs dessutom att
tillgången har en nyttjandeperiod på minst tre år.
Finansiella anläggningstillgångar
Enligt rekommendation RKR 20 är klassificeringen av
en finansiell tillgång beroende av syftet med innehavet.
Om syftet är att den finansiella tillgången ska innehas
och brukas stadigvarande ska den klassificeras som en
anläggningstillgång.
Exploateringstillgångar
Exploateringstillgångar redovisas som omsättningstillgångar
och värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och
verkligt värde. Vid försäljning av exploateringstillgångar
redovisas hela inkomsten som intäkt. I enlighet med
matchningsprincipen redovisas då även kostnader för
anskaffande och iordningställande av tomten.
Osäkra fordringar
Osäkra fordringar tas upp till det belopp varmed de
beräknas inflyta. Befarade kundförluster skrivs ned löpande.
Kortfristiga fordringar som har förfallit till betalning för
mer än ett år sedan betraktas regelmässigt som osäkra och
avskrivs.

Finansiella skulder
Enligt rekommendation RKR 20 ska finansiella skulder delas
in i kortfristiga respektive långfristiga skulder. En finansiell
skuld ska klassificeras som kortfristig om den förfaller till
betalning inom tolv månader räknat från balansdagen. Alla
övriga finansiella skulder ska klassificeras som långfristiga.
Övriga skulder
Övriga skulder redovisas till nominellt belopp.
Avsättningar
Avsättningar tas upp till det belopp som motsvarar
uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera
åtagandet på balansdagen.
Leasing
Enligt rekommendation RKR 13.2 ska bland annat
vissa upplysningar om framtida minimileaseavgifter för
operationella leasingavtal lämnas. Kommunen kan i dagsläget
inte ta fram efterfrågade uppgifter avseende lokalhyror.
Arbete pågår för att till fullo uppnå rekommendationen.
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster, enligt RKR 3.1, är resultat av
händelser eller transaktioner som inte är extraordinära men
som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med
andra perioder. I kommunens årsbokslut återfinns sådana
jämförelsestörande poster. För att en post skall betraktas
som jämförelsestörande, skall posten uppgå till ett väsentligt
belopp samt vara av sådant slag att den inte förväntas inträffa
ofta eller regelbundet.
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Koncernen
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt den
kommunala redovisningslagen kap 8 och utformas enligt god
redovisningssed. I bokslutet ingår Sandvikens kommun och
de bolag, kommunalförbund och stiftelser i vilka kommunen
direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20 procent.
För år 2018 innebär detta att koncernen Sandviken Stadshus
AB (100 procent), Gästrike Räddningstjänst (27 procent),
Gästrike Återvinnare (24 procent) samt Stiftelsen Rosenlöfs
Tryckeri (100 procent) har medtagits. Andelen i Gästrike
Återvinnare har beräknats efter befolkningstalet i kommunen,
i enlighet med förbundets stadgar. Den sammanställda
redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Bokslutet baseras på Sandviken
kommuns redovisningsprinciper. I något fall, bland annat
avseende redovisning av pensionsåtaganden avviker
principerna från varandra i kommun och bolag. I dessa fall
justeras inte bolagens räkenskaper före sammanställningen.
Från och med 2014 gäller nya redovisningsregler för bolagen,
det så kallade K3-regelverket, vilket bland annat innebär
att också bolagen tillämpar komponentavskrivningar på
materiella anläggningstillgångar, framför allt på fastigheter.
Bolagen redovisar nu samtliga långfristiga fordringar och
skulder som förfaller inom ett år som kortfristiga, oavsett om
avsikten är att dessa ska förlängas eller ej.
Tekniska anläggningar har för bolagen brutits ur posten
”maskiner och tekniska anläggningar” och ingår i posten
”mark, byggnader och tekniska anläggningar” i enlighet med
kommunens uppställning i balansräkningen. Obeskattade
reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförts till
eget kapital. Bolagsskatt har i resultaträkningen brutits ut ur
verksamhetens kostnader.
Enligt RKR 8.2 ska de sammanställda räkenskaperna, som
omfattar resultat- och balansräkning, kassaflödesrapport och
tilläggsupplysningar (noter), för den kommunala koncernens
räkenskaper ställas upp jämte kommunens och jämföras
med föregående års siffror. Samma räkenskapsscheman som
kommunen använder ska tillämpas även för koncernen, med
tilläggsposter för sådant som inte täcks av den kommunala
redovisningslagens räkenskapsscheman.
För ytterligare information om bolagens redovisningsprinciper
och tillämpningar av K3-regelverket hänvisas till
årsredovisning för koncernen Sandvikens Stadshus AB eller
årsredovisning för respektive bolag.
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Resultaträkning

Resultaträkning
Kommunen
(mkr)

Koncernen

2018,0

2017

2018

2017

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar och nedskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1
not 2
not 3
not 4

637,8
-2773,3
-7,6
-125,2
-2268,4

650,5
-2 702,9
1,1
-107,9
-2 159,2

1 378,8
-3 251,1
-7,6
-271,6
-2 151,5

1 360,0
-3 154,6
1,2
-242,5
-2 035,9

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

not 5
not 5
not 6
not 6

1756,7
495,6
33,2
-21,3

1 729,6
453,8
18,7
-20,5

1 756,7
495,6
9,9
-37,2

1 729,6
453,8
5,1
-40,5

-4,2

22,4

73,6

112,1

-4,2

22,4

-8,5
65,1

-16,3
95,8

Resultat efter finansiella poster
Bolagsskatt
Årets resultat

not 7

Sandvikens kommun och Kommunkoncern

43

Balansräkning

Balansräkning
Kommunen
(mkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgånar
Materiella anläggningstillgångar
- mark, byggnader och tekniska anläggningar
- pågående nyanläggningar
- maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2018

2017

2018

2017

4,8
2 210,2
1 869,2

1,8
1 961,3
1 531,1

9,7
5 197,2
4 568,9

5,7
4 743,3
4 035,4

not 10
not 11
not 12

48,1
292,9
1 289,5
3 504,5

196,7
233,5
1 055,5
3 018,6

226,7
401,6
64,5
5 271,3

359,3
348,7
67,8
4 816,8

not 13
not 14
not 15
not 16

15,6
456,8
21,6
11,5
505,5

18,0
337,7
33,1
7,4
396,1

24,3
265,2
22,0
84,4
395,9

27,5
272,4
33,4
32,4
365,8

4 010,0

3 414,7

5 667,2

5 182,6

1 041,6
44,3
-4,2
1 081,7

1 014,2
49,3
22,4
1 085,9

1 698,6
44,3
65,1
1 808,0

1 597,8
49,3
95,8
1 742,9

189,3
4,1
193,4

170,3
4,1
174,4

212,6
4,1
139,0
355,7

196,1
4,1
136,8
336,9

1 869,5
865,4
2 734,9

1 487,7
666,8
2 154,4

2 312,9
1 190,7
3 503,6

2 110,4
992,4
3 102,8

4 010,0

3 414,7

5 667,2

5 182,6

674,6
867,2

826,5
899,8

101,6
873,3

110,7
905,9

not 8
not 9

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Övrigt eget kapital
Resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pension och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

not 17

not 18

not 19
not 20

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Panter
Ansvarsförbindelser

Koncernen

not 21
not 21
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Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys
Kommunen

Koncernen

mkr
Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
not 3,4
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
not 22
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

2018

2017

2018

2017

-4,2
127,1
18,1
141,0

22,4
110,0
8,6
141,0

65,1
273,5
23,1
361,6

95,8
244,5
9,2
349,5

Förändring av förråd m.m.
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga placeringar
Förändring av kortfristiga skulder
Medel från den löpande verksamheten

not 13
not 14
not 15
not 20

2,4
-119,1
11,5
198,7
234,5

-2,1
88,3
25,0
-72,3
179,8

3,2
7,3
11,5
198,3
581,8

-0,2
30,0
25,3
-164,9
239,7

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Medel från investeringsverksamheten

not 9,10, 11
not 23
not 12
not 8

-377,5
2,7
-3,3
-378,1

-345,2
16,6
-1,8
-330,4

-734,6
2,3
4,8
-4,4
-731,9

-628,0
28,1
-2,1
-602,0

Finansieringsverksamheten
Ökning av långfristiga skulder (kreditinstitut)
Ökning av övriga långfristiga skulder
Ökning av långfristiga förutbetalda intäkter
Ökning långfristiga fordringar
Medel från finansieringsverksamheten

not 19
not 19
not 19
not 12

365,5
2,6
13,8
-234,0
147,8

485,5
0,0
6,3
-345,0
146,8

180,7
0,1
21,7
-0,4
202,1

347,5
4,9
3,5
2,7
358,6

4,1

-3,8

52,0

-3,7

7,4
11,5
4,1

11,2
7,4
-3,8

32,4
84,4
52,0

36,1
32,4
-3,7

Årets kassaflöde
Likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring likvida medel

not 16
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1. VERKSAMHETENS INTÄKTER

3. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Kommunen

Koncernen

Kommunen

(mkr)

2018

2017

2018

2017

(mkr)

Försäljningsintäkter

27,7

27,6

346,6

328,9

Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter

73,1

64,7

178,5

165,7

Återvunnen borgensförlust

83,3

87,2

371,0

367,0

379,0 395,1

423,4

435,2

Hyror och arrenden
Bidrag
Försäljning av verksamhet och
konsulttjänster

70,8

66,6

50,4

48,4

Reavinster försäljning av
exploateringsfastigheter

3,1

2,0

3,6

2,5

Reavinster försäljning av
anläggningstillgångar

0,9

7,3

0,2

8,7

Aktiverat arbete för egen
räkning

-

-

5,1

3,7

SUMMA
VERKSAMHETENS
INTÄKTER

637,8 650,5

Lämnade bidrag

-107,1 -105,8

-107,0

Köp av huvudverksamhet

-420,9 -429,8

-241,2

Kostnader för arbetskraft

-1 895,2-1 814,3

Övriga verksamhetskostnader
SUMMA
VERKSAMHETENS
KOSTNADER

2017

-

3,2

-

3,2

Utbetalning grundbidrag
Sandvikens Internationella
Montessoriskola för åren 20102017

-5,7

Utrangering av
anläggningstillgångar

-1,9

-2,1

-1,9

-2,0

SUMMA
JÄMFÖRELSESTÖRANDE
POSTER

-7,6

1,1

-7,6

1,2

-5,7

Kommunen

Koncernen
2018

Reaförluster försäljning
anläggningstillgångar

2018

1 378,8 1 360,0

2017

Lokalkostnader

2017

4. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Kommunen
2018

2018

Verksamhetens kostnader

2. VERKSAMHETENS KOSTNADER

(mkr)

Koncernen

(mkr)
2017 Avskrivningar
-105,4 Immateriella
-258,7 anläggningstillgångar

-2 184,2 -2 091,1 Mark, byggnader och tekniska
anläggningar
-37,8
-37,6
Maskiner och inventarier

-73,1

-70,5

-

-

-3,8

-

-277,1 -282,5

-677,1

-661,7

-2 773,3-2 702,9

Summa avskrivningar

Koncernen

2018 2017

2018

2017

-0,2

-0,4

-0,4

-

-65,1 -58,5
-59,8 -49,5

-182,1 -168,1
-85,0 -74,0

-125,2 -107,9

-267,6 -242,5

Nedskrivningar

Mark, byggnader och tekniska
-3 251,1 -3 154,6 anläggningar
Summa nedskrivningar
SUMMA AVSKRIVNINGAR
OCH NEDSKRIVNINGAR

-

-

-4,0

-

0,0

0,0

-4,0

0,0

-125,2 -107,9

-271,6 -242,5
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5. SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG
OCH UTJÄMNING
(mkr)

Kommunen
2018

6. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

Koncernen

2017

2018

Kommunen

2017

Kommunalskatteintäkter
Preliminära skatteintäkter
Slutavräkning
Mellankommunalkostnadsutjämning
Preliminär slutavräkning
SUMMA KOMMUNALSKATTEINTÄKTER

2018

2017

2018

2017

Utdelning på aktier och andelar

10,0

-

1,2

0,7

Ränteintäkter

14,5

14,0

1,3

1,5

-

-

1,1

-

Övriga finansiella intäkter

8,7

4,7

6,3

2,9

SUMMA FINANSIELLA
INTÄKTER

33,2

18,7

9,9

5,1

Finansiella intäkter
1 764,8 1 735,4
-5,7

2,1

1 764,8 1 735,4
-5,7

2,1

-

-

-

-

-2,4

-7,9

-2,4

-7,9

1 756,7 1 729,6

1 756,7 1 729,6

Generella statsbidrag och
utjämningar
Inkomstutjämning

(mkr)

Koncernen

Reavinst vid försäljning
av finansiella
anläggningstillgångar

Finansiella kostnader
373,4

344,5

373,4

344,5

-

-

-

-

6,2

-0,4

6,2

Kommunal fastighetsavgift,
prognos

75,0

66,6

Kommunal fastighetsavgift,
slutavräkn

0,0

Generella statsbidrag
-varav tillfälligt stöd med
anledning av flyktingsituation

-17,2

-16,6

-33,1

-31,4

Ränta på pensionsavsättningar

-3,6

-3,4

-3,6

-3,4

-0,4

Övriga finansiella kostnader

-0,5

-0,6

-0,5

-5,7

75,0

66,6

SUMMA FINANSIELLA
KOSTNADER

-21,3

-20,5

-37,2

-40,5

0

0,0

0

46,9

44,3

46,9

44,3

41,8

41,7

41,8

41,7

-varav byggbonus

4,0

1,3

4,0

1,3

Kostnadsutjämningsbidrag/
avgift

9,5

10,9

9,5

10,9

Utjämningsavgift LSS

-15,4

-12,1

-15,4

-12,1

SUMMA GENERELLA
STATSBIDRAG OCH
UTJÄMNING

495,6

453,8

495,6

453,8

Strukturbidrag
Regleringsbidrag/avgift

Räntekostnader

7. BOLAGSSKATT
Kommunen
(mkr)

Koncernen

2018

2017

2018

Aktuell skatt

-

-

-5,5

-3,3

Förändring uppskjuten skatt

-

-

-3,0

-13,0

0,0

0,0

-8,5

-16,3

SUMMA BOLAGSSKATT

2017

8. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILGÅNGAR
Kommunen
(mkr)

Koncernen

2018

2017

2018

2017

Ingående anskaffningsvärden

1,8

-

9,7

8,2

Anskaffningar

3,3

1,8

4,4

2,1

-

-

-

-0,6

5,1

1,8

14,1

9,7

Anskaffningsvärden

Värdeförändringar
Utgående ack
anskaffningsvärden
Avskrivningar och
nedskrivningar
Ingående av- och
nedskrivningar

-

-

-4,0

-3,6

Årets avskrivningar

-0,2

-

-0,4

-0,4

Utgående ack av och
nedskrivningar

-0,2

0,0

-4,4

-4,0

-

-

5,7

4,6

4,8

1,8

9,7

5,7

Ingående planenligt restvärde
Utgående planenligt
restvärde
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9. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
(mkr)
Kommunen
Anläggningstyper

2018

Kommunen

Koncernen

2017

2018

2017

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Anskaffningar
Årets aktivering av pågående
arbete

2 563,3 2 482,6
237,5

10. PÅGÅENDE ARBETEN MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

96,0

(mkr)

2018

2017

2018

2017

Ingående anskaffningsvärden

196,7

55,0

359,3

173,1

43,0 167,4

321,1

432,3

6 586,9 6 300,8
299,7

96,0

Årets förändringar:
Nedlagda kostnader/inköp

167,8

21,8

425,5

227,2

Aktivering av pågående arbete

Försäljningar

-0,4

-17,1

-4,1

-17,2

Omklassificeringar

Utrangering

-6,9

-19,9

-6,9

-19,9

Utgående ack
anskaffningsvärden

-

-

-

-0,0

Överföring från eller till annat
slag av tillgång
Utgående ack ansk värden

2 961,3 2 563,3

7 301,1 6 586,9

-1 032,2 -1 000,6

-2 551,5 -2 410,3

Avskrivningar och
nedskrivningar
Ingående av- och
nedskrivningar
Försäljningar

0,3

8,3

0,3

8,3

Utrangering

5,1

18,6

5,1

20,5

-

-

-4,0

-

-65,1

-58,5

-182,1 -170,1

-1 092,0 -1 032,2

-2 732,2 -2 551,5

Ingående planenligt restvärde

1 531,1 1 482,0

4 035,4 3 717,4

Utgående planenligt
restvärde

1 869,2 1 531,1

4 568,9 4 035,4

Nedskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack av- och
nedskrivningar

Kategori

2018

2017

2018

2017

Markreserv

31,8

32,0

31,8

32,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1 268,2

954,4

1 288,7

975,0

27,7

28,3

27,7

28,3

222,1

201,0

222,1

201,0

10,1

10,8

10,1

10,8

Mark

-

-

128,9

128,6

Markanläggningar

-

-

139,2

104,5

Regl- och saneringsfastigheter
Verksamhetsfastigheter
Parker
Gator och vägar
Kulturreservat

Hyresfastigheter

292,9

287,7

Industrifastigheter

0,7

0,7

0,7

0,7

Övriga fastigheter

14,3

14,7

156,6

161,3

905,4

831,9

Tekniska anläggningar
Summa planenligt restvärde
mark, byggnader och

1 869,2 1 531,1

1 656,3 1 559,7

4 568,9 4 035,4

tekniska anläggningar
Pågående nyanläggningar redovisas separat från och med 2018 och har även
lyfts ut för jämförelseåret 2017.
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar.

Koncernen

-191,7

-25,7

-451,9 -245,6

-

-

-1,9

-0,5

48,1 196,7

226,7

359,3
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12. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

11. MASKINER OCH INVENTARIER
Kommunen
(mkr)

2018

Kommunen

Koncernen

2017

2018

627,9 551,0

1 006,7

2017 (mkr)

2018

2017

2018

2017

898,2 Sandviken Stadshus AB

45,6

45,6

-

-

99,8 Sandvik Utbildnings AB

2,5

2,5

2,5

2,5

Bixia AB

-

-

19,2

19,2

Bixia Pro Win AB

-

-

-

3,7

Övriga aktier

-

-

0,8

0,2

48,1

48,1

22,5

25,6

0,3

0,3

0,3

0,3

34,1

34,1

34,1

34,1

0,0

0,0

0,1

0,7

34,3

34,3

34,5

35,1

1 207,0 973,0

-

-

Aktier

Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Anskaffningar

96,9

81,9

113,7

Årets aktivering av pågående
arbete

23,8

4,0

26,4

18,4

Försäljningar

-4,7

-4,8

-6,5

-5,6

Utrangering/nedskrivning

-0,2

-4,2

-1,5

-4,2

Utgående ack
anskaffningsvärden

Koncernen

743,7 627,9

Summa aktier

1 138,8 1 006,7
Andelar
Sandvikens Folketshusförening

Avskrivningar och
nedskrivningar
Ingående av- och
nedskrivningar
Försäljningar
Utrangering/nedskrivning
Årets avskrivningar
Utgående ack av och
nedskrivningar

Kommuninvest*
-394,3 -350,7
3,1

2,4

0,1

3,5

-59,8

-49,5

-450,8 -394,3

-658,0 -590,5
4,6

3,1 Summa andelar

1,2

3,5
-74,0 Långfristiga fordringar
Koncernbolag
-737,2 -658,0 Uppskjuten skattefordran
-85,0

Ingående planenligt restvärde

233,5 200,3

348,7

Utgående planenligt
restvärde

292,9 233,5

401,6

Andra långfristiga fordringar
312,0 Summa långfristiga
fordringar
348,7

Kategori

2018

2017

2018

2017

Maskiner

3,3

4,2

23,0

24,4

Inventarier

137,1 126,5

187,8

180,7

Byggnadsinventarier

118,9

68,5

121,0

70,6

Transportmedel

14,5

12,3

50,7

51,0

Förbättringsutg ej kommunägda
fastigheter

18,0

20,8

18,0

20,8

Konst

0,9

1,0

0,9

1,0

Övrigt

0,2

0,2

0,2

0,2

292,9 233,5

401,6

348,7

Summa planenligt restvärde

Övriga andelar

maskiner och inventarier
Pågående nyanläggningar redovisas separat från och med 2018 och har även
lyfts ut för jämförelseåret 2017.

SUMMA FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

-

-

3,9

4,1

-

-

3,5

3,0

1 207,0 973,0

7,5

7,1

1 289,5 1 055,5

64,5

67,8

* Insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser totalt
inbetalt insatskapital, per 2018-12-31.
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13. FÖRRÅD MM

16. KASSA OCH BANK
Kommunen

Koncernen

Kommunen

(mkr)

2018

2017

2018

2017

(mkr)

Tomtmark för försäljning

Koncernkonto/Checkkredit

Koncernen

2018

2017

2018

2017

0,0

0,0

49,4

0,0

15,6

18,0

14,5

16,4

Bränslelager

-

-

7,6

8,0

Övrig kassa och bank

11,5

7,4

35,1

32,4

Övrigt

-

-

2,3

3,2

15,6

18,0

24,3

27,5

SUMMA KASSA OCH
BANK

11,5

7,4

84,4

32,4

SUMMA FÖRRÅD MM

14. FORDRINGAR
Kommunen

Koncernen

17. EGET KAPITAL
Kommunen

(mkr)

2018

2017

2018

2017

Kundfordringar

22,2

17,9

47,9

58,5

Skattefordringar

-

-

2,8

5,7

367,4 233,1

105,4

101,3

86,7

109,1

106,9

456,8 337,7

265,2

272,4

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader/
upplupna intäkter
SUMMA FORDRINGAR

67,2

15. KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Kommunen
(mkr)

Koncernen

2018

2017

2018

2017

16,6

28,1

16,6

28,1

5,0

5,0

5,0

5,0

-

-

0,4

0,4

21,6

33,1

22,0

33,4

Obligationer mm

17,7

28,5

17,7

28,5

SUMMA
MARKNADSVÄRDE

17,7

28,5

17,7

28,5

Värde vid årets slut
Obligationer mm
Förlagslån, Kommuninvest
Övrigt
SUMMA VÄRDE VID
ÅRETS SLUT
Marknadsvärde

(mkr)

Övrigt eget kapital

2018

2017

1 041,6 1 014,2

Koncernen
2018

2017

1 698,6 1 597,8

Årets resultat

-4,2

22,4

65,1

95,8

Resultatutjämningsreserv

44,3

49,3

44,3

49,3

SUMMA EGET KAPITAL

1 081,7 1 085,9

1 808,0 1 742,9
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18. AVSÄTTNINGAR
Kommunen
(mkr)

2018

Koncernen

2017

2018

2017

Avsättning för pension och
liknande förpliktelser
Avsättningar ålderspension
Avsättningar visstidspension
Delsumma avsättning
pensioner exkl löneskatt
Avsättning löneskatt
Summa avsättning för
pensioner och likande
förplikterser

151,8 136,9
0,5

0,1

152,3 137,1

171,5

158,6

0,5

0,1

172,0

158,7

33,3

40,6

37,4

189,3 170,3

212,6

196,1

37,0

Avsättning uppskjuten skatt
Hänförlig till skattemässig
justering av bokfört värde på
grund av temporär skillnad
mellan skattemässigt och
bokfört värde på materiella
anläggningstillgångar

19. LÅNGFRISTIGA SKULDER
Kommunen
(mkr)

Koncernen

2018

2017

2018

2017

-

34,6

-

54,3

1 405,0

875

Långfristiga skulder till
kreditinstitut
Checkräkningskredit
Ingående låneskuld
Nyupplåning under året
Förtidsinlösen långfristig skuld
Omklassificering (kort del)

700,0 700,0
-

1 959,7 1 587,7
735,0

727,0

-

-110,0

-

-300,0 -170,0

-390,0

-355,0

Utgående långfristig
låneskuld

1 805,0 1405,0

2 194,7 1 959,7

Summa långfristiga skulder
kreditinstitut

1 805,0 1 439,6

2 194,7 2 014,0

1 705,0 1 305,0

2 094,7 1 859,7

Kreditgivare
Kommuninvest
Nordea
-

-

31,3

33,4

Övriga kreditinstitut
Summa kreditgivare

-

34,6

-

54,3

100,0 100,0

100,0

100,0

1 805,0 1 439,6

2 194,7 2 014,0

Uppskjuten skatt på obeskattade
reserver

-

-

107,2

102,2

Övrig uppskjuten skatt

-

-

0,5

1,1

Andel lån med kreditförfall
inom 1-4 år

64,0% 46,2%

68,8%

56,9%

0,0

0,0

139,0

136,8

Andel lån med kreditförfall
inom > 4 år < 10 år

36,0% 51,4%

31,2%

40,4%

-

-

Summa avsättning
uppskjuten skatt

Kreditförfall

Andel lån med kreditförfall på
> 10 år

Övriga avsättningar

-

0,0%

Avsättning för demontering
paviljonger

2,4%

-

2,7%

4,1

4,1

4,1

4,1

Summa kreditförfall

1,0 100%

100%

100%

Summa övriga avsättningar

4,1

4,1

4,1

4,1

Genomsnittlig
räntebindningstid, år

3,3

3,4

2,8

2,9

193,4 174,4

355,7

336,9

0,9%

1,2%

1,3%

1,6%

Ingående skuld

39,5

33,2

60,8

57,3

Investeringsbidrag

15,6

7,9

22,0

4,0

SUMMA AVSÄTTNINGAR

Checkräkningskredit

-

Analys av avsättning för
pension och liknande
förpliktelser (exkl. löneskatt)
Ingående skuld
Ränte- och
basbeloppsuppräkning

Genomsnittlig upplåningsränta,
låneportfölj

Förutbetalda intäkter som
regleras över flera år
137,0 127,1
3,6

3,4

158,7

148,2

4,4

3,3

Utbetalt belopp

-5,1

-4,8

-5,5

-4,9

Förutbetalda
anläggningsavgifter

Nyintjänad pensionsrätt

16,1

11,4

16,1

11,4

Återläggning (kort del)

0,7

-0,0

-1,7

0,7

Övrig förändring
Summa utgående skuld

152,3 137,0

172,0

158,7

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

-

-

1,8

1,4

1,3

0,8

1,3

0,8

Årets intäktsföring

-1,3

-1,1

-1,6

-1,3

Omklassificering (kort del)

-1,8

-1,3

-1,8

-1,3

Summa förutbetalda intäkter
som regleras över flera år

53,3

39,5

82,5

60,8

Övriga långfristiga skulder

11,2

8,6

35,7

35,6

SUMMA LÅNGFRISTIGA
SKULDER

1 869,5 1 487,7

2 312,9 2 110,4
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Leasingavtal som ingår i Övriga långfristiga skulder för
kommunen

Pensionsförpliktelser

Variabla avgifter för finansiell leasing år 2018
är 25 tkr mindre än plan (43 tkr mindre f.år).

2018

2019

3,1

2020-2023

10,8

2024 och senare

13,9

Kommunen

Koncernen

(mkr)

2018

2017

2018

2017

Kortfristig skuld till
kreditinstitut (kortfr del av
långfr skuld)

300,0

170,0

500,0

355,0

Nyttjad checkkredit

73,0

-

-

-

Leverantörsskulder

136,5

172,8

216,3

209,5

62,4

60,0

72,9

68,9

284,7

255,2

336,0

306,6

8,9

8,7

65,5

52,4

865,4

666,8

1 190,7

992,4

Förutbetalda intäkter och
upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA KORTFRISTIGA
SKULDER

21. PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Kommunen
(mkr)

Koncernen

2018

2017

2018

2017

589,7

739,7

-

-

2,7

2,9

-

-

Småhus och
bostadsrättsföreningar

66,6

68,2

66,6

68,2

Föreningar och företag

15,6

15,7

35,0

42,5

674,6

826,5

101,6

110,7

Borgensförbindelser
Kommunala bolag
Pensionsutfästelser kommunala
bolag

Summa borgensförbindelser

729,0

745,5

Utbetalt under året

-37,8

-39,6

-37,8

-39,6

Ränte och basbelopp

15,9

21,5

15,9

21,5

Nyintjänanden PBF

0,2

-0,1

0,2

-0,1

-4,4

1,6

-4,5

1,7

UB Pensionsförpliktelser

697,9

724,1

702,8

729,0

Löneskatt på
pensionsförpliktelser

169,3

175,7

170,5

176,9

Summa pensionsförpliktelser
inkl löneskatt

867,2

899,8

873,3

905,9

974,9 1 016,6

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 2018-1231 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser.

20. KORTFRISTIGA SKULDER

Personalens skatter och avgifter

740,7

SUMMA PANTER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER 1 541,7 1 726,3

-

Totalt

724,1

Övrig

Totala minimileaseavgifter förfaller enligt
följande:
Förfallotidpunkt (nominellt
värde mkr)

IB Pensionsförpliktelser

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 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i
Sverige AB:s totala förpliktelser till 404.804.079.437 kronor
och totala tillgångar till 406.323.006.299 kronor. Sandvikens
kommuns andel av det totala förpliktelserna uppgick till
2.859.781.590 kronor och andelen av de totala tillgångarna
uppgick till 2.882.290.349 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.
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23. FÖRSÄLJNING AV MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

22. ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER
Kommunen

Koncernen

Kommunen

(mkr)

2018

2017

2018

2017

Förändring av pensionsskuld

15,4

9,0

12,9

9,6

Ränta på årets avsättning för
pensioner

3,6

3,4

3,6

3,4

Förändring avsättning
uppskjuten skatt

-

-

2,3

10,2

Förändring övrig avsättning

-

1,7

-

1,8

Reavinst vid försäljning av
anläggningstillgångar

-0,9

-7,3

-

-16,8

Reaförlust vid försäljning av
anläggningstillgångar

-

-

3,6

-

Reavinst försäljning
värdepapper

-

-

-1,1

-

Värdeförändring
av immateriella
anläggningstillgångar

-

1,8

-

0,6

Omklassificering av
anläggningstillgångar

-

-

1,9

0,4

18,1

8,6

23,1

9,2

SUMMA ÖVRIGA EJ
LIKVIDPÅVERKANDE
POSTER

Koncernen

2018

2017

2018

2017

Försäljningspris mark,
byggnader och tekniska
anläggningar

1,1

12,7

0,7

21,5

Försäljningspris maskiner och
inventarier

1,6

3,9

1,6

6,6

SUMMA
NETTOINBETALNINGAR

2,7

16,6

2,3

28,1

(mkr)
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Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse
Verksamhetsområde
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse

Målgrupp och verksamhetsuppdrag
Målgruppen är primärt kommunens invånare. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige tillsätter en kommunstyrelse och de nämnder som
utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter.
Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande
beslutas av fullmäktige.
Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Antalet
ledamöter uppgår till 51 och mandaten fördelas mellan följande politiska partier; Socialdemokraterna 18 mandat, Moderata samlingspartiet åtta mandat, Vänsterpartiet fyra mandat,
Centerpartiet fyra mandat, Folkpartiet liberalerna fyra mandat, Sverigedemokraterna tio mandat, Kristdemokraterna två
mandat och Miljöpartiet de gröna ett mandat.
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse eller
av annan större vikt för kommun, främst mål och riktlinjer för
verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska
frågor, nämndernas organisation och verksamhetsformer, val
av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val
av revisorer och revisorsersättare, grunderna för ekonomiska
förmåner till förtroendevalda, årsredovisning och 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.
I en gemensam nämnd för verksamhetsstöd, med Gävle som
hemvist, samverkar Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo
kommuner. Kommunerna samverkar inom olika områden
och i ökad omfattning. Genom att samverka i en gemensam
nämnd kan kommunerna använda befintliga resurser på ett
mer kostnadseffektivt sätt, något som gynnar alla.

Intäkter Kostnader
0,8
-7,8
0,0
-7,3
0,8
-15,1

Netto- Kommunkostnad
bidrag
-7,0
7,7
-7,3
8,0
-14,3
15,7

Resultat
0,6
0,8
1,4

Samverkan inom välfärds- och rehabiliteringsområdet sker
via ett gemensamt förbund tillsammans med länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg.
Från och med 1 april 2016 samverkar Sandviken, Hofors och
Ockelbo kommuner i en gemensam samhällsbyggnadsnämnd,
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd.
Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av
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 markoch 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.
Ekonomiskt utfall
Tillsammans redovisar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ett positivt resultat på 1,4 mkr för året. Resultatet
beror främst på lägre kostnader än budgeterat för sammanträden.
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Viktiga händelser och framtidsbedömning
Från och med 1 januari 2018 ingår Sandvikens kommun i
en gemensam företagshälsovårdsnämnd, FöretagsHälsan
Gävleborg, tillsammans med åtta andra kommuner i länet och
Region Gävleborg. Den gemensamma företagshälsovårdens
syfte är huvudsakligen att stärka ett hälsofrämjande
perspektiv och arbetssätt inom området hälsa och arbetsmiljö
för anställda i kommun och region.
Kommunfullmäktige har avsatt medel i 2016 och 2017 års
budget för att bygga om Stadshuset. Stadshuset som
uppfördes år 1965, är i behov av underhållsåtgärder när
det gäller tekniska installationer. Samtidigt kommer antalet
arbetsplatser i huset öka, och arbetsmiljöproblem åtgärdas.
Ombyggnationen startade hösten 2016. Den första etappen är
inflyttningsklar i mars 2018. Under 2019 kommer även höghusdelen att vara ombyggd och klar för att tas i bruk.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

Under de senaste åren har nya bolagsordningar för samtliga
bolag arbetats fram. Nya avkastningskrav för Sandviken Energi AB och Sandvikenhus AB fastställdes av fullmäktige i
december 2017. Därmed har avkastningskrav fastställts för
såväl Sandviken Energikoncern som Sandvikenhuskoncernen.
Arbetet med nya ägardirektiv till samtliga bolag har påbörjats och fortsätter under 2019. När dessa färdigställts är anpassningen till ändrade regler i kommunallagen slutförd.
Den demografiska utvecklingen innebär för Sveriges kommuner framtida ekonomiska utmaningar. Sandvikens kommun
har tagit fram en ekonomisk långtidsplan för att kunna möta
dessa utmaningar och vidta erforderliga åtgärder i syfte att på
lång sikt bevara en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsen beslutade i oktober att avsätta medel under
2019 till aktiviteter för att öka bostadsbyggandet. Aktiviteter som genomförs av Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd, handlar om detaljplaner, bygglovshantering och
översiktsplanering.
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Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland
Verksamhetsområde
Överförmyndarnämnd
Överförmyndarverksamhet
Överförmyndarnämnd

Målgrupp och verksamhetsuppdrag
Enligt lag (Föräldrabalken) ska det i varje kommun finnas
en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Nämnden
har även ansvar för ärenden enligt lag om god man för ensamkommande barn (2005:429). Från och med 1 januari 2015
har kommunerna i västra Gästrikland, Sandviken, Hofors och
Ockelbo en gemensam överförmyndarnämnd, Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland, där Sandvikens kommun är
värdkommun. I verksamheten ingår att utöva tillsyn över hur
en persons tillgångar sköts av olika representanter, förmyndare, gode män och förvaltare.
Ekonomiskt utfall
För samtliga medlemskommuner är årets resultat -1 010 tkr,
varav kostnaderna för gode män till ensamkommande barn
utgör -745 tkr av det totala resultatet. Det negativa resultatet
består i huvudsak av kostnader för gode män till ensamkommande barn som inte har täckts med statsbidrag. Dessutom
har kostnaderna för administrationen ökat något.
Kostnader för ensamkommande barn med PUT regleras mot
respektive kommuns socialförvaltning. För asylsökande barn
ankomna före 1 juli 2017 har den statliga finansieringen upphört, vilket medfört ett underskott motsvarande totalt -745
tkr, varav -241 tkr avser 2017 års kostnader som bokförts och
utbetalats 2018. För barn ankomna från och med 1 juli 2017
finns en schablonersättning via IFO som finansierar kostnaderna för arvode till gode män.
När det gäller utfallet för samtliga medlemskommuner är
det administrationens underskott beror i huvudsak på ökade
personalkostnader, totalt -170 tkr. Kostnaderna för gode män
och förvaltare har under året ökat successivt och gett ett underskott på totalt -103 tkr. Kommunernas andel av huvudmännens kostnader för god man tenderar att öka över tid. Nämndens underskott uppvägs av överskott från respektive kommuns
buffert, totalt +8 tkr.

Intäkter Kostnader
0,0
-0,2
2,0
-5,8
2,0
-6,0

Netto- Kommunkostnad
bidrag
-0,2
0,2
-3,8
3,2
-4,0
3,4

Resultat
-0,0
-0,6
-0,6

Sandvikens kommun och Kommunkoncern

56

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Balanserad styrning – måluppföljning
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2018. Graden av uppfyllelse
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2018. Mätningens resultat åskådliggörs med
följande färgmarkering:
Uppfyllt
Perspektiv

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

MEDBORGARE

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

U

Mått

Analys

Gode män och förvaltare har adekvat
utbildning för sitt uppdrag

Mätmetod: Egen mätning

Målnivå: 80 % av alla gode män

Värde 2017: Mätning saknas

Under 2018 har alla gode män och förvaltare erbjudits en djupgående utbildning för
sitt uppdrag som ställföreträdare.
50 deltagare från samtliga medlemskommuner.

Nya gode män och förvaltare ska vid
påbörjat uppdrag introduceras.

Mätmetod: Egen mätning.

Målnivå: 100 % av nya gode män
och förvaltare introduceras inför sitt
uppdrag.

Värde 2017: Mätning saknas

Handläggare erbjuder service på lokal
nivå i respektive medlemskommun.

Mätmetod: Egen mätning

Målnivå: Genomföra informationsträffar på lokal nivå riktade till uppdragstagare i respektive kommun.

Värde 2017: En informationsträff
i respektive kommun.

och förvaltare har deltagit i erbjuden
utbildning.

Under 2018 har enheten infört rutin för att
kalla alla nya ställföreträdare på en introduktion inför uppdraget.

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

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Den goda tillgången till gode män och förvaltare har gjort det möjligt att relativt snabbt tillgodose uppkomna behov inom den
tidsrymd som var 2018 års målnivå. Tillsammans med att verksamheten har erbjudit service på lokal nivå finns det goda grunder
för att anta att målen har bidragit till fullmäktiges mål samt de övergripande målsättningarna.
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Perspektiv

MEDARBETARE

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

Mått

Analys

Mål och förväntningar är tydliga för
överförmyndarenhetens enhetschef.

Mätmetod: Egen mätning

Målnivå: Enhetschef deltar i utbildningar som riktar sig till chefer/ledare.

Värde 2017: Deltagande i fyra
chefsdagar

Under första halvåret av 2018 har enheten
inte kunnat arbeta mot målet på grund av
att det inom kort tid rekryterades tre nya
chefer. Under andra halvåret av 2018 har
nuvarande chef deltagit i chefsdagar samt
kommunens ledarutbildning.

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

Mätmetod: Intern medarbetarundersökning på Intranätet.

Målnivå: Förbättring utifrån MMI
2017.

för 2018. I Kommunstyrelseförvaltningen
uppnår ett MMI-värde på 71, vilket är ett
resultat på ungefär samma nivå som genomsnittet för Sandvikens kommun (70).
Resultatet för Kommunstyrelseförvaltningen vid förra mätningen var 72.
Anledningen till att målet ej är uppfyllt för
Överförmyndarenheten är att på grund av
personalförändringar har endast en medarbetare haft möjligheten att svara på enkäten.
Mätmetod: Motiverad MedarPå grund av personalomsättningen har
betarindex, MMI, med tillhörande målet inte kunnat mätas.
handlingsplan.
Enhetschef har under introduktion för
nyanställda medarbetare informerat om
Värde 2017: MMI 72
målen för arbetsplatsen.

Medarbetarna är väl förtrogna med
målen för sin arbetsplats.
Målnivå: Förbättring utifrån MMI
2017.

U

Värde 2017: MMI 72

Överförmyndarenheten ingår i det resultat
som kommunstyrelse-förvaltningens fått
i den interna medarbetarundersökningen

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

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

Mått

Analys

Personers rättigheter och ekonomi
förvaltas på rätt sätt av god man eller
förvaltare.

Mätmetod: Egen mätning.

Målnivå: Antalet granskningar med
anmärkning, utförda av handläggare,
är lägre än antalet för 2017.

Värde 2017: Ett ärende

Under 2018 har enheten inte granskat
någon redovisning som har lett till en
anmärkning. Vid jämförelse med 2017 är
det en förbättring då antalet anmärkningar
uppgick till ett ärende.

God tillgång till gode män och förvaltare när behov uppstår.
Målnivå: Minst 90 tänkbara gode
män/förvaltare finns att tillgå.
Utvecklar de digitala möjligheterna
för att minska miljöpåverkan.
Målnivå: Utveckla ytterligare minst
en e-tjänst.

U

Mätmetod: Egen mätning
Värde 2017: 80 stycken

Mätmetod: Egen mätning
Värde 2017: En e-tjänst

Under 2018 har enheten rekryterat flera
nya gode män vilket gör att enheten har
god tillgång till gode män vid nya uppdrag.

Enheten har infört två nya e-tjänster under
2018 och inlett utredningen till möjlighet
att införa fler e-tjänster.

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

Perspektiv

EKONOMI

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.
Mål
Nämnd och verksamhet håller sin
budgetram.
Målnivå: Minst nollresultat.

U

Mått

Analys

Mätmetod: Regelbunden uppföljning, vid delårsrapport och årsredovisning.

Ändrade förutsättningar kring återsökning
av statsbidrag från Migrationsverket har
påverkat resultatet negativt.
Nämnden har därför åtagit åtgärd att sänka
arvodet till gode män för ensamkommande
barn.

Värde 2016: +0,8 mkr
Värde 2017: - 1,070 mkr.

En buffert avsätts för oförutsedda
händelser.

Mätmetod: Egen mätning, avsatt
buffert.

Målnivå: 1 % av kommunbidraget avsätts till buffert för samtliga
medlemskommuner.

Värde 2017: 31 tkr

Årshjulet är tydligt för samtliga
medlemskommuner.

Mätmetod: Egen mätning

Målnivå: Ett komplett årshjul som inkluderar samtliga kommuners planering och uppföljning.

Värde 2017: Årshjul saknades

Kommunbidrag med 1 procent har avsatts
till buffert. Den har nyttjats till att minska
verksamhetens underskott.

Överförmyndarnämnden har tagit fram ett
komplett årshjul för enhetens verksamhetsplanering och ekonomisk uppföljning.

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

Volymer/Verksamhetsmått
Antal årsarbetare
Antal ärenden överförmyndaren
- varav Sandviken
- varav Hofors
- varav Ockelbo
Ensamkommande barn
- varav Sandviken
- varav Hofors
- varav Ockelbo

2018
3,4
666*
442
134
71
19
15
0
4

2017
3,4
697
402
155
67
73
48
12
13

*Totalt sätt har antalet ärenden minskat med 31 ärenden.
Dock har ärenden med godmanskap för ensamkommande
barn minskat med 54 vilket gör att ärenden för godmanskap,
förvaltarskap och förmyndarskap ökat med 25 stycken.

Viktiga händelser och framtidsbedömning
Migrationsverkets prognos för 2018 var cirka 1500 ensamkommande barn för hela riket, vilket var betydligt färre
än de två senaste åren. Många ensamkommande barn blev
myndiga under 2018 och en stor mängd kommer att bli det
under 2019, viket innebär att ett stort antal ärenden kommer
att avslutas. Ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och vuxna har inneburit att kommunen endast får
en schablonersättning per barn och inte längre får återsöka
hos Migrationsverket för full kostnadstäckning. Under 2018
beslutade nämnden därför om ytterligare en sänkning av arvodet för gode män till ensamkommande barn. Mot bakgrund av
att den nya ersättningsnivån som är mycket längre än tidigare,
har nämnden haft en farhåga om att gode män kan komma att
begära sig entledigad. Det finns i dagsläget inget som tyder på
detta men med hänsyn till att antalet ärenden med ensamkommande barn har minskat avsevärt, kan överförmyndarnämnden förhoppningsvis tillgodose behovet av ställföreträdare även
framöver.
Lagstiftningen om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet
som infördes 1 juli 2107 bedömdes på sikt innebära att behovet av gode män för äldre personer minskar. Instrumenten
utgör alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten bedömning är att effekten av den nya
lagstiftningen har lett till ytterligare utredningsskyldighet för
överförmyndarnämnden, delvis på grund av framtidsfullmakten och otydligt rättsläge kring anhörigbehörighet.
Det finns en pågående diskussion kring behovet av en översyn
av reglerna om överförmyndare, gode män och förvaltare och
särskilt när det gäller möjligheten att anlita professionella
ställföreträdare. Sveriges Kommuner och Landsting driver
frågan med fokus på behovet av reformation av lagstiftningen.
Riksrevisionen har i sin granskning bedömt att det finns ett
stort behov om staten säkerställer att överförmyndarverksamheten bedrivs rättssäkert och effektivt.

Under 2018 initierades en utredning om eventuell sammanslagning/samarbete med Överförmyndarnämnden i Gävle.
Resultatet av detta ledde till en slutrapport, men frågan har
vidare inte lyfts av Överförmyndarnämnden i Gävle.
Enheten har under 2018 haft en omfattande personalomsättning, vilket har lett till kännbara effekter på verksamheten. Behovet av tydliga rutiner, checklistor och introduktionsprogram har därför blivit nödvändiga för verksamhetens
arbete. Enheten har under 2018 påbörjat arbetet med utarbeta
dessa dokument.
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Kunskapsnämnd

Kunskapsnämnd
Verksamhetsområde
Kunskapsnämnd
Förskola
Grundskola
Grund- och gymnasiesärskola
Gymnasieskola
Övrig verksamhet
Kunskapsnämnd

Målgrupp och verksamhetsuppdrag
Målgruppen utgörs av barn och ungdomar. Kunskapsnämndens verksamhet ska tillgodose behov av grundläggande
utbildning i enlighet med nationella styrdokument. Detta innebär att ansvara för förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Ekonomiskt utfall
Utfallet 2018 är ett underskott på 12,5 mkr vilket motsvarar
1,1 procent av kunskapsnämndens totala kostnader. Intäkterna
uppgår till 1 102 mkr en ökning med 6,5 procent jämfört med
föregående år, kommunbidrag med 932,2 mkr (85 procent av
totala intäkten). Kostnaderna uppgår till 1 114 mkr en ökning
med 4,9 procent från föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 701 mkr, 62,9 procent av de totala kostnaderna.
Förskolan redovisar ett underskott på 1,0 mkr. Åtgärder
har vidtagits för att minska underskottet under året, bland
annat har förskolan infört ett nytt digitalt planeringsverktyg
för barnnärvaro och personalbemanning. Kontroll av
vårdnadshavarnas inkomstuppgifter har givit högre intäkter av
föräldraavgiften. Antalet barn har ökat med 32 (1,7 procent)
under året.
Grundskolan redovisar ett underskott på 5,9 mkr.
Åtgärder har vidtagits för att minska underskottet, bland
annat har tjänstekatalog införts inom grundskolan – ett
planeringsverktyg för personal och klasser. Antalet elever har
ökat med 5 jämfört med 2017 (0,1 procent).
Särskolan redovisar ett underskott på 6,8 mkr, som i huvudsak beror på ett ökat antal grundsärskoleelever och därmed
en ökad personalbemanning. Antalet elever har ökat med 10,
motsvarande 12,3 procent jämfört med 2017.

Intäkter Kostnader
0,0
-0,9
41,3
-273,0
70,3
-531,7
9,1
-49,3
46,3
-233,8
2,5
-25,4
169,5
-1 114,2

Netto- Kommunkostnad
bidrag
-0,9
1,0
-231,7
230,7
-461,4
455,5
-40,2
33,4
-187,6
190,9
-22,9
20,6
-944,6
932,2

Resultat
0,1
-1,0
-5,9
-6,8
3,4
-2,3
-12,4

Gymnasieskolans utfall för året är ett överskott på 3,4 mkr
beroende på återhållsamhet vid inköp av material och tjänster
samt lägre personalkostnader jämfört med budget. Antalet
elever har minskat med 38 (2,7 procent jämfört med 2017).
Övrig verksamhet redovisar ett underskott med 2,3 mkr beroende på lägre intäkter än budgeterat.
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Balanserad Styrning – måluppföljning
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2018. Graden av uppfyllelse
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2018. Mätningens resultat åskådliggörs med
följande färgmarkering:

Uppfyllt
Perspektiv

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

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
Förskola/skola/fritidshem utformas
och anpassas så att alla barn/elever
når målen och utvecklas så långt som
möjligt
Målnivå: resultaten förbättras jämfört
med föregående mätperiod

U

Mått

Analys

Mätmetod: Betyg åk 6, behörighet
till nationellt program, andel gymnasieexamen

Såväl grundskola som gymnasieskolan
arbetar systematiskt för att öka elevernas måluppfyllelse och det börjar ge
resultat.

Genomsnittlig betygspoäng åk 6:
Värde 2017
2018
12,7
12,6
Behöriga till yrkesprogram:
Värde 2017
2018
72,3%
75,1%
Andel med examen y-progr:
Värde 2017
2018
95,7%
95,7%
Andel med examen h-progr:
Värde 2017
2018
89,3%
95,1%

Det finns stora utmaningar inom gruppen grundskolans elever där vi kan se
betydande skillnader beroende på elevernas bakgrund. Sandvikens kommun
följer det nationella mönstret för de
elever med socioekonomisk bakgrund,
som berättigar till tilläggsbelopp, enligt
resursfördelningsmodellen.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern
Kunskapsnämnd

Barns och elevers inflytande över
arbetsformer och innehåll ökar.
Målnivå:
Utifrån en 10-gradig skala ska resultaten ligga över 6 för gult och över 8
för grönt

Alla barn och elever har likvärdiga
möjligheter att pröva och utveckla
förmågor, kunskaper och intressen
utan att begränsas av diskriminerande
strukturer.
Målnivå:
Utifrån en 10-gradig skala ska resultaten ligga över 6 för gult och över 8
för grönt

Mätmetod: Värdegrundsenkäten
frågor, på en 10 gradig skala
Alla bjuder in till delaktighet
Grundskola
VT
HT
6,4
6,5
Gymnasieskola
VT
HT
6,6
6,7
Alla bejakar idéer
Grundskola
VT
HT
5,6
6,0
Gymnasieskola
VT
HT
6,3
6,2
Alla ställer frågor
Grundskola
VT
HT
6,3
6,4
Gymnasieskola
VT
HT
6,3
6,3
Mätmetod: Värdegrundsenkäten
frågor, på en 10 gradig skala
Alla utgår från individen
Grundskola
VT
HT
6,8
6,7
Gymnasieskola
VT
HT
6,6
6,6
Alla tilltalar respektfullt
Grundskola
VT
HT
6,3
6,3
Gymnasieskola
VT
HT
7,1
7,0
Alla visar höga förväntningar
Grundskola
VT
HT
5,8
6,1
Gymnasieskola
VT
HT
6,2
6,2
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Det systematiska värdegrundsarbetet
påbörjades under hösten 2017 med cheferna och i verksamheterna från ht -18.
Insatserna börjar sannolikt ge önskade
effekter.
Återkommande mätningar, analyser och
åtgärder för samtliga grupper förväntas
förbättra resultaten ytterligare.
Frågorna fokuserar på hur alla beter
sig mot varandra och vad som händer i
vardagen. Det kräver ett ständigt engagemang hos alla inblandade.
Det ligger en svårighet i situationen att
efterfråga elevernas åsikt och bejaka
den eftersom det kan innebära att läraren behöver ompröva den beprövade
metoden.

Det systematiska värdegrundsarbetet
påbörjades under hösten 2017 med cheferna och i verksamheterna från ht -18.
Insatserna börjar sannolikt ge önskade
effekter.
Återkommande mätningar, analyser och
åtgärder för samtliga grupper förväntas
förbättra resultaten ytterligare.
Frågorna fokuserar på hur alla beter
sig mot varandra och vad som händer i
vardagen. Det kräver ett ständigt engagemang hos alla inblandade.
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Alla barn och elever utmanas och
stimuleras till att lära sig mer.

Mätmetod: Värdegrundsenkäten
frågor, på en 10 gradig skala

Målnivå:
Utifrån en 10-gradig skala ska resultaten ligga över 6 för gult och över 8
för grönt

Alla ber om feedback
Grundskola
VT
HT
5,1
5,4
Gymnasieskola
VT
HT
5,5
5,4
Alla ger feedback
Grundskola
VT
HT
5,4
5,6
Gymnasieskola
VT
HT
5,5
5,7
Alla vågar misslyckas
Grundskola
VT
HT
5,9
6,0
Gymnasieskola
VT
HT
6,0
6,0

Det systematiska värdegrundsarbetet
påbörjades under hösten 2017 med cheferna och i verksamheterna från ht -18.
Insatserna börjar sannolikt ge önskade
effekter.
Återkommande mätningar, analyser och
åtgärder för samtliga grupper förväntas
förbättra resultaten ytterligare.
Frågorna fokuserar på hur alla beter
sig mot varandra och vad som händer i
vardagen. Det kräver ett ständigt engagemang hos alla inblandade.
Området ligger lågt i samtliga mätningar vilket torde bero på att det inte finns
en vana att efterfråga och ge feedback.
Detta är ett fortsatt utvecklingsområde.
Att skapa en förändrad vana tar tid.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Det medvetna och långsiktiga arbetet på enheterna kring ökad måluppfyllelse, inflytande över arbetsformer och innehåll och
likvärdiga möjligheter att utvecklas ger generella ökningar eller bibehållna värden över tid. Meritvärden och behörighet till
gymnasiet har ökat.
Under året har det tagits fram en förändrad elevenkät vilket medför att en del av de tidigare mätetal som används inte längre
är applicerbara. De nya mätningarna sker 4 gånger per år och det gör att trender ändå kan synas och lyftas. Det görs analyser i
samtliga grupper i samband med varje mätning för att ta fram underlag till förbättringar.
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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
Medarbetarna upplever att deras arbetsinsats bidrar till högre kunskapsresultat.
Målnivå:
Utifrån en 10-gradig skala ska resultaten ligga över 6 för gult och över 8
för grönt

U

Mått

Analys

Mätmetod: Värdegrundsenkäten
frågor, på en 10 gradig skala

Det systematiska värdegrundsarbetet
påbörjades under hösten 2017 med
cheferna och i verksamheterna från ht
-18. Insatserna börjar sannolikt ge önskade effekter.

Alla går mot mål
VT
7,9

HT
8,0

Alla står för resultat
VT
HT
7,2
7,6

Medarbetarna upplever sitt arbete
stimulerande och utvecklande.

Mätmetod: Värdegrundsenkäten
frågor, på en 10 gradig skala

Målnivå:
Utifrån en 10-gradig skala ska resultaten ligga över 6 för gult och över 8
för grönt

Alla bjuder in till delaktighet
VT
HT
7,7
7,9
Alla fokuserar på lösningar
VT
HT
7,4
7,8
Alla bejakar idéer
VT
HT
7,0
7,4

Medarbetarna upplever att de har en
rimlig arbetsbelastning.

Mätmetod: Medarbetarundersökning

Målnivå: resultaten förbättras jämfört
med föregående mätperiod

Värde 2016:
Rimlig arbetsbelastning: 66%

Medarbetarna är legitimerade/behöriga
Målnivå: graden av legitimerade/behöriga ska stiga

Värde 2018:
Rimlig arbetsbelastning: 69%
Mätmetod: Statistik från kommunblad Skolverkets
Mått: Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen
Värde
2016
2017
FSK:
63%
62%
Gr:
74%
75%
Gy:
69%
71%

Återkommande mätningar, analyser
och åtgärder för samtliga grupper förväntas förbättra resultaten ytterligare.
Det processorienterade arbetssättet med
fokus att koppla aktiviteter till resultat
medverkar till att synliggöra varje medarbetares insatser.
Det systematiska värdegrundsarbetet
påbörjades under hösten 2017 med
cheferna och i verksamheterna från ht
-18. Insatserna börjar sannolikt ge önskade effekter.
Återkommande mätningar, analyser
och åtgärder för samtliga grupper förväntas förbättra resultaten ytterligare.
Det processorienterade arbetssättet med
fokus att koppla aktiviteter till resultat
medverkar till att synliggöra varje medarbetares insatser.
Det systematiska kvalitetsarbetet bidrar
till en känsla av sammanhang och att
kunna påverka sin arbetssituation.
Allt eftersom det processorienterade
arbetssättet utvecklas kommer medarbetarna med större tydlighet omfamna
sitt uppdrag.
Svårigheten att rekrytera behöriga lärare kvarstår. Det kan konstateras att det
är lättare att rekrytera till tjänster i centrala Sandviken än övriga kommunen.
På sikt kan det medföra att likvärdig
skola inte kan garanteras. Resultat för
2018 presenteras sommaren 2019.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Det är stora svårigheter att rekrytera behörig personal på alla nivåer samtidigt som den totala volymen av barn och elever i
skolformerna ökar. Detta bidrar till en arbetssituation som är ansträngd.
Under året har ett systematiskt arbete pågått tillsammans med samtliga chefer vad gäller kultur och struktur kopplat till processarbete. En del i arbetet är att följa det med en värdegrundsenkät 4 gånger per år.
Själva processarbetet förväntas i utbyggd skala underlätta och stödja alla medarbetare. Förvaltningen har under året arbetat
extra med att följa upp arbetsbelastningen och det har givit resultat.
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Kunskapsnämnd

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
Alla barn och elever får kunskap och
stöd för en hälsosam och aktiv livsstil.
Målnivå: resultaten förbättras jämfört
med föregående mätperiod

U

Mått

Analys

Mätmetod: Statistik ur Hypergene
Andel betyg A-E i ämnet Idrott och
hälsa
VT 2017 VT 2018

Målet ingår i läroplanen för både grundskolan och gymnasieskolan i ämnet
idrott och hälsa. Därför har samtliga
elever som deltagit i undervisningen erhållit kunskap och stöd för en hälsosam
och aktiv livsstil.

Åk 6:
Åk 9:

90,6%
82,4%

90,0%
86,0%

Meritvärde i ämnet Idrott och hälsa
VT 2017 VT 2018
Gy

13,4

12,1

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

Mätmetod: Värdegrundsenkäten
frågor, på en 10 gradig skala

Målnivå:
Utifrån en 10-gradig skala ska resultaten ligga över 6 för gult och över 8
för grönt

Alla hälsar på mig
Grundskola
VT
6,8
Gymnasieskola
VT
7,4

HT
6,9

Det systematiska värdegrundsarbetet
påbörjades under hösten 2017 med cheferna och i verksamheterna från ht -18.
Insatserna börjar sannolikt ge önskade
effekter.
Återkommande mätningar, analyser och
åtgärder för samtliga grupper förväntas
förbättra resultaten ytterligare.

HT
7,5

Samtliga enheter bedriver ett aktivt likabehandlingsarbete och följer systematiskt upp kränkningar.

Alla tilltalar respektfullt
Grundskola
VT
HT
6,3
6,3
Gymnasieskola
VT
HT
7,1
7,0

Utifrån Medborgarlöftet genomförs
trygghetsvandringar.

Alla vågar misslyckas
Grundskola
VT
HT
5,9
6,0
Gymnasieskola
VT
HT
6,0
6,0
Alla barn och elever har kunskap om
vikten av att ta hänsyn till miljön.
Målnivå: resultaten förbättras jämfört
med föregående mätperiod

Mätmetod: Statistik ur Hypergene
Andel betyg A-E i ämnet Biologi
Värde
VT 2017 VT 2018
Åk 6:
91,8%
90,2%
Åk 9:
78,9%
83,7%
Meritvärde i ämnet Naturkunskap
VT 2017 VT 2018
Gy

12,4

13,0

Målet ingår i läroplanen för både grundskolan och gymnasieskolan i ämnet
biologi och naturkunskap. Därför har
samtliga elever som deltagit i undervisningen erhållit kunskap om vikten av att
ta hänsyn till miljön.
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Mätmetod:
Standardavvikelse på antal viktade
barn/elever utifrån socioekonomisk
bakgrund/totala antalet barn/elever
mellan alla förskolor/skolor d v s hur
stor spridning det är på elever med
socioekonomisk bakgrund. Ju lägre
värde desto större spridning, vilket är
önskvärt.

Minska segregationen i våra skolor
Målnivå: resultaten förbättras jämfört
med föregående mätperiod

Värde
Fsk:
Gr:

2017
12,95%
13,29%

Det är stor skillnad mellan enheterna
beträffande andelen barn och elever med
socioekonomisk bakgrund, som berättigar till tilläggsbelopp, enligt resursfördelningsmodellen. I förskolan har spridningen ökat något, medan i grundskolan
har den minskat kraftfullt.

2018
13,70%
8,25%

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Arbetet med hållbarhet är något som ligger inom skolans kärnuppdrag. Den allmänna medvetenheten om hållbar utveckling har
stigit och har också gett genomslag hos elever och personal i skolan. I skolan vävs hållbar utveckling in alla processer.

Perspektiv

EKONOMI

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.
Mål
Verksamheterna anpassas till givna
ekonomiska ramar.
Målnivå: Budget i balans

Resursfördelningsmodell utvärderas
under perioden.

U

Mått
Mätmetod: Ekonomisk uppföljning
och analys månadsvis
Värde 2018: -12,5 mkr (1,1 % av
omsättning)

Mätmetod:
Utvärdering genomförs

Målnivå: Utvärdering genomförd

En buffert avsätts inom budgetram för
oförutsedda händelser

Mätmetod: Budgeterad buffert i
budgethandlingar

Analys
Ekonomin visar på ett underskott under
året. Underskottet har minskat med
drygt 15 mkr under 2018 jämfört med
2017 som ett resultat av ett antal resultatförbättrande åtgärder.

Utvärdering genomförs kontinuerligt
och ligger till grund för framtida planering och eventuella justeringar av
resursfördelningsmodell.

Bufferten har använts för att delvis
täcka underskott.

Målnivå: 1 % av tilldelat kommunbidrag
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Kostnaderna har ökat med 4,9% under året vilket har gett ett underskott på 12,5 mkr. Underskottet motsvarar 1,1 % av kunskapsnämndens totala kostnader. Man behöver sätta underskottet i relation till den totala kostnaden när man bedömer förvaltningen insats för att komma till rätta med det ekonomiska utfallet.
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OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgare
och företag.
• Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.
Mål
Verksamheterna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde präglas av
respekt för alla människors lika värde.
Målnivå:
Utifrån en 10-gradig skala ska resultaten ligga över 6 för gult och över 8
för grönt

Verksamheterna inom kunskapsförvaltningens ansvarsområde kännetecknas av hög kvalitet och bidrar till
Sandvikens goda anseende.
Målnivå: resultaten förbättras jämfört
med föregående mätperiod

Vid rekrytering eftersträvas att öka
andelen flerspråkiga medarbetare.

U

Mått

Analys

Mätmetod: Värdegrundsenkäten
frågor, på en 10 gradig skala

Det systematiska värdegrundsarbetet
påbörjades under hösten 2017 med cheferna och i verksamheterna från ht -18.
Insatserna börjar sannolikt ge önskade
effekter.

Alla tilltalar respektfullt
Grundskola
VT
HT
6,3
6,3
Gymnasieskola
VT
HT
7,1
7,0

Återkommande mätningar, analyser och
åtgärder för samtliga grupper förväntas
förbättra resultaten ytterligare.
Samtliga enheter bedriver ett aktivt likabehandlingsarbete och följer systematiskt upp kränkningar.

Mätmetod: NMI (synen på kommunens verksamhet)
Värde
Förskola
Gr:
Gy:

2017
57 (±3)
52 (±2,7)
60 (±2,9)

Överlag visar medborgarna ett ökat förtroende för verksamheterna.

2018
59 (±3)
54 (±2,9)
60 (±2,6)

Mätmetod: Personalstatistik

Det är ett mål som inte går att mäta, då
denna typ av information inte får sparas
i databaser. Det innebär att de värden
som står har en stor osäkerhet inbyggd.

Värde 2017: 11%
Målnivå: resultaten förbättras jämfört
Värde 2018: 11%
med föregående mätperiod
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Förvaltningens insatser för att arbeta med en gemensam värdegrund är ett omfattande arbete som berör all verksamhet. Värdegrunden har processats fram och finns nu som ett väl förankrat utgångsläge att bygga vidare på. Att kunskapsförvaltningen har
möjlighet att mäta av hur tillståndet är i verksamheten ger förhoppningar om att över tid förbättra resultatet och därmed trygghet och trivsel på skolenheterna.
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Volymer/Verksamhetsmått
Antal barn/elever

2018

Förskola
Kommun
Fristående inom kommunen
Totalt

1 875
82
1 957

Grundskola
Kommun
Fristående inom kommun
Fristående / interkommunala utom
kommun
Totalt
Särskola
Grundsärskola
Gymnasiesärskola
Fristående / interkommunala utom
kommun
Totalt
Gymnasieskola
Kommun
Fristående inom kommun
Fristående / interkommunala utom
kommun
Totalt

4 057
219
182
4 458

På grundskolan har antalet timmar per vecka i förskoleklass
fördelats på fyra dagar istället för fem. För att kunna säker2017 ställa god kvalitet inom förvaltningens verksamheter har
kunskapsnämnden, på grund av brist på behöriga lärare och
pedagoger, beslutat att flytta elever från två skolor, åk F-3 i
1 844 Gästrike-Hammarby och åk 7-9 i Österfärnebo. Detta väckte
en stor opinion hos lokalbefolkningen.
81
1 925 Många skolor och förskolor genomgår för närvarande omfattande renoveringar. Det ger en avsevärt förbättrad arbetsmiljö
och trivsammare lokaler. Det medför dock en betydande höjning av hyreskostnaderna.
4 050 Gymnasieskolans skolbibliotek har erhållit utmärkelsen Skol216 bibliotek i världsklass och utsetts till årets skolbibliotek 2018.
Gymnasieskolans Industritekniska program har av Svetskommissionen blivit utsedd till Årets IW-skola 2018, det vill säga
187 Sveriges bästa svetsutbildning med internationell kompetens
4 453 2018.

72
19

60
17

0
91

4
81

Digitalisering har lagts till som en aspekt i en reviderad nationell timplan vilket ska avspegla sig i både undervisning
och i hur skolledarna leder digitaliseringen i skolan. Den
digitala infrastrukturen i grundskola och gymnasiet är mycket
god. I och med den senaste utökningen av 1-1 datorer till
personalen inom förskolan har alla med fast anställning en
egen arbetsdator. Det ökar förutsättningarna att kunna arbeta
systematiskt med planering och uppföljning av verksamheten
i alla skolformer. En stor satsning görs på digitala läromedel
i grundskolan. En NGL-strategi (Nästa Generations Lärande)
har processats fram under hösten.

Kunskapsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete leder
906 till god ordning i processarbetet och skapar förutsättningar att
133 förbättra verksamheterna och i förlängningen ekonomin. Lednings- och uppföljningssystem som Hypergene och processtödsystemet 2c8 införs succesivt.
413
434
1 435
1 473 Antalet barn och ungdomar i Sandvikens kommun förväntas
öka. De centrala skolorna har svårigheter att rymma dagens
elevantal likaså den prognostiserade ökningen av elevantalet.
Den största utmaningen kunskapsnämnden står inför är de
Viktiga händelser och framtidsbedömning
förändringar som behöver göras för är att anpassa organisationens kapacitet och samtidigt leva upp till uppdraget att göra
Sandvikens kommuns skolor har under våren 2018 haft tillsyn utbildningen likvärdig och tillgänglig för alla barn och elever.
verksamheten som ett led i Skolinspektionens regelbundna
tillsyn av landets skolhuvudmän. Årets tillsyn visade på stora Eftersom Sandvikens kommun tagit emot en stor andel nyanlända barn och elever under de senaste åren och att forskframsteg i förhållande till den senaste tillsynen 2014. De
ningen visar att föräldrarnas utbildningsbakgrund och inkomst
förbättrade resultaten beror till stor del på att kvalitetsarbetet
har en avgörande betydelse för elevernas skolresultat ökar
har samordnats och har fått tydlig riktning utifrån kunskapsbetydelsen att arbeta för en likvärdig skola och att motverka
nämndens utvecklingsprogram
segregation. Det kommer att krävas insatser av huvudmannen
Kunskapsnämnden och kunskapsförvaltningen har under 2018 på att ta fram en struktur och organisation som ger en skola
gjort förändringar som handlat om att anpassa verksamhesom är likvärdig och är tillgänglig för kommunens alla barn
terna efter lagstiftning och ekonomiska förutsättningar. Beslut och elever för att leva upp till de krav som myndigheterna
har tagits om införande av avgift för tredje barnet i förskola
ställer på kommunernas skolverksamhet kommande år.
och fritidshem, om retroaktivt korrigering av felaktigt inlämStaten använder riktade statsbidrag för att styra och möjliggönade inkomstuppgifter för 2016 och 2017 samt om att låta
ra för kommunerna att gå i den riktning man önskar se skolbarn, med rätt till allmän förskoleplats 15-timmar per vecka,
verksamheten i landet. För närvarande är de största insatserna
dela på platserna för att bereda samtliga barn förskoleplats.
dels ett bidrag för ökad jämlikhet och dels ett kring riktade
Verksamheten på Lingonbackens förskola i Österfärnebo har
insatser för nyanländas lärande. Det senare grundar sig på ett
flyttats till förskoleverksamheten vid Österfärnebo skola.
Branden på Solgårdens förskola i januari har reducerat antalet samarbete mellan Skolverket och kunskapsförvaltningen för
att kartlägga och utveckla mottagandet och förbättra resultaförskoleplatser.
886
136
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ten för nyanlända. Insatserna förväntas att öka kvalitén inom
dessa utvalda områden. Bidragen sträcker sig över flera år.
Regeländringar och nyheter inom skolområdet är ett lagkrav
på huvudmannen att utse en skolchef som ska vara behjälplig
i att bevaka att verksamheten bedrivs efter enligt gällande
lagstiftning.
Förskolan får en reviderad läroplan från 1 juli 2019. Rektor
införs i förskolan.
I grundskolan införs krav på legitimation för att ansvara för
undervisning på fritidshemmet. Läsa, skriva, räkna-garantin
för att säkerställa tidiga stödinsatser i förskoleklass och övriga
grundskolan införs. Undervisningstiden i matematik och idrott
och hälsa utökas.
I gymnasieskolan görs förändringar inom introduktionsprogrammen och i flera ämnesplaner.
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Omsorgsnämnd
Verksamhetsområde
Omsorgsnämnd
Administration och ledning
Ordinärt boende ÄO (äldreomsorg)
Vård- och omsorgsboende ÄO
Dagl o öppen verksamhet ÄO
Hemsjukvård
Ordinärt boende HO (handikappomsorg)
Vård- och omsorgsboende HO
Dagl o öppen verksamhet HO
Personlig assistans
Övriga insatser enl LSS (lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade)
Omsorgsnämnd

Intäkter Kostnader
-1,2
8,0
-88,6
38,1
-182,8
46,9
-279,3
1,2
-10,0
2,0
-25,3
1,9
-10,5
8,2
-86,1
1,0
-16,5
31,4
-65,5
0,4
139,1

-14,6
-780,7

Netto- Kommunkostnad
bidrag
-1,2
1,1
-80,6
85,5
-144,7
143,8
-232,4
233,1
-8,9
8,4
-23,3
22,5
-8,6
12,1
-77,9
75,8
-15,6
16,9
-34,2
35,0
-14,2
-641,6

14,6
648,8

Resultat
-0,2
4,9
-0,9
0,7
-0,5
-0,9
3,5
-2,1
1,4
0,8
0,4
7,2

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

volymminskning inom personlig assistans enligt LSS (Lagen
om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och
SFB (Socialförsäkringsbalken). Därutöver har det arbetats
aktivt på förvaltningen med att sänka sjuklönetalen vilket
resulterat en sänkning av sjuklönekostnaden med ca 2,5 mkr
jämfört med 2017.

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

För verksamhetsområden redovisas:
Inom verksamhetsområdet administration och ledning är
det främst den outnyttjade bufferten med 6 mkr som bidrar
till överskottet. Dock har handläggarenheten under året
behövt stärkas upp vilket har gett kostnader i form av köpt
konsultverksamhet.

Kommunfullmäktige ansvarar för Kommunala
pensionärsrådet och Kommunala handikapprådet vilka
administreras av omsorgsförvaltningen.
Nämnden har formulerat en värdegrund för allt arbete inom
organisationen. Nämnden formulerar mål som styr den
operativa verksamheten.
Nämnden har arbetsgivaransvar för förvaltningens personal
med undantag för förvaltningschefen. Nämnden ansvarar
för att verksamheten inom nämndens verksamhetsområde
bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160), AmL.
Nämndens arbetsmiljöansvar omfattar även förvaltningschef
inom nämndens verksamhetsområde.
Ekonomiskt utfall
Omsorgsnämnden redovisar ett resultat på 7,2 mkr vilket
motsvarar 0,9 procent av omslutningen. Det som främst
bidrar till överskottet är oförbrukad buffert, outnyttjade
personalresurser och erhållna bidrag inom boendestöd,
erhållet statsbidrag till habiliteringsersättning samt

Inkomstbortfall från Region Gävleborg på grund av stängda
platser under sommarperioden och extravak för enskilda
brukare på korttidsboende bidrar till underskottet inom
verksamhetsområdet ordinärt boende ÄO (äldreomsorg).
Dessutom bidrar sjuksköterskeorganisationen till underskottet
med fördyrade lönekostnader på grund av svårigheter att
rekrytera sjuksköterskor.
Verksamhetsområde vård- och omsorgsboende ÄO är i det
närmaste i balans. Dock omfattas resultatet av fördyrade
lönekostnader inom sjuksköterskeorganisationen på grund av
svårigheter att rekrytera sjuksköterskor.
Ett avslag från Göranssonska fonden på ett bidrag med 1,5
mkr, som beviljats under flera år, till dagverksamheter medför
ett underskott inom verksamhetsområdet daglig och öppen
verksamhet ÄO. Till viss del vägs underskottet upp av att
budgeterade personalresurser inte har nyttjats fullt ut.
Inom verksamhetsområde hemsjukvård är det fördyrade
lönekostnader på grund av svårigheter att rekrytera
sjuksköterskor och ett stort vårdbehov som bidrar till det
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negativa resultatet. Utöver detta är det ökade kostnader för
hjälpmedel och sjukvårdsmaterial.
Verksamheten boendestöd bidrar till överskottet inom
verksamhetsområde ordinärt boende HO (handikappomsorg).
Det beror på bland annat på att det inte varit fullt bemannat då
inflyttning inte skett till alla lägenheter tillhörande boendestöd
på Smassens väg 47. Dessutom fick verksamheten boendestöd
obudgeterade stimulansmedel med 0,5 mkr från ramen för
överenskommelsen om insatser inom psykisk hälsa- området
2018.
Uppstart av ny obudgeterad gruppbostad bidrar till
ett underskott inom verksamhetsområde vård- och
omsorgsboende HO. I resultat ingår köpt vårdplats utöver
budget och en ökning av antalet köpta elevhemsplatser.
Underskottet vägs dock till viss del upp av ett överskott inom
servicebostäder.
Överskottet inom verksamhetsområdet daglig- och öppen
verksamhet HO beror delvis på ett erhållet statsbidrag som
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inte var känt vid budgeteringen. Bidraget täckte kostnaden
för den under året införda habiliteringsersättning till brukare
som deltagit i daglig verksamhet. Därför har de budgeterade
medlen med 2,0 mkr för habiliteringsersättningen inte behövt
användas.
Verksamhetsområdena personlig assistans och övriga insatser
enligt LSS bör ses tillsammans då personal delas mellan olika
brukare och insatser. Avslutade ärenden och ärenden som har
beviljats SFB har gett en volymminskning vilket har lett till
ett positivt resultat. I resultatet ingår emellertid köp av plats
till ett ärende som har gett ökade kostnader utöver budget.
De medel som nämnden erhöll i ram 2018 har använts för
avsedda ändamål i de fall de inte är oförbrukade.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern

73

Omsorgsnämnd

Balanserad styrning – måluppföljning
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2018. Graden av uppfyllelse
grundar sig på de mätningar som har kunnat genomföras. Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkering:
Uppfyllt		
Perspektiv

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
• Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.
• Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling.
Framgångsfaktorer
Delaktighet, Tillgänglighet, Dialog
Mål
Omsorgstagarna, anhöriga och
medborgarna är nöjda med omsorgsförvaltningens service och
bemötande.
Målnivå
Ökat värde jmf föregående resultat

Omsorgstagarna upplever inflytande och delaktighet över sin
dagliga situation.
Målnivå
Ökat värde i öppna jämförelser,
jmf föregående resultat
Genomförandeplanerna
- Har upprättats inom 3
veckor
- Har uppdaterats minst
varje år
- Används av alla berörda

U

Mått
Mätmetod
För omsorgstagare äldre – resultat av
öppna jämförelser.
För omsorgstagare funktionsnedsättning –
egen mätning.
Värde 2016
Ordinärt boende äldre 92 %
Boende äldre 80 %
Omsorgstagare LSS 74 %
Mätmetod
Resultat enligt öppna jämförelser, egen
undersökning, intern statistik, egen undersökning, avvikelser
Värde 2016
Ordinärt boende
- påverkar tider 59 %
- hänsyn till åsikter och önskemål 84 %
Boende
- påverkar tider 58 %
- hänsyn till åsikter och önskemål 82 %
Funktionsnedsatt
- påverkar tider 57 %
- hänsyn till åsikter och önskemål 79 %
Angående genomförandeplaner finns inget värde för 2015.

Analys
Resultat för bemötande:
Ordinärt boende 97 %
Boende äldre 90 %
LSS 82 %

Ordinärt boende
- påverkar tider 58 %
- hänsyn till åsikter och
önskemål 84 %
Boende
- påverkar tider 54 %
- hänsyn till åsikter och
önskemål 75 %
Funktionsnedsatt
- påverkar tider 58 %
- hänsyn till åsikter och
önskemål 79 %
Angående genomförandeplaner har 20 enhetschefer
lämnat svar.
14 svarar ja på samtliga målnivåer.
1 svarar nej på samtliga.
5 svarar ja på 1-2 av målnivåerna. Dock kan vi konstatera att under 2018 har en
väsentlig förbättring gjorts
avseende upprättade genomförandeplaner.
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Medborgarna i Sandviken upplever
att de har möjlighet att påverka
omsorgsnämndens verksamhet, för
att stärka demokratin.
Målnivå
Genomföra en mässa en gång per
mandatperiod

Omsorgsförvaltningens information ska vara god och innehållsmässigt väl anpassad till de som
söker information.
Den fysiska tillgängligheten till
och i lokaler som används inom
ansvarsområdet, är god.
Målnivå
För information via hemsidan,
minst bibehålla nivån.
Information via andra kanaler, 75
% ska ange ett positivt svar på
frågan ”Har du fått den information du behövde?”
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Mätmetod
Resultat av nöjd medborgarindex (endast
äldreomsorg), kompletterat med egen
mätning (funktionsnedsättning).
Redogörelse
Värde 2016
För medborgarna;
- Äldre, NMI 48
- Funktionsnedsättning, 74 %
Under 2016 har ingen mässa genomförts.
Dock har det anordnats Öppet Hus på
Dalbacken med olika aktiviteter.
Mätmetod
Nationell mätning avseende hemsidan för
gruppen äldre.
Egen undersökning.
Värde 2016
92 % av omsorgstagarna såväl inom
områdena funktionsnedsättning och äldreomsorg anser att informationen är god
och innehållsmässigt väl anpassad enligt
resultatet av SKL´s webbundersökning.

Det har genomförts en mässa
2015, på Göransson arena.

Den nationella mätningen har
inte genomförts under 2018.
Kännedom om detta saknades
när målet sattes.
Enheterna är inte tillgänglighetsinventerade.

För de två senare målnivåerna saknas
värde för 2016.

Samtliga enheter inom nämndens
ansvarsområde är tillgänglighetsinventerade.
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Låg svarsfrekvens samt undersökningar som inte genomförts gör att analys inte kan göras.
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Perspektiv

MEDARBETARE

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun har nöjda medarbetare.
• Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar
för ökad jämställdhet och mångfald.
Framgångsfaktorer
Kompetens, Engagemang, Gott ledarskap
Mål
Medarbetarna upplever ledarskapet som utvecklingsinriktat och
tillgängligt för medarbetaren i den
utsträckning som medarbetaren
behöver
Målnivå
Ökat värde jmf föregående resultat
Enkäten ska vara obligatorisk
Medarbetarna upplever att de har
inflytande och är motiverade i sitt
arbete.
Medarbetarna får den utbildning
och den kompetensutveckling medarbetaren behöver för sitt arbete
Målnivå
Ökat värde jmf föregående år
Medarbetarna ges kunskap i ansvarsfördelning och beslutsvägar.
Enkäten ska vara obligatorisk

U

Mått
Mätmetod
Medarbetarenkät
Värde 2016
Ledarskapet;
- är bra på att organisera och utveckla vår verksamhet 76 %
- är tillgänglig för mig i den utsträckning jag behöver 80 %
69 % besvarade enkäten.
Mätmetod
Medarbetarenkät
Redogörelse
Intern statistik
Värde 2016
Inflytande:
- Jag kan påverka min arbetssituation, 72 %
- Jag sätter mål för mitt arbete
tillsammans med min
närmaste chef vid utvecklingssamtal, 81 %
Jag får den utbildning/kompetensutveckling jag behöver, 84 %
Ingen aktivitet under 2016.
69 % besvarade enkäten.

Vision 2025 och nämndens mål är
levande och styrande i verksamheten.

Mätmetod
Granskning

Analys
Ledarskapet;
- är bra på att organisera och
utveckla vår verksamhet 71 %
- är tillgänglig för mig i den
utsträckning jag behöver 80 %
66 % besvarade enkäten.

Inflytande:
- Jag kan påverka min
arbetssituation, 70 %
- Jag sätter mål för mitt arbete
tillsammans med min närmaste
chef vid utvecklingssamtal, 76 %
Jag får den utbildning/ kompetensutveckling jag behöver, 80 %
Flertalet av enhetscheferna har lämnat
redogörelse angående ansvarsfördelning och beslutsvägar. Ett antal redogör
för att information getts på t ex APT,
men redovisar inte hur och vad, eller
redovisat t ex att information delgivits
om beslut som leder till verkställighet.
En mindre andel lämnar redogörelse
som påvisar att kunskapen har delgetts
enligt målnivån.
66 % besvarade enkäten.
Planerade aktiviteter kan endast följas
för ett fåtal enheter. Ett antal enhetschefer har redovisat i sina verksamhetsberättelser, hur aktiviteter som
planerats bidragit till nämndens måluppfyllelse.

Värde 2016
Planeringsdagar har genomförts
Målnivå
vid vilka aktiviteter har planerats.
Enheterna rapporterar planerade
Verksamhetscheferna har granskat
aktiviteter, och kontroll görs att
upprättade arbetsplaner.
planerade aktiviteter genomförs.
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Den låga svarsfrekvensen gör det svårt att dra några generella slutsatser av resultaten.
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HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
• Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.
Framgångsfaktorer
Kompetens, Långsiktighet, Tillgänglighet
Mål
Omsorgstagarna ska uppleva att
det känns tryggt att bo hemma med
stöd från förvaltningens medarbetare.
Omsorgstagarna ska uppleva det
tryggt och attraktivt att bo i förvaltningens vård- och omsorgsboenden.
Omsorgstagare ska uppleva att förvaltningens medarbetare bemöter
dem på ett bra sätt.
Målnivå
För personer 65 år och äldre, bibehålla nivån.
För personer under 65 år, ökat
värde jmf föregående resultat.

U

Mått
Mätmetod
Resultat av öppna jämförelser
Egen undersökning
Värde 2016
84 % av omsorgstagarna i ordinärt
boende uppger att de är mycket/
ganska trygga
88 % av omsorgstagarna i boenden
uppger att de är mycket/ganska
trygga
86 % av omsorgstagarna inom LSS
uppger att de alltid/oftast upplever
sig trygga
96 % av omsorgstagarna i ordinärt
boende uppger att de alltid/oftast
bemöts bra
95 % av omsorgstagarna i särskilt
boenden uppger att de alltid/oftast
bemöts bra
84 % av omsorgstagarna inom LSS
uppger att de alltid/oftast bemöts bra

Analys
Första siffran avser trygghet, den andra bemötande. Siffran redogör för
andelen, i procent, som svarat positivt
på frågan.
Ordinärt boende
89 respektive 97
Vård- och omsorgsboende
84 respektive 90
LSS
85 respektive 82
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Förvaltningen ska arbeta för god
och jämlik hälsa.
Målnivå

Verka för att ungdomar väljer omsorgsarbete.
Sänka sjukskrivningstalen, med 2 %
(utifrån 2017 års resultat).

Medarbetarna ska ges kunskaper
för att arbeta med ett habiliterande/
rehabiliterande arbetssätt.
Medarbetarna ska ges kunskaper
om våld i nära relation.

Mätmetod
Intern statistik
Senior Alert, Palliativa registret
Värde 2016
Inget värde för 2016 finns att redovisa.
Sjuktalet uppgick till 11,92 %.
En utbildning i rehabiliterande
förhållningssätt till 122 medarbetare
i hemtjänsten.
Modern arbetsteknik har erbjudits
1/3 av samtliga medarbetare.
Inga insatser under 2016.

Förvaltningen genomför marknadsföringsaktiviteter i skolor från åk 8
t o m högskola, deltar i mässor och
arbetar aktivt i samverkan med bl
a arbetsförmedlingen. En särskild
satsning har gjorts på ingångslönen för
utbildade.
Sjuktalen har minskat med 0,48 %
mellan åren. Resultat:
- 11,09 % 2017
- 10,61 % 2018
Angående kunskaper om habiliterande/rehabiliterande arbetssätt redovisar en majoritet av enhetscheferna
att kunskaper ges under teamträffar.
Någon enstaka enhet har haft organiserad utbildning. Någon enstaka redogör
endast för att det skett på APT, men
inte hur det skett.
Angående kunskaper om våld i nära
relation anger nio enhetschefer att
kunskaper delgetts på APT, sex chefer
svarar att det ej genomförts/ ej aktuellt, två anger att det är tveksamt eller
att uppgift saknas och sex chefer har
inte svarat.
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Medarbetarna ska ges
kunskaper om drogförebyggande arbetet.
Andelen brukare med behov
av enskild praktik eller arbete
ska erbjudas sådan.
Antal oönskade händelser
inom hälso- och sjukvård ska
minska jmf med föregående
år.
Mål som framgår av patientsäkerhetsberättelsen ska
uppfyllas.

Minska negativ påverkan på
miljö och klimat.
Målnivå
Öka andel samanvändning
av tjänstebilar, i balans
med effektivt nyttjande av
arbetstiden. Antalet mil/
bil ska öka utan att totala
milantalet ökar.
Drivmedelsåtgången av fossila bränslen ska minskas.

Omsorgsnämnd

Ingen utbildning om drogpolitiska
programmet har skett.
2016, hade 76 brukare sådan praktikplats eller var i arbete.
Andel oönskade händelser
- antal fall, 2304 (med fraktur 25)
- antal trycksår, 23
- antal läkemedelsavvikelser, 875
Se redogörelse i patientsäkerhetsberättelsen.

Mätmetod
Intern statistik
Redovisning av vidtagna åtgärder.
Värde 2016
Snittmil på 20 fordon är 1771 mil/
fordon.

Angående kunskaper om drogförebyggande arbete anger fem enhetschefer att kunskaper delgetts på APT samt delvis annat sätt, sju chefer
svarar att det ej genomförts, två anger att det är
tveksamt eller att uppgift saknas och nio chefer
har inte svarat.
Totalt är 72 brukare på 55 olika praktikplatser.
7 personer har gått vidare till anställning via
arbetsförmedlingen
Oönskade händelser
Antalet fall har minskat till 1476, varav 13
med fraktur
Antal trycksår har minskat till 14
Antal läkemedelsavvikelser har minskat
till 674
Mål från patientsäkerhetsberättelsen
Ökad struktur över omvårdnadsprocessen
- Uppfyllt
Ökat antal med sjuksköterskor med
handledarutbildning - Ej uppfyllt
Bygga upp en struktur för användandet av
KVÅ-koder - Uppfyllt
Under sommaren arbeta med delegering på
ett återhållsammare sätt - Uppfyllt
Minska antalet läkemedelsavvikelser
- Uppfyllt
Implementera SBAR i alla verksamheter
- Delvis uppfyllt
Redovisning av antalet mil samt åtgången av
fossila bränslen kan inte redovisas.
Bedömningen är dock att målet är nått som
en följd av införandet av nyckelfria lås i
hemtjänsten samt det påbörjade införandet av
e-handel.

Av de 35 enhetschefer som svarat
genomför 8 verksamhetsresor.
Av dessa anser 7 enhetschefer att
dessa resor är samordnade i den
utsträckning som är möjligt.
Drivmedelsåtgången minskar generellt på alla bilar tack vare nyare
mindre bilar med bättre teknik.
Minskningen var 5 % 2015. Förvaltningen förbrukade ca 54 000
liter på drygt 60 bilar som i snitt
går 1500 mil per år. Förbrukning
per mil i genomsnitt är 0,6 liter.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Tyvärr är svarsfrekvensen på frågor till omsorgstagare/brukare för låg för att kunna dra några slutsatser utifrån målnivån. Sjuktalen är glädjande på väg nedåt. Andelen oönskade händelser inom hälso- och sjukvård har genomgående minskat.
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Perspektiv

EKONOMI

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.
Framgångsfaktorer
Delaktighet/inflytande, Ansvarstagande, Uppföljning, Långsiktighet
Mål
Omsorgsförvaltningen
genererar ett årligt positiv
resultat.
Målnivå
Omsorgsförvaltningen strävar efter ett årligt positivt
resultat.
En buffert avsätts inom
budgetramen för oförutsedda händelser.
Målnivå
En buffert motsvarande 1
% av kommunbidraget är
avsatt.
Förvaltningen effektiviseras
kontinuerligt.

U

Mått
Mätmetod
Intern statistik

Analys
+ 7,2 mkr för 2018

Värde 2016
Resultatet för uppgick till + 11,2 mkr.

Mätmetod
Intern statistik

En buffert på 1 % var avsatt.

Värde 2016
En buffert på 4 mkr var avsatt, vilket motsvarade 0,7 % av kommunbidraget.

Mätmetod
Intern statistik

Målet är uppfyllt mot bakgrund av att
nämnden redovisar ett positivt resultat.

Värde 2016
Målnivå
Värde för 2016 saknas
Minst 1 % av kommunbidraget per år, på befintlig
verksamhet.
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Omsorgsnämnden har gjort förändringar och satsningar under året för att möta omsorgens framtida behov och utmaningar.
Trots, eller kanske tack vare, detta redovisas positiva resultat.
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OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun arbetar för internationella relationer och samverkan som skapar mervärde för medborgarna och
företagen.
• Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.
Framgångsfaktorer
Omvärldsintresse, Lyhördhet, Nyfikenhet, Omvärldskunskap, Språkkompetens
Mål
Kunskaper om olika kulturer ska erbjudas förvaltningens medarbetare
Målnivå
Ett arbete ska genomföras
på respektive enhet efter
behov som bidrar till
kunskap och insikt.
Mätmetod
Förvaltningen ska arbeta
aktivt med ökade möjligheter för integrering
Målnivå
De som har behov av att
kommunicera på annat
språk än det talade svenska språket ska så långt
som möjligt erbjudas personal som kommunicerar
på/med aktuellt språk.
Förvaltningen medverkar
i och driver olika projekt
för ökad integrering.
Antalet språkkompetenser
bland medarbetarna ska
öka.
Andelen medarbetare med
tillsvidareanställning ska
öka i förhållande till visstidsanställningar.

U

Mått
Mätmetod:
Redogörelse
Värde 2015:
Förvaltningen erbjöd en utbildning ”Kommunikation över kulturgränser” till samtliga
anställda, 125 personer deltog. Kommunens
personalkontor arrangerade en Mångfaldsdag
där föreläsare behandlade olika diskrimineringsgrunder.
Mätmetod
Intern statistik
Värde 2016
Av 35 svarande enhetschefer uppger 6 att de
sammantaget har 30 brukare/omsorgstagare
med sådant behov. Samtliga brukare/omsorgstagare har fått erbjudande.
Förvaltningen medverkade i och drev projekt
för ökad integration, t ex KIVO och Språkcafé. Även PRAO för grundskoleelever innehåller avsnitt med integrering.
Antalet registrerade språkkompetenser,
utöver svenska, uppgick till 21 språk. Av
dessa talas engelska av 150 personer, 10 personer kan teckenspråk och övriga 19 språk är
fördelade på 66 personer.
Antalet tv-anställda i december 2016 var:
1229
Antalet visstidsanställda i december var: 957

Analys
Flertalet enheter har inlett ett kunskapshöjande arbete inom projekt Mervärdet, i samverkan med Arbetslivsförvaltningen. Satsningen fortsätter under
2019.

Inget resultat.
Förvaltningen har drivit respektive
deltagit i ett antal projekt, t ex KIVO
(kvalitetssäkrad inkludering i vårdoch omsorg), Mervärdet, Språk caféer,
omsorgssvenska på jobbet mm.
Antalet språkkompetenser uppgick till
21 (inkl teckenspråk, exkl engelska).
Det är 130 noteringar på dessa, dvs ej
unika personer.
2016 uppgick andelen visstidsanställda till 44 % av totalt antal anställda
2018 var motsvarande siffra
47 %.
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Förvaltningens träffpunkter ska utvecklas till integrerande mötesplatser.
Förvaltningens arbetsplatser ska utvecklas till integrerande
mötesplatser.
Målnivå
Förvaltningen ska utveckla träffpunkterna i riktning
mot målet.

Mätmetod
Intern statistik/dokumentation
Värde 2016
Medarbetare vid Träffpunkterna har varit till
Uppsala på studiebesök och besökt en träffpunkt som riktar sig mot integration, med
flerspråkig personal och aktiviteter som är
anpassade på olika språk.
Ett möte har skett lokalt, med frivillig i Gävleborg där ett framtida samarbete för kommande år diskuterades.

Varje enhet har ett systematiskt arbete för att
möjliggöra integration.
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Målen inom perspektivet har till stor del uppfyllts.

Träffpunkterna samverkar med finskt
förvaltningsområde, där en finsk träffpunkt startat, varannan måndag. Många deltagare är nöjda med detta.
Träffpunkterna har informationsblad om enheten på tigrinja och

arabiska.

Enhetscheferna redogör sammanfattningsvis för deltagandet i projekt
Mervärdet, deltagande i språkcafé,
utbildade språkhandledare, medarbetarnas egen kunskapsinhämtning.
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Volymer/Verksamhetsmått
Insatser och beslut

2018

2017

22 287

22 510

1 259

1 178

52

54

34

35

11

16

7

10

Hemtjänst 1
- Omfattning av insatser
(schablontimmar per månad)
- Omfattning, antal omsorgstagare
Personlig assistans

2

- SFB, antal brukare
varav med privat utförare
- LSS, antal brukare
varav med privat utförare
Socialpsykiatri (boendestöd) 1
- Omfattning, antal brukare

157

153

Hemsjukvård (antal inskrivna) 1

310

319

Lägenheter i vård- och
omsorgsboende 2
- Äldreboende

243

247

- Demensboende

157

157

- Servicebostad (LSS)

46

48

- Gruppbostad

39

35

- Boende för socialpsykiatri (SoL)

12

12

- Gruppbostad för neuropsykiatri

12

12

- Korttidsvistelse (SoL)

55

56

- Korttidsvistelse (LSS)

6

6

24

25

1 022

1 135

Antal dagar med betalningsansvar,
hela året
Antal årsarbetare
(tillvidareanställda) 2, 3
1

Genomsnitt för året

2

Avser december

Uppgiften framtagen på nytt sätt, ej
jämförbart mellan åren
3

Viktiga händelser och framtidsbedömning
Omsorgsnämnden står inför en av våra största framtidsutmaningar som handlar om att få en fungerande äldreomsorg för
en åldrande befolkning. Samtidigt som det är positivt att befolkningen i Sverige blir allt äldre och lever länge handlar det
också om att samhället står inför enorma utmaningar. Nedan
angivna redovisning ska ge en god överblick av vad som
genomförts under 2018 och vilket arbete som fortgår för att
möta framtidens utmaningar.
Sjukskrivningstalen inom omsorgsnämnden är höga. Sjukfrånvaron följs månatligen och analyseras utifrån flera nivåer.
Syftet är att kunna ge rätt stöd och insats som behövs för att
minska sjukfrånvaron då det skiftar mellan olika grupper och

enheter. Senaste mätningen visar en positiv trend och sjukfrånvaron minskar. Detta är något som nämnden kommer att
hålla i och bevaka för en fortsatt positiv utveckling.
Sedan 1 januari 2018 har omsorgsförvaltningen haft en ny
organisation. Tanken med organisationsförändringen var
att tydliggöra ansvar och uppdrag men även att effektivisera verksamheten och möjliggöra kvalitativa förändringar
med sikte på framtiden. Omsorgsnämnden kommer fortsätta
arbetet med att sätta den nya organisationen på plats. Omsorgsnämnden kommer att fortsätta tillämpningen av den
tillitbaserade styrningen där beslutskompetensen förs ut till de
enskilda enheterna och medarbetarna.
Utifrån den demografiska förändringen och ökade volymer ser
omsorgsnämnden ett stort behov av att rekrytera kompetent
personal idag och i framtiden. Det råder en brist inom samtliga yrkeskategorier som omsorgsnämnden efterfrågar och
detta ställer krav på nämnden och sättet att hantera kompetensbesättningen inom nämndens verksamheter. Under 2018
har sättet att rekrytera nyanställda setts över, den så kallade
”rekryteringslinan” har utarbetats och börjat användas som
ett verktyg. Det handlar även om att ta tillvara på resurser
och använda rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt. Ny
teknik kommer även att kunna bidra till en ökad träffsäkerhet
i insatserna. Omsorgsnämnden kommer fortsatt att se över
möjligheten att renodla fler arbetsuppgifter.
Inom Omsorgsförvaltningen har välfärdsteknik blivit något
som sker fortlöpande ute i de olika verksamheterna. Några exempel på vad som har införts och vad som kommer ske inom
området är bland annat digitala inköp, japanska toaletter,
digitala medicinskåp, tillsyn via kamera, Poseidon – dusch,
antibakteriella UW-lampor, mobila enheter etc. Omsorgsförvaltningen är bland annat med i olika nätverk på nationell
nivå för att initiera, koordinera och medfinansiera olika former av utvecklingsprojekt i samverkan med interna och externa parter exempelvis Robotdalen, Användarföreningen och
Omsorgslabbet.
Omsorgsnämnden har nyligen antagit ett lokalt program om
vård- och omsorg om personer med demenssjukdom i ordinärt boende. Arbetet påbörjas under 2019 och fortgår med att
vidareutveckla metoder och förhållningssätt med målet att
förbättra vården för personer med demenssjukdom och deras
anhöriga.
Omsorgsnämnden påverkas av den statliga styrningen i form
av ny lagstiftning och generella samt riktade statsbidrag.
Den särskilda satsningen på bemanning inom äldreomsorgen
kommer att upphöra från 2019 vilket innebär en minskning av
budget med 9 miljoner kronor.
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Utifrån utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära
vård” (S 2017:1) förväntas mer vård flyttas över från sluten
vård till primärvård och det i förlängningen innebär att ansvaret för fler personer med ett mer avancerat vårdbehov förs
över till kommunens vård- och omsorg. Detta innebär bland
annat att nämnden behöver säkerställa medarbetarnas kompetens och behov av vidareutveckling.
En viktig faktor för omsorgsnämnden är att skapa bra former
för samverkan på lokal, regional och nationell nivå. Lagen
om samordning vid utskrivning från sjukhus från 1 januari
2018 innebär kortare ledtid för planering och igångsättning av
insatser vid utskrivning. En överenskommelse har undertecknats mellan Region Gävleborg och Gävleborgs 10 kommuner
och syftar till att främja en god vård och en socialtjänst med
god kvalitet för den enskilde.
Omsorgsnämnd och förvaltning kommer aktivt att delta i de
kommungemensamma processerna för samhällsplanering. I
samverkan med Tekniska kontoret utarbetas en lokalförsörjningsplan där hänsyn tas till den demografiska utvecklingen
i de olika kommundelarna, status på befintliga lokaler, kommande behov mm. I slutet av förra året färdigställdes sista
etappen av Nya Ängsbackens äldreboende.
1 maj 2018 infördes habiliteringsersättning inom omsorgsnämndens verksamhetsområde för målgrupperna socialpsykiatri (SoL) och daglig verksamhet (LSS).
Omsorgsnämnden arbetar på olika sätt med systematiskt kvalitetsuppföljning och förbättring av verksamheterna. Som stöd
i arbetet kommer implementeringen av det digitala beslutssystemet (Hypergene) att fortsätta.
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Individ- och familjeomsorgsnämnd
Verksamhetsområde
Individ- och familjeomsorgsnämnd
Missbruksvård för vuxna
Barn- och ungdomsvård
Försörjningsstöd
Övrig verksamhet
Individ- och familjeomsorgsnämnd

Intäkter Kostnader
-1,1
2,0
-33,4
39,2
-138,4
4,0
-70,9
2,2
-12,9
47,4
-256,7

Netto- Kommunkostnad
bidrag
-1,1
1,1
-31,4
28,6
-99,2
76,3
-66,9
69,0
-10,7
12,8
-209,4
187,8

Resultat
-0,1
-2,8
-23,0
2,1
2,1
-21,6

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Ekonomiskt utfall

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens
grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet,
jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska med hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (Socialtjänstlagen 1 kap 1 §).

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett resultat
om totalt -21,6 mkr. Nämnden har månatligen följt det ekonomiska resultatet, och diskuterat möjliga åtgärder för att komma till rätta med det under året prognostiserade underskottet
under främst verksamhetsområde missbruksvård vuxna samt
familjehemsvård barn och unga. Vad gäller biståndsbeslut om
vård övervägs alltid alternativa lösningar till externa placeringar men ytterst är det den enskildes behov som avgör valet
av insats. Nämnden har gjort bedömningen att ytterligare neddragningar skulle få långtgående negativa konsekvenser både
vad gäller att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i verksamheten samt beträffande personalens arbetsmiljö.

Socialtjänstens specifika uppdrag inom kommunen är att
bistå enskilda och familjer som av olika orsaker behöver stöd.
Lagstiftningen som utgör grunden för det sociala arbetet inom
individ- och familjeomsorgen är socialtjänstlagen (SoL),
föräldrabalken (FB), lagen med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM).
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska svara för service,
upplysningar, råd och stöd till utsatta barn och deras familjer,
vård och behandling till personer med missbruksproblematik,
ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer samt enskilda
som vistas i Sandvikens kommun.
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för samordning av drogförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete
samt folkhälsofrågor. Syftet med verksamheten är att effektivisera och utveckla redan befintligt arbete samt att inspirera
och initiera till nya aktiviteter och verksamheter som är främjande och förebyggande. Uppdragen är kommunövergripande.
Nämnden ansvarar för handläggning av serveringstillstånd
och tillsyn över befintliga serveringsställen.
Individ- och familjeomsorgsnämndens främsta grundläggande värdering är respekt, vilket i synnerhet gäller för de
personer som kommer i kontakt med nämndens verksamheter. En annan viktig utgångspunkt är samverkan, som är en
förutsättning för samhällsnytta, bättre resursutnyttjande, kompetensöverföring och helhetsperspektiv.

Verksamheten försörjningsstöd visar ett resultat om 2,1 mkr.
Totalt utbetalades 51,6 mkr i försörjningsstöd under 2018,
vilket kan jämföras med utbetalningarna föregående år vilka
uppgick till 50,8 mkr. Enheten har sedan ett par år utökat
antalet handläggare för att klara den ökade ärendemängden, vilket medfört bättre kvalitet i handläggningen. Färre
ärenden per handläggare innebär att mer tid kan ägnas åt
kartläggning och uppföljning. Det stora antalet extratjänster
inom arbetslivsförvaltningen har medfört att ett stort antal
personer varit självförsörjande under året, vilket påverkat
försörjningsstödskostnaderna. En utdelning av de så kallade
välfärdsmiljarderna med 1,7 mkr tillföll ekonomienheten
vilket även påverkar resultatet positivt.
Verksamhetsområde missbruksvård har ett negativt utfall
med -2,8 mkr vilket främst avser institutionsplaceringar av
vuxna. Personer med omfattande och sammansatta vårdbehov
utgör en stor målgrupp vilket påverkar all verksamhet inom
vuxenenheten. Personer med psykiatriska diagnoser i kombination med missbruk kräver speciella och omfattande insatser, vilket genererar höga vårdkostnader. Som en följd av ett
förändrat arbetssätt har placeringstiderna generellt blivit kortare, placeringar med stöd av tvångslagstiftningen har minskat
och några långvariga institutionsplaceringar har avslutats.
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Verksamhetsområde barn- och ungdomsvård exklusive ensamkommande barn redovisar ett underskott om
-12,7 mkr. Behovet av familjehemsplaceringarav barn och
unga har ökat under 2018. Svårigheterna att rekrytera familjehem kvarstår, vilket innebär att rekryteringen delvis sker via
företag där kostnaderna är högre, men rekryteringen av interna familjehem har ökat. Barn och ungdomars komplicerade
behov leder även till ökade arvoden, ersättning för inkomstbortfall, resurser i form av avlastning, handledning och andra
särskilda lösningar för familjehemmen. Ett antal kostsamma
ungdomsplaceringar på institution har inleds under året liksom institutionsplaceringar och placeringar i skyddade boenden av föräldrar och barn. Dessa placeringar är inte många till
antalet men medför mycket höga kostnader som är svåra att
förutse. Kostnaderna för socionomkonsulter har minskat under andra halvåret och de flesta ordinarie tjänsterna är tillsatta.
Det föreligger dock ett fortsatt behov av viss inhyrning av
personal innan samtliga nyanställda börjat samt introducerats
i arbetet.
Verksamheten ensamkommande barn har under året varit
svår att prognostisera utifrån verksamhetens förutsättningar
med anledning av ändrade regler och sänkta ersättningsnivåer
gällande statsbidrag. Verksamheten som helhet visar ett underskott om -11,6 mkr. Inga ungdomar har anvisats till verksamhetens boenden under 2018 medans utflytten varit stor på
grund av åldersuppskrivningar, återföreningar och planerade
utskrivningar. Avvecklingen av verksamheten har fortgått
under 2018 men stora kostnader för lokaler och personal
kvarstår.
Övrig verksamhet har ett överskott om 2,1 mkr vilket främst
beror på vakanser.
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Balanserad styrning – måluppföljning
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2018. Graden av uppfyllelse
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2018. Mätningens resultat åskådliggörs med
följande färgmarkering:

Uppfyllt
Perspektiv

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

MEDBORGARE

Övergripande målsättning:
• Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande.
• Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling.
Mål
Alla brukare ska känna sig respektfullt bemötta av personalen inom individ- och familjeomsorgen
Målnivå: 100 %

Alla brukare ska uppleva delaktighet
i kontakten med individ-och familjeomsorgen.
Målnivå: 100 %

Individ- och familjeomsorgens webb
information är god.
Målnivå: 100 %

U

Mått

Analys

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

I jämförelse mellan brukarenkät 2017 och
2018 har andelen brukare som är nöjda med
personalens bemötande ökat något från 95
% till 98 %.

Värde 2017: 95 %
Värde 2018: 98 %

Målet är delvis uppfyllt

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

I jämförelse mellan brukarenkät 2017 och
2018 har andelen brukare som är nöjda
med delaktigheten ökat något från 90 % till
95 %.

Värde 2017: 90 %
Värde 2018: 95 %

Målet är delvis uppfyllt.

Mätmetod: Svarsfrekvens individ- och familjeomsorgens webbinformation.
Mätning via SKLs årliga webbplats undersökning.

Ingen webbplats undersökning gjordes av
SKL under 2018.

Värde 2017: 96 %
Värde 2018: Saknas

Målet är delvis uppfyllt
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Alla brukare ska uppleva sig nöjda
med informationen i kontakten med
individ- och familjeomsorgen.
Målnivå: 100 %

Alla brukare ska uppleva sig nöjda
med tillgängligheten inom individoch familjeomsorgen verksamheter.
Målnivå: 100 %

Mätmetod: Andelen brukare som
är nöjda med informationen skall
vara högre jämfört med föregående verksamhetsår.

I jämförelse mellan brukarenkät 2017 och
2018 har andelen brukare som är nöjda med
informationen ökat något från 94 % till 96
%.

Mäts via årlig brukarenkät
Värde 2017: 94 %
Värde 2018: 96 %
Mätmetod: Andelen brukare som
är nöjda med tillgängligheten
skall vara högre jämfört med föregående verksamhetsår.
Mäts via årlig brukarenkät.
Värde 2017: 90 %
Värde 2018: 91 %

Målet är delvis uppfyllt.
I jämförelse mellan brukarenkät 2017 och
2018 har andelen brukare som är nöjda med
tillgängligheten ökat något från 90 % till
91 %.
Målet är delvis uppfyllt.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Resultatet av förvaltningens brukarenkät visar att brukarna är nöjda med personalens bemötande och delaktigheten i kontakten
med verksamheten. SKL genomför ingen webbplatsundersökning under 2018. Nämndens måluppfyllelse har delvis bidragit till
att de övergripande målsättningarna i perspektivet medborgare uppfyllts, vad gäller bemötande och delaktighet hos medborgarna och förbättrad information om förvaltningens verksamhet.
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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

U

Mått

Analys

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

Mätmetod: Medarbetarundersök- Värdet för 2018 är lägre än angiven målning 2016 och 2018.
nivå.

Målnivå: Förbättring utifrån index
2016

Värde 2016: MMI 72
Värde 2018: MMI 68

Medarbetare ska uppleva ledarskapet
tydligt och utvecklingsinriktat.

Mätmetod: Medarbetarundersök- Värdet för 2018 är högre än angiven målning 2016 och 2018.
nivå.

Målnivå: Förbättring utifrån index
2016

Värde 2016: 79 %
Värde 2018: 85 %

Medarbetare är väl förtrogna med
Vision 2025 och målen i balanserad
styrning och ser sitt ansvar för helheten.
Målnivå: Förbättring utifrån index
2016
Medarbetare upplever att de har en
rimlig arbetsbelastning.
Målnivå: Förbättring utifrån index
2016

Målet är inte uppfyllt

Målet är uppfyllt
Mätmetod: Medarbetarundersök- Värdet för 2018 är högre än angiven målning 2016 och 2018.
nivå
Värde 2016: 52 %
Värde 2018: 74 %

Målet är uppfyllt

Mätmetod: Medarbetarundersökning 2016 och 2018.

Värdet för 2018 är högre än angiven målnivå.

Värde 2016: 82 %
Värde 2018: 84 %

Målet är uppfyllt

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Resultatet av medarbetarundersökning 2018 visar värden över målnivå inom samtliga målområden utom inom inflytande och
motivation där en återgång till 2014 års resultat kan ses. Nämndens måluppfyllelse har bidragit till att de övergripande målsättningarna delvis har uppfyllts, vad gäller nöjda medarbetare, en attraktiv arbetsgivare som arbetar med att utveckla medarbetarnas kompetens.
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Perspektiv

HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.
• Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.
Mål
Sandviken är en trygg och attraktiv
kommun att bo och verka i.
Målnivå: Nöjd – region – index NRI
ska successivt öka till Trygghet 60
Medborgarna i Sandvikens kommun
har en god och jämlik hälsa.
Målnivå: Förbättringar av resultaten
utifrån Nationella folkhälsoenkäten
2014.

U

Mått

Analys

Mätmetod: SCBs medborgarundersökning” Nöjd – Region – Index NRI” del Trygghet.

Nöjd- region- index NRI 2018 visar på ett
högre betygsindex än 2017

Värde 2017: 49
Värde 2018: 50
Mätmetod: Folkhälsomyndighetens Nationella folkhälsoenkät.

Målet är delvis uppfyllt
Ingen förbättring av resultaten jämfört med
2014.

Värde 2014: Den upplevda goda
fysiska, psykiska och sociala
Målet är inte uppfyllt
hälsan för män 71 % och kvinnor
70 %.
Värde 2018: Män 71 % och kvinnor 58 %

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Samverkan med andra verksamheter kring brukare med försörjningsstöd skapar goda förutsättningar för brukare att bli självförsörjande.
Nämndens måluppfyllelse har bidragit delvis till att de övergripande målsättningarna uppfyllts, i den gemensamma strävan att
skapa goda livsbetingelser för alla medborgare och ge medborgare förutsättningar för ett självständigt liv.
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EKONOMI

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

U

Hem för vård eller boende (hvb) i
egen regi för vuxna ska alltid prövas
före externa placeringar.
Målnivå: Andel vårddygn i hvb egen
regi, vuxna, 35 %

Öppenvården för barn och ungdom
ska alltid prövas före externa placeringar.
Målnivå: Andel öppenvårdsinsatser,
barn och ungdom, 70 %

Öppenvården för vuxna ska alltid
prövas före externa placeringar.
Målnivå: Andel öppenvårdsinsatser,
vuxna, 30 %

Mått

Analys

Mätmetod: Andelen vårddygn
på hvb i egen regi för vuxna ska
uppgå till minst 35 % av de totala
vårddygnen under året. Mäts via
verksamhetsstatistik.

Andelen vårddygn på hvb i egen regi vuxna har ökat från 39 % till 53 % i jämförelse
mellan 2017 och 2018.
Målet är uppfyllt

Värde 2017: 39 %
Värde 2018: 53 %
Mätmetod: Andelen öppenvårdsinsatser barn och ungdom ska
uppgå till minst 70 % av de totala
insatserna under året. Mäts via
Socialstyrelsens årliga statistik
mängdinsatser för barn

Enligt verksamhetsstatistik barn och unga
2018, har andelen öppenvårdsinsatser minskat från 49 % till 45 % i jämförelse mellan
2017 och 2018.

Värde 2017: 49 %
Värde 2018: 45 %
Mätmetod: Andelen öppenvårdsinsatser för vuxna ska uppgå till
minst 30 % av de totala insatserna
under året. Mäts via Socialstyrelsens årliga statistik mängd insatser för vuxna.

Andelen öppenvårdsinsatser för vuxna har
ökat från 51 % till
53 % i jämförelse mellan 2017 och 2018.

Målet är ej uppfyllt

Målet är uppfyllt

Värde 2017: 51 %
Värde 2018: 53 %

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Jämförelser mellan 2017 och 2018 visar att andelen vårddygn på hvb i egen regi för vuxna har ökat även andelen öppenvårdsinsatser för vuxna har ökat något. Vidare noteras att andelen insatser i öppenvård för barn och ungdom har minskat jämfört
med tidigare år. Trenden de senaste 5 åren är en minskning vilket förmodligen beror på ett högre antal barn i familjehem och på
institution. Nämndens måluppfyllelse har delvis bidragit till att de övergripande målen uppfyllts.
Perspektiv

OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen.
• Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personalen
Mål
Personalen ska ha kunskap om många
kulturer i syfte att öka kvaliteten i de
sociala tjänsterna.
Målnivå: Fyra utbildningsinsatser

U

Mått

Analys

Mätmetod: Antalet genomförda
utbildningsinsatser rörande kunskap om många kulturer under
året.

Åtta utbildningsinsatser har genomförts.

Värde 2017: Sex
Värde 2018: Åtta

Målet är uppfyllt

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Förvaltningen har fortsatta utbildningssatsningar om många kulturer i syfte att bättre kunna möta vuxna och barns behov. Personalen har kunskapsutvecklats i områden om hederskultur och hedersrelaterat våld samt i områden med koppling till integration och nyanländas situation. Nämndens måluppfyllelse har bidragit till att de övergripande målsättningarna uppfyllts, i arbetet
med att lära av många kulturer och utveckla verksamheten i arbetet med familjer av annan bakgrund.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern

91

Individ- och familjeomsorgsnämnd

Volymer/Verksamhetsmått
2018

2017

1 353

1 164

444

522

131

107

510

2 317

Antal utredningar

61

42

Antal barn

77

280

2 515

2 830

Antal aktualiseringar*
Barn och ungdom
Vuxna inkl. Lob
Familjehem*
Antal barn
HVB 0-12 år*
Antal vårddygn inkl förälder
Ensamkommande barn

HVB 13-20 år*
Antal vårddygn
HVB vuxna
Antal vårddygn

10 963 13 613

Sandvikens Familjecenter
Antal barn

276

324

617

577

158

164

Försörjningsstöd
Antal hushåll
Årsarbetare
Antal
*Exklusive ensamkommande barn

Viktiga händelser och framtidsbedömning
Kostnaderna för försörjningsstöd fortsätter att ligga på en hög
nivå. De senaste åren har präglats av hög arbetsbelastning,
vilket har fortsatt under år 2018.
Många försörjningsstödstagare är långtidsberoende av försörjningsstöd och behöver mycket stöd och vägledning för att
kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Enhetens samverkan med interna och externa samverkanspartners har delvis
avstannat under 2018 beroende på Arbetsförmedlingens
osäkra framtid samt neddragningar inom arbetslivsnämnden.
Arbetet inom försörjningsstödsområdet påverkas i hög utsträckning av arbetsmarknadspolitiska prioriteringar på nationell nivå. Arbetsförmedlingens omorganisation gör att stor
osäkerhet råder kring inatser och programmedel framöver.
Risken finns att försörjningsstödskostaderna ökar som en
följd av det.
Arbetet med att införa en ny version av verksamhetssystem
och bedömningsinstrument i handläggningen av försörjningsstöd har fortsatt under under året. Processen att auotomatisera handläggningen har inlets och fortsätter 2019.

Detta sammantaget förväntas förbättra kvalitén i arbetet och
öka försörjniningsstödstagarnas delaktighet. Den ökade digitaliseringen inom ekonomiskt bistånd medför att befintlig
personal kan fokusera på socialt arbete och människors behov
istället för tidskrävande administration och kontroll.
Inom vuxenvården är ärendeinflödet fortsatt högt. De personer som aktualiseras har ofta sammansatta problem och kräver
därmed insatser från fler vårdgivare. I många fall är missbruket inte det huvudsakliga problemet utan personens psykiatriska mående är huvudorsaken. Arbetet med samordning
av resurser pågår men det är fortfarande svårigheter i ansvarsfördelningen, dels inom kommunen mellan olika nämnder,
dels mellan kommunen och regionen. Det utvecklingsarbete
som bedrivs inom enheten har resulterat i en bättre vårdkedja
internt med färre institutionsplaceringar som följd. Regionens
planer att starta en så kallad lågtröskelmottagning med sprututbytesverksamhet kommer att innebära att verksamheten
möter en målgrupp som i dagsläget är svår att nå. Det blir
kommunens ansvar att tillgodose vård och behandling för
målgruppen. Ungdomar som använder narkotika erbjuds idag
insatser via privat öppenvård. Diskussioner pågår om vård ska
kunna erbjudas i egen regi.
Bostadsbristen påverkar verksamheten påtagligt. Placeringar
av vuxna och ungdomar på institution kan i vissa fall inte
avslutas eftersom bostadsfrågan inte kan lösas. Den innebär
förutom förlängda vårdtider och att det blir stopp i flödet i
de interna verksamheterna, att den enskildes möjligheter till
utveckling och självständighet försenas. Det innebär också att
socialtjänsten får ta ett orimligt stort ansvar för att lösa människors behov av bostad.
Ärendeinflödet till barn- och ungdomsvården är fortsatt högt
i alla åldersgrupper. Ärenden gällande våld och övergrepp
ökar och omfattande utbildningsinsatser kring dessa frågor
har fortgått även 2018. Behovet av utveckling av metoder för
utredning och insats för specifika målgrupper av barn som
lever i riskmiljöer som missbruk/beroende och övergrepp/våld
i nära relationer blir allt tydligare. I arbetet med att höja nivån
av delaktighet och inflytande för barn och föräldrar samt
deras nätverk och samverkanspartners kring barnet, bedöms
det nätverksorienterade arbetet med sociala problem behöva
få större utrymme. Därutöver behöver kunskap och metodik
utvecklas när det gäller samtal med och uppföljning av de
familjehemsplacerade barnen samt insatser för föräldrar och
barn som syftar till att öka möjligheterna till återförening. I
detta sammanhang är det viktigt att nämna behovet av systematisk uppföljning på både individ- och gruppnivå för att på så
sätt säkerställa underlag för individuella bedömningar såväl
som för verksamhetsutveckling.
I syfte att utveckla arbetet med tidig upptäckt och tidiga
insatser är samverkan med för- och grundskola en viktig
förutsättning för framtida utveckling. Under 2018 har barn-
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och ungdomsvården tillsammans med ett av skolområdena
fortsatt arbetet ett utvecklingsprojekt med fokus på att gemensamt hantera upptäckt av barn som misstänks fara illa.
Planen är att sprida modellen till fler skolområden. Ett annat
samverkansprojekt med skolan är hur vi gemensamt kan
arbeta med barn och unga med hög skolfrånvaro. Inom öppenvården pågår utvecklingsinsatser i form av utbildning och
handledning i syfte att på ett bättre sätt möta behoven i familjer med vålds- och anknytningsproblematik. Barngruppsverksamheten Lyktan har under året ökat sin närvaro på skolor.
Att besöka klasser och informera om utsatthet och vilket stöd
som finns är ett viktigt arbete. Skolbesöken syftar även till att
medvetandegöra personalen om att uppmärksamma och ge
stöd till barn som lever i utsatta miljöer.
Neddragningarna inom verksamheten för ensamkommande
barn har fortsatt 2018, och två boenden har stängt under
året. Under 2019 kommer det sista boendet att avvecklas.
Utslussverksamheten Nostra kvarstår liksom ett antal placeringar i familje- och nätverkshem. Det utgår inga statsbidrag
för lokaler och personal under uppsägningstid varför ett underskott är att vänta även under 2019.
En av de största utmaningarna inför framtiden är få socionomer att välja arbete inom socialtjänsten och att förutsättningar
ges för att kunna utföra ett arbete av god kvalitet. Personalomsättningen var under året lägre än tidigare år men det
råder svårigheter att tillsätta vakanta tjänster utifrån att det är
få erfarna sökande. Att rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande betydelse för att upprätthålla tillräcklig
kompetens och kvalitet i verksamheten. Senare års personalutökningar i form av administrativ personal har bidragit till
att verksamhetens personalsituation varit gynnande för verksamhetens stabilitet, vilket i sin tur innebär större möjligheter
att utveckla högre grad av kompetens och kvalitet. Förvaltningen arbetar aktivt med olika insatser som främjar arbetsmiljön
och arbetets förutsättningar i syfte att kommunen ska vara en
attraktiv arbetsgivare.
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 har fortsatt öka under de
senaste åren. Kartläggningen om skillnader i livsvillkor och
levnadsvanor redovisades under året och låg även som grund
för kommunens ansökan om de så kallade rättvisemiljaderna
till Delegationen mot segregattion. Det är tydligt att mycket
arbete krävs för att nå målet om en god och jämlik hälsa.
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Flera externa kampanjer genomfördes under året. “Spela roll”,
en nationell kampanj som syftar till att uppmärksamma barn
och unga som växer upp i familjer där någon vuxen dricker
för mycket eller använder droger. “Tänk Om”, en nationell
kampanj som syftar till att sprida kunskap och information till
föräldrar om tonåringars alkoholvanor. “Sober October” vars
syfte är att attt ifrågasätta alkoholnormen och skapa reflektion
över den egna konsumtionen. Som ett led i att öka ungas möjligheter till delaktighet och inflytande anställdes fyra unga
valambassadörer inför valet 2018 med uppdrag att informera
förstgångsväljare om vikten av den demokratiska processen
med allmän rösträtt och hur det praktiskt går till.
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Kultur- och fritidsnämnd
Verksamhetsområde
Kultur- och fritidsnämnd
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Övrig verksamhet
Kultur- och fritidsnämnd

Målgrupp och verksamhetsuppdrag
Kultur- och fritidsnämndens målgrupp är kommunens invånare, föreningar, organisationer och besökare i kommunen.
Sandvikens ambition är att vara en attraktiv kommun att bo
och leva i. Genom ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter bidrar kommunen till hög livskvalitet för medborgarna
och därmed en positiv utveckling av samhället. Ett rikt kulturoch fritidsliv av god kvalitet ökar även kommunens attraktionskraft och bidrar till inflyttning, turism och lokalisering av
nya verksamheter. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras
och satsningar på barns och ungdomars eget skapande och
initiativförmåga uppmuntras.
Ekonomiskt utfall
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett resultat på 3,8 mkr
för 2018.
Kulturverksamheterna redovisar totalt ett positivt resultat på
1,4 mkr för 2018.
Biblioteken redovisar ett resultat på 292 tkr. Intäkterna är
något högre än budgeterad för året samt att kostnaderna är
något lägre än budget, variationer finns mellan de olika enheterna. Kulturskolan har ett resultat på 351 tkr vilket främst
beror på vakans delar av året samt deltidsarbete. Enheten har
även under året fått statligt bidrag från Kulturrådet om 1 039
tkr där de arbetat med verksamhetsutveckling samt erbjudit
öppna kostnadsfria verksamheter.
Kulturenheten har ett positivt resultat om 791 tkr vilket till
stor del beror på personalkostnader som är lägre än budgeterat
då enheten har haft en vakans under året.
Fritidsverksamheterna redovisar totalt ett resultat på 1,5 mkr
för 2018.
Parkbadet redovisar ett resultat på 1 155 tkr. Årets sista
veckor gav Parkbadet ett lyft då nya attraktionerna invigdes
och besöksantalet ökade. Försäljning av friskvårdskort ökade
även under december månad. Verksamheten fick under 2018
stöd för simundervisning för 6-åringar från socialstyrelsen via
statligt beslut om 959 tkr vilket gett förutsättning att utveckla
simundervisningen för 6-åringar.

Intäkter Kostnader
-1,1
6,0
-59,8
19,6
-80,7
0,2
-6,3
25,9
-147,8

Netto- Kommunkostnad
bidrag
-1,1
1,0
-53,8
55,2
-61,0
62,5
-6,1
7,1
-122,0
125,8

Resultat
-0,1
1,4
1,5
1,0
3,8

Fritidsenheten har ett resultat på 417 tkr. Enheten har fått ca
2,4 mkr i statligt stöd för lovverksamhet, medlen har i stor
utsträckning tilldelats föreningslivet som utfört aktiviteter
för barn och unga. En mindre del av medlen har stannat inom
enheten för kostnader av egna aktiviteter under loven samt för
administrativa kostnader vilket gett det positiva resultatet.
Övrig verksamhet redovisar totalt ett resultat på 1,0 mkr för
2018.
Verksamhetsområdet redovisar ett resultat på 1 041 tkr. Inom
övrig verksamhet finns administrationen samt den budgeterade bufferten. Administrationen har ett resultat på 681 tkr
vilket beror på en vakans. Av den budgeterade bufferten återstår 360 tkr.
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Balanserad Styrning – måluppföljning 2018
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2018.
Uppföljning och prognos utgår ifrån de fastställda målen och måluppfyllelse för perioden eller helåret.
Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden.
Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkeringar:

Uppfyllt
Perspektiv

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

MEDBORGARE

Framgångsfaktorer
Medborgardialog – mötesplatser. Kommunicera nämndens förutsättningar
Synpunktshantering – Förstå medborgarnas/brukarnas behov
Tillgänglighet - Lätt att få information om nämndens verksamhet
Integration – mötesplatser och insatser inom kommunen främjar samhällsgemenskapen.
Mål 2018
Medborgarna är nöjda med nämndens
verksamhet
Målnivå:
NMI kultur ska vara oförändrat eller
öka jämfört med tidigare år
NMI fritid (idrotts- och
motionsanläggningar) ska vara
oförändrat eller öka jämfört med
tidigare år
NMI för både kultur och fritid ska
vara högre än genomsnittet för
kommuner med 30 000 – 49 999
invånare.

U

Mått

Analys

Mätmetod: Statistiska centralbyråns
medborgarundersökning (NöjdMedborgar-Index)
Egna mätningar av besökarnas
upplevelser

Nämndens verksamheter har under året
erbjudit stort utbud på aktiviteter med
många deltagare.
Kulturcentrums stora program- och
konstutbud har erbjudit gratis eller
låga entréavgifter, under året har mer
är 200 programpunkter genomförts.
Kulturenheten har genomfört 42
skolföreställningar för skolor och
förskolor. Öppen verksamhet för
ungdomar har erbjudits i Kulturcentrum
i samverkan mellan Fritidsenheten
och Kulturskolan. Kulturskolan har
även genomför kultursafari under
sommaren, första gången i samarbete
med biblioteket, ett lyckat koncept.
Öppen verksamhet på Nya Bruket har
även pågått under hösten i samarbete
med Sandvikenhus. Fritidsenheten har
genom Fritidsbanken i Stadsparken
lånat ut fritidsutrustning gratis samt
genomfört aktiviteter som nått ut
till många medborgare. Biblioteken
vidareutvecklar ”kapprumsbibliotek”
med hjälp av regionalt bidrag.
Utbildningar i Trampolinmodellen har
genomförts, för att ge djupare kunskap
i Trampolins arbetssätt. Författarbesök,
bokcirklar mm är aktiviteter som
genomförts.
Parkbadet har trots avsaknaden av
rutschkanor haft ett bra år med varierat
utbud på aktiviteter. Storviksbadet var
välbesökt under sommaren.

Värde 2016:
NMI Kultur: 74
NMI Fritid: 63
Genomsnittligt NMI för kommuner
med 30 000 – 49 999 invånare
NMI Kultur: 62
NMI Fritid 61
Värde 2017:
NMI Kultur: 74
NMI Fritid: 61
Genomsnittligt NMI för kommuner
med 30 000 – 49 999 invånare
Kultur: 64
Fritid: 62
Värde 2018:
NMI Kultur: 70
NMI Fritid: 62
Genomsnittligt NMI för kommuner
med 30 000 – 49 999 invånare
Kultur: 62
Fritid: 61
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Medborgarna i Sandviken har
möjlighet att påverka nämndens
verksamheter
Målnivå 1: alla enheter
genomför minst en dokumenterad
brukarundersökning/brukardialog

Medborgarna i Sandviken har
möjlighet att påverka nämndens
verksamheter
Målnivå 2: minst två genomförda och
dokumenterade medborgardialoger,
varav en ungdomsdialog.
Medborgarna upplever att tillgång till
information om nämndens verksamhet
är god
Målnivå 1: totala antalet besök ska
öka
Målnivå 2: tappade samtal ska minska
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Mätmetod 1: antal dokumenterade
Parkbadet har genomfört dialog
brukarundersökningar/brukardialoger med kunder och anpassat utbudet
i gymmet efter vissa önskemål.
Värde 2017: >5
Ungdomscoacherna har ambassadörer
Värde 2018: >5
som regelbundet medverkat i arbetet
med aktiviteter. Kulturskolan har haft
regelbundna dialoger med elever och
föräldrar samt genomfört en enkät. I
Konsthallens utställningar deltar både
professionella och amatörer som ställer
ut konstverk. Biblioteket arbetar med
regelbundna enkätundersökningar.
Mätmetod 2: antal dokumenterade
Nämnden har inte genomfört någon
medborgardialoger
medborgardialog.
Värde 2016: 2
Värde 2017: 0
Värde 2018: 0
Mätmetod 1: antal besök på kulturoch fritids webbsidor
Värde 2016: 33 064 sidvisningar
varav unika sidvisningar 26 082
(endast förstasidan)
Värde 2017: 22 177 sidvisningar
Varav unika sidvisningar 18 140
Värde 2018: 17 443 sidvisningar
Varav unika sidvisningar 13 924
(endast förstasidan)

Verksamheterna har kontinuerligt
arbetat med hemsidan för att hålla den
aktuell. Informationsmaterial tas fram
regelbundet för att nå så många som
möjligt med det utbud som erbjuds, ex
produktblad och informationsfilmer med
olika språk. Sociala medier är viktiga
kanaler som används samt e-tjänster.

Mätmetod 2: andel tappade samtal
via Medborgarservice

Främja ökad integration och mångfald.
Målnivå: alla enheter genomför
insatser

Värde 2017: värde saknas
Värde 2018: värde saknas
Mätmetod: Redovisa antalet insatser
med fokus på integration och
mångfald
Värde 2016: > 30 st
Värde 2017: 28st
Värde 2018: 30st

Integrationsarbete är väl inarbetat i den
dagliga verksamheten. Fritidsbankens
verksamhet har nått ut till många med
möjlighet att prova på olika aktiviteter.
Friluftsliv har genomfört aktiviteter
som nått ungdomar med varierande
bakgrund. Frikult har genomförts
på Kulturcentrum i samarbete
mellan Kulturskolan och Ung Fritid.
Kulturskolan startade under våren ett
språkutvecklingsprojekt på en förskola
som fortsatt under hösten. Biblioteket
har erbjudit läxhjälp, språkpåsar,
lättlästa bokcirklar. Parkbadet har
arbetat med extrasim, simundervisning
för högstadie- och gymnasieelever
som saknar simkunskaper. Även
simundervisning för vuxna nyanlända
har genomförts.
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Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för perspektivet medborgare är god. Medborgarna är fortsatt nöjda med nämndens verksamheter inom kulturoch fritidsområdet. NMI Kultur har minskat något men är fortfarande på en hög nivå.
NMI Fritid har ökat något från 2017.
Nämndens verksamheter har under året gjort flertalet insatser för att främja ökad integration och mångfald samt för att nå nya
målgrupper och nya besökare.
Perspektiv
MEDARBETARE
Framgångsfaktorer
Ledarskap - Tydliga uppdrag och mål
Medarbetarskap - Tydliga uppdrag och mål
Gemensam värdegrund
Jämställdhet
Mål 2018

U Mått

Ledarskapet upplevs tydligt och
utvecklingsinriktat

Mätmetod 1:
Medarbetarundersökning 2016, 2018

Målnivå 1:
MMI ledarskap och utveckling
ska vara högre än genomsnittet för
kommunen

Värde 2016:
MMI Ledarskap: 77 % har svarat
betyg 3 eller 4 (skala 1- 4)
MMI Utveckling: 95 % har svarat
betyg 3 eller 4 (skala 1- 4)

Målnivå 2: 3,5

Genomsnittligt MMI för kommunen
MMI Ledarskap: 77 MMI
Utveckling: 89 %
Värde 2018:
MMI Ledarskap: 83% har svarat
betyg 3 eller 4 (skala 1- 4)
MMI Utveckling: 93 % har svarat
betyg 3 eller 4 (skala 1- 4)
Genomsnittligt MMI för kommunen
MMI Ledarskap: 78% MMI
Utveckling: 88 %
Mätmetod 2: Intern
medarbetarundersökning 2015, 2017.
Värde 2015: 4,05
Värde 2017: 4,03

Analys
Enhetscheferna arbetar med
regelbunden uppföljning och
utvärdering av genomfört arbete. I
medarbetarsamtal sätts medarbetarnas
mål och utvecklingsplan.
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Medarbetarna upplever att de har
inflytande och är motiverade i sitt
arbete

Mätmetod 1:
Medarbetarundersökning 2016 och
2018

Målnivå 1:
Totalt MMI-index och MMI
inflytande ska vara högre än
genomsnittet för kommunen

Värde 2016:
Totalt MMI-index: 76
MMI inflytande: 87 % har svarat
betyg 3 eller 4 (skala 1- 4)

Målnivå 2: 3,5

Genomsnittligt MMI för kommunen
Totalt MMI-index: 69
MMI inflytande: 79 %

Alla enheter har regelbundna APT
där möjlighet till påverkan finns. I
framtagandet av arbetsplaner och
verksamhetsplaner är medarbetarna
involverade och kan påverka
utformningen. Medarbetarna är i hög
utsträckning med och planerar de
aktiviteter som ska genomföras och
följas upp.

Värde 2018:
Totalt MMI-index: 77
MMI inflytande: 94 % har svarat
betyg 3 eller 4 (skala 1- 4)
Genomsnittligt MMI för kommunen
Totalt MMI-index: 70
MMI inflytande: 79 %
Mätmetod 2: Intern
medarbetarundersökning 2015
och 2017 via intranätet, skala 1-5.

Medarbetarna upplever att kultur- och
fritidsförvaltningen är en jämställd
arbetsplats
Målnivå:
Bibehållen eller ökad MMI
MMI jämställdhet och mångfald
ska vara i nivå med eller högre än
genomsnittet för kommunen

Värde 2015: 4,4
Värde 2017: 4,5
Mätmetod: Medarbetarundersökning
2016 och 2018
Enheterna arbetar med jämställdhet
och normer i verksamhetsplaneringen.
Värde 2016:
MMI jämställdhet och mångfald: 83
% har svarat betyg 3 eller 4 (skala
1- 4)
Genomsnittligt MMI för kommunen
MMI jämställdhet och mångfald: 85
% har svarat betyg 3 eller 4
Värde 2018:
MMI jämställdhet och mångfald: 85
% har svarat betyg 3 eller 4 (skala
1- 4)
Genomsnittligt MMI för kommunen
MMI jämställdhet och mångfald: 86
% har svarat betyg 3 eller 4
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Medarbetarna är väl förtrogna med
Vision
2025 och ser sitt ansvar för helheten
Målnivå: Bibehållet eller ökat värde
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Mätmetod: Medarbetarundersökning Medarbetarna är i hög utsträckning
2016 och 2018.
involverade i framtagandet och
uppföljningen av arbetsplanerna vilka
Värde 2016:
mynnar ut från Vision 2025.
”Jag känner till innehållet i Vision
2025”: 89 % har svarat betyg 3 eller
4 (skala 1- 4)
”Jag känner till mål och
handlingsplaner för vår
arbetsgrupp/verksamhet”: 95 % har
svarat betyg 3 eller 4 (skala 1- 4)
Värde 2018:
”Jag känner till innehållet i Vision
2025”: 84 % har svarat betyg 3 eller
4 (skala 1- 4)
”Jag känner till mål och
handlingsplaner för vår
arbetsgrupp/verksamhet”: 94 % har
svarat betyg 3 eller 4 (skala 1- 4)

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för perspektivet medarbetare är god, undersökningar visar att nöjdheten är högre än målnivån samt högre än
genomsnittet för kommunen.
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Perspektiv
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Framgångsfaktorer
Miljö – Ett ekologiskt hållbart samhälle
Samhällsbyggande – genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo, verka och utvecklas i kommunen.
Folkhälsa – genom en god utbildningsnivå, trygghetsskapande åtgärder och social sammanhållning
Jämställdhet
Ökat samarbete mellan kommunens förvaltningar
Mål 2018

Mått

Analys

Öka antalet personer som tar del av
nämndens utbud

Mätmetod: Egen mätning av antal
besökare, elever med mera

Målnivå: Öka antalet personer som
tar del av nämndens utbud jämfört
med tidigare år.

Värde 2017:
Antal lån bibliotek: 265 141
Antal besök biblioteket: 341 750
Antal besök Konsthallen: 8 203
Antal besök Parkbadet: 174 426
Antal elever Kulturskolan: 1 350

Verksamheterna arbetar kontinuerligt
med att utveckla verksamheterna för
att nå nya målgrupper. Regelbundna
annonseringar i tidningar samt
sociala medier för att synas och nå
medborgarna.
Det som minskat under några år
är antalet lån på biblioteken, men
däremot ökar besöksantalet.

Främja tillgänglighet till friluftsliv
och spontanidrott
Målnivå: minst fem insatser

Ett jämställt nyttjande av lokaler och
övriga resurser
Målnivå 1: Alla enheter genomför
minst en insats för ökad jämställdhet i
fritids- och kulturverksamheterna
Ett jämställt nyttjande av lokaler och
övriga resurser
Målnivå 2: Oförändrad eller
ökad jämställdhet i fritids- och
kulturverksamheterna
Bidra till arbetsmarknadsåtgärder för
ungdomar
Målnivå 1: Utökat samarbete med
Arbetslivsförvaltningen
Målnivå 2: Erbjuda minst 5
praktikplatser

Värde 2018:
Se separat tabell
Mätmetod: antal utvecklingsinsatser Utlåning av sportprylar på
Fritidsbanken gör det lättare till
Värde 2017: 3st
spontanidrott. Möjlighet att prova
Värde 2018: 5t
på friluftsliv har erbjudits. Många
besökare i Stadsparken under vintern
och sommaren. Ungdomscoacherna
genomför spontana idrottsaktiviteter.
Föreningsmatchning skapar nätverk
mellan ungdomar och föreningar.
Mätmetod 1: Antal dokumenterade
Verksamheterna satsar på att få mer
insatser
jämställda mötesplatser och anpassar
innehåll i vissa verksamheter.
Värde 2017: saknas
Exempel, genom extra insatser för
Värde 2018: 23st
att locka fler tjejer till mötesplatser.
Insatser att få fler manliga besökare
till Konsthallen och biblioteken.
Mätmetod 2:
Verksamheterna arbetar kontinuerligt
Fördelning mellan flickor och pojkars med att nå ett jämställt nyttjade av
aktivitetsnivå mätt i LOK-stöd.
lokaler.
Värde 2017: 202 060 tillfällen
varav 79 885 flickor, 122 175 pojkar
Värde 2018: Värde saknas
Mätmetod 1: Antal samarbeten
Värde 2017: saknas
Värde 2018: 2st
Mätmetod 2: Antal
ungdomspraktikplatser, ålder 18-24
år
Värde 2017: 4st
Värde 2018: 6st

Verksamheterna tar emot praktikanter
och prao elever i den mån de kan.
Både mötesplatser för unga,
Fritidsbanken, Kulturskolan och
biblioteket har tagit emot praktikanter
eller erbjudit sommarjobb. Parkbadet
har haft två personer arbetet via
extratjänster.
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Mätmetod: antal utvecklingsinsatser Den öppna verksamheten i
Kulturcentrum, Frikult, utvecklas
Värde 2016: > 5st insatser
kontinuerligt. Öppen verksamhet
Målnivå: alla enheter genomför
Värde 2017: 11st
har även bedrivits på Nya Bruket.
insatser
Värde 2018: 38st
Utåtriktad verksamhet bedrivs även
ute på olika skolor.
Nämndens verksamheter arbetar aktivt
Mätmetod: andel föreningar som
Medvetenheten ökar i verksamheterna
för en ekologiskt hållbar miljö
deltagit i dialogsamtal där miljö har
och val av ekologiska alternativ görs
diskuterats
när det är möjligt samt återbruk och
Målnivå: miljöaspekten prioriteras i
reparationer av utrustning.
dialogsamtalen med föreningar och
Värde 2017: saknas
Dialogsamtal med studieförbund och
studieförbund
Värde 2018: alla föreningar, 100%
föreningar har genomförts, alla har
fått frågan om miljö.
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för perspektiv Hållbar samhällsutveckling är i stort bra. Nämnden har arbetat mycket med insatser för öppna
mötesplatser för unga och öka tillgänglighet på spontanidrott och friluftsliv. Miljö och hållbarhet beaktas och arbetas med i
verksamheterna samt i dialog med föreningslivet.
Främja och utveckla öppna
mötesplatser

Perspektiv
EKONOMI
Framgångsfaktorer
Helhetssyn - Alla ska hålla sig inom fastställda ekonomiska ramar
Ledarskap – Uppföljning och aktiv styrning för att nå uppsatta mål
Mål 2018
God ekonomisk uppföljning
Målnivå: lägre prognosavvikelse
jämfört med tidigare år

Nämndens verksamheter effektiviseras
kontinuerligt
Målnivå: resultat enligt budget för
förvaltningen
Ett mer effektivt nyttjande av lokaler
Målnivå: oförändrad eller höjd
nyttjandegrad

U Mått
Mätmetod: budgetuppföljning vid
delårsbokslut
Värde 2017:
Avvikelse mot prognos
april 2017: 34 %
augusti 2017: 43 %
november 2017: 48 %
Värde 2018:
Avvikelse mot prognos
april 2018: 100 %
augusti 2018: 90 %
november 2018: 81 %
Mätmetod: Effektiviseringar
redovisas som budgetårets
verksamhetsförändringar.
Värde 2017: Budgeterat för 2017
Värde 2018: Budgeterat för 2018
Mätmetod: Nyttjandegrad
idrottshallar och salar
Värde 2017: 31,4%
Värde 2018: värde saknas

Analys
Regelbunden ekonomisk uppföljning
av verksamheterna.
Medvetna val vid inköp av varor
samt regelbundet underhåll för längre
livslängd av befintliga varor.

Enhetscheferna arbetar kontinuerligt
med att se över verksamheterna och
möjliga effektiviseringar så som
e-tjänster och ändrade rutiner.
Nyttjandegrad av idrottslokaler
ses över för att den ska kunna öka.
Rutiner för uthyrning av scener och
lokaler i Kulturcentrum har justerats
för att ge bättre nyttjande.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för perspektivet ekonomi är god, nämnden redovisar ett positivt resultat i bokslut. Arbetet med prognoser är
däremot ett förbättringsområde.
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Perspektiv

OMVÄRLD

Framgångsfaktorer
Omvärldsbevakning – Omvärldsanalys
Mål 2018
Ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte
med parter utanför Sandvikens
kommun
Målnivå: oförändrat eller ökat
deltagande i nätverk eller projekt
inom kultur- och fritidsområdet

U

Mått

Analys

Mätmetod: Antalet nätverk eller
projekt som förvaltningen deltar i.

Genom delaktighet i utbildningar,
nätverk, studiebesök och
omvärldsbevakning håller sig
verksamheterna uppdaterade på
vad som är aktuellt inom de olika
områdena.

Värde 2017: 28st nätverk eller
projekt
Värde 2018: 34st nätverk eller
projekt

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Måluppfyllelsen för perspektivet omvärld är väldigt god, verksamheterna arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning, deltar i
nätverk, studiebesök och utbildningar för att hålla sig uppdaterade inom respektive område.
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Volymer/Verksamhetsmått

Viktiga händelser och framtidsbedömning
2018

2017

2016

203 427

265 141

271 507

60%
346 955

50%
341 750

52%
331 046

8 551

8 203

9 028

180 000

174 426

214 000

184

186

205

28

11

12

50

44

39

26

29

28

145

154

112

34

33

30

Antal elever i frivillig
verksamhet

1 337

1350

1166

Antal barn i
grundskoleverksamhet 5)

5 520

4 300

4 900

Kulturcentrum
Antal offentliga
arrangemang
Andel för barn och unga

272
53%

232
52%

403
47%

86

87

87

Biblioteken
Antal lån
- andel barn- och
ungdomsmedier
Antal besökare
Konsthallen
Antal besök
Parkbadet
Antal besök
Föreningsstöd
Idrottsföreningar kr/
invånare
Idéburna föreningar kr/ 1)
invånare
Kulturföreningar kr/
invånare 2)
Sociala föreningar kr/
invånare
Ungdomsgårdar kr/
invånare
Studieförbund kr/
invånare 3)
Kulturskolan

Årsarbetare
Antal
1) bidrag inkl lokalhyra fr 2018
2) bidrag inkl lokalhyra samt statsbidrag för lovverksamhet 2018
3) bidrag inkl statsbidrag för lovverksamhet 2018
4) pedagogisk verksamhet samt skolföreställningar
5) Omfattar pedagogisk verksamhet och skolföreställningar 2018

Sandviken har under hela året firat sin utmärkelse som Årets
kulturkommun. Firandet skedde bland annat under Sandvikendagarna och med en Årets kulturkommunvecka vilken
innehöll en galakväll för och med det lokala kulturlivet på
Kulturcentrum. Utmärkelsen har varit positiv för Sandvikens
kommun och har givit verksamheten energi att fortsätta utvecklas.
Under året har kommunen fått ovanligt omfattande statligt
stöd till olika insatser för kultur- och fritidsverksamhet. I fokus för statlig bidragsgivning har varit ett breddat deltagande
i kulturskola och bibliotek, simundervisning och avgiftsfria
lovaktiviteter för skolungdomar. Till exempel har Kulturskolan utökat sitt utbud av kurser och utvecklat sin öppna
verksamhet. Bland de nya kurserna märks det orientaliska
instrumentet saz, musikproduktion och vlogging. Öppen, avgiftsfria verksamhet sker en gång i veckan på Kulturcentrum
och på Nya Bruket. Genom statligt stöd har lovverksamheten
för skolungdomar utökats kraftigt, med aktiviteter på både
vinter, sommar och höstlov. Detta har skett genom stöd och
samverkan med föreningslivet och med egna insatser. Statligt
stöd möjliggjorde utökad och fördjupad simundervisning för
alla sexåringar i samarbete med kommunens förskolor. Genom den statliga satsningen ”Stärkta bibliotek” har teknik,
till exempel ljudanläggningar och videoprojektorer, köpts
in för att utveckla biblioteken som mötesplatser. Den ökade
volymen statliga riktade stöd har skapat påtagliga synergieffekter i verksamheten och påverkat det ekonomiska resultatet
positivt. Troligen kommer det statliga stödet inte att bli lika
omfattande kommande år.
Planerad utökning av verksamheten är införandet av Kulturlöftet som sker tillsammans med Kunskapsnämnden.
Kulturlöftet ger alla barn och elever i förskola, förskoleklass
och grundskola likvärdig tillgång till kulturupplevelser och
möjlighet till skapande. Under 2018 genomfördes förstudie
och påbörjades införandeprojekt. Kulturlöftet väntas vara fullt
utbyggt under 2019.
Kultur- och fritidsnämndens största satsning under senare år
är byggandet av nya rutschkanor på Parkbadet. Invigning var
planerad till 2017 men kom av olika skäl inte att ske förrän i
slutet av 2018. Rutschkanorna ersätter de tidigare vilka var i
dåligt skick och som inte levde upp till skärpta EU-regler. De
nya rutschkanorna skapar både ökad attraktivitet och bättre
tillgänglighet till Parkbadet och besöksantalet ökade markant
efter att de invigdes i början av december. Ett drunkningslarm
installerades i övningsbassängen och fler parkeringsplatser
anlades under året. Enligt budget ska investeringarna i Parkbadet bära sina egna kostnader genom fler besökare. För detta
krävs en långsiktig och tydlig marknadsföring av Parkbadet
som attraktivt besöksmål och friskvårdsanläggning.
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Kultur- och fritidsnämnden har som mål att medborgarna ska
vara delaktiga i verksamheten och många insatser gjordes för
ökad delaktighet. Till exempel har ungdomsambassadörer
inrättats inom olika områden som kultur, fritid och friluftsliv
och dessa ungdomar medverkar regelbundet i planering och
genomförande av verksamheten. Ökat medskapande och brukardelaktighet bedöms vara viktigt för fortsatt utveckling av
verksamheten.
Ökat deltagande av utrikesfödda i kultur- och fritidsutbudet
är ett av kultur- och fritidsnämndens mål. En stor del av
de statligt stödda projekten har liknande mål. Kultur- och
fritidsförvaltningen har under året framgångsrikt arbetat
med Föreningsmatchning som är en verksamhet som skapar
kontakter och enkla vägar till föreningslivet för främst
utrikesfödda och nyanlända. Kultur- och fritidsnämnden ser
att kultur- och fritidsverksamheten har en roll att fylla för
ett inkluderande och socialt hållbart samhälle som är en av
våra viktigaste framtidsfrågor. Samverkan inom och utom
kommunorganisationen är avgörande för att nå målet.
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Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd
Verksamhetsområde
Nämnden
Miljö- och hälsoskydd
Fysisk planering
Bostadsanpassning
Färdtjänst o skolskjutsar
Kart och lantmäteri
Övrig verksamhet
Samhällsbyggnadsnämnd1
1

Intäkter Kostnader
0,0
-0,6
10,2
-14,1
9,9
-17,5
1,6
-6,4
2,9
-25,9
11,6
-13,5
3,8
-12,9
40,2
-91,0

Netto- Kommunkostnad
bidrag
-0,6
0,6
-3,9
3,5
-7,6
10,1
-4,7
4,1
-23,0
22,5
-1,9
3,4
-9,1
10,5
-50,8
54,7

Resultat
0,0
-0,5
2,6
-0,6
-0,6
1,5
1,4
3,9

Resultatet avser Sandvikens kommun

Målgrupp och verksamhetsuppdrag
Sandviken, Hofors och Ockelbos kommuner samverkar i en
gemensam samhällsbyggnadsnämnd, Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden hör en gemensam
förvaltning benämnd Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning.
Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp är de fysiska och juridiska personer som söker olika typer av lov, tillstånd eller
vill ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. Som exempel kan
nämnas kommunernas invånare, fastighetsägare, företagare.
Tillståndsprövning och tillsyn sker i huvudsak enligt miljöbalken, plan- och bygglagen samt livsmedelslagstiftningen.
Samhällsbyggnadsnämnden ska även tillgodose behoven av
grundläggande geografiska data och följdprodukter från dessa
data. Nämnden inrymmer Sandvikens kommunala lantmäterimyndighet, KLM, och medverkar med fastighetsrättslig rådgivning i samhällsbyggnadsprocessen samt, enligt avtal, till
de kommunala förvaltningarna i Hofors och Ockelbo. Vidare
ansvarar nämnden för skolskjuts- och färdtjänstverksamheten
i Sandviken samt bostadsanpassningsbidrag i Sandviken och
Hofors.
Ekonomiskt utfall
Årets positiva resultat har reglerats för respektive
samverkanskommun (Hofors 1,1 mkr och Ockelbo 1,8 mkr).
Det kvarvarande överskottet på 3,9 mkr är Sandvikens andel
av nämndens och verksamhetens utfall.
Miljö- och hälsoskydd har ett underskott för Sandvikens kommun på grund av lägre intäkter på grund av att avloppsinventeringen har utförts i Hofors kommun i större utsträckning än
i Sandvikens kommun, och därmed genererat lägre intäkter än
vad som var budgeterat.
Inom plan- och bygg beror överskottet på högre intäkter och
lägre personalkostnader. Under 2018 har VGS erhållit extra
medel från Sandvikens kommun. Dessa medel är kopplade till
Boverkets bidrag för ”Ökat bostadsbyggande” som inkommer

till kommunen under december månad. För år 2018 fick VGS
3,2 mkr och av detta har 2,8 mkr nyttjats för samhällsbyggnadsutveckling inom Sandvikens kommun.
Verksamheterna för bostadsanpassning har ett negativt resultat där åtgärdskostnaderna är högre än budgeterat.
Färdtjänst- och skolskjutsverksamheternas underskott beror
till största del på högre kostnader för färdtjänst och riksfärdtjänst.
Överskottet inom kart- och lantmäteri beror dels på högre
intäkter från förrättningsverksamheten. Efterfrågan på fastighetsrättslig service från Hofors och Ockelbo har varit lägre än
förväntat.
Det övriga verksamhetsområdet innehåller förvaltningsledning, administration samt nämndens buffert. Överskottet beror
på att nämndens buffert inte nyttjats, dessutom har nämnden
haft lägre kostnader för lokalhyra och övriga kostnader.
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Balanserad styrning – måluppföljning
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2018. Graden av uppfyllelse
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2018. Mätningens resultat åskådliggörs med
följande färgmarkering:
Uppfyllt
Perspektiv

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

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
VGS verksamheter har nöjda medborgare.

Målnivå: NKI för alla tre kommunerna ska öka utifrån värde 2017.

U

Mått

Analys

Mätmetod: SKL:s undersökning
INSIKT ”Nöjd-Kund-Index”,
NKI

Under året har SKL genomfört sin undersökning INSIKT, resultatet för helår
redovisas först våren 2019. Utifrån tidigare
resultat har enhetsspecifika handlingsplaner
inom sex stycken delområden tagits fram.
Ett påbörjat arbete med tjänstedesign bidrar
i allra högsta grad till mer nöjda medborgare då de både får vara delaktiga och får
inflytande i utvecklingen av den kommunala
servicen.

Värde 2017: NKI Sandviken 74,
Hofors: 63; Ockelbo: 73

Värde 2016: NKI Sandviken 74
VGS och dess verksamheter ger medborgarna möjlighet att påverka inom
nämndens verksamhetsområden.

Målnivå: Antalet medborgarträffar
ökar.

Mätmetod: Egen mätning/inventering

Värde 2016: 6

Under året har det anordnats 10 stycken
Öppet Hus i de samverkande kommunerna.
Dessutom har det skett medborgardialoger i
samband med framtagande av Översiktsplan
för Sandvikens kommun. Det har även
anordnats medborgarträffar i anknytning till
fler detaljplaner och planprogram. När medborgarna bjuds in till samråd och informationsträffar innebär det att de får möjlighet
till att vara delaktiga, t.ex. i samband med
att ett nytt bostadsområde formas. Dessutom
skapas en förståelse för hur planprocessen
ser ut.
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VGS verksamheter är tillgängliga för
medborgarna.

Målnivå:: Värdet från 2016 i ”Servicemätning via telefon och e-post”
ska förbättras/bibehållas.
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Mätmetod 2: ”Servicemätning
via telefon och e-post”, del tillgänglighet

Resultatet i ”Servicemätning via telefon och
e-post” del tillgänglighet, Bygglov: 83 %;
miljö- och hälsa 100 %; kart- och lantmäteri
67 %, visar att de aktiviteter som genomförs utifrån handlingsplanerna för NKI har
Värde 2017: Bygglov 83 %, Mil- gett resultat. För att bli mer tillgängliga har
bland annat KLM arbetat med ”Veckans
jö- och hälsa 84 %; Kart o Lantlantmätare” vilken alltid är tillgänglig via
mäteri: 60 %
telefon och hanterar frågor från allmänheten.
Värde 2016: Bygglov 83 %, Miljö- och hälsa 100 %

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Det fortsatta arbetet med workshops kopplat till NKI för medarbetarna tillsammans med kontinuerligt arbete med bemötandefrågor bidrar till förbättring av servicen för att medborgarna ska få ett respektfullt bemötande. Utifrån att medborgarna ska ges
delaktighet och inflytande hålls både informationsträffar och samrådsmöten i planprocessen, något som får positiv respons och
större förståelse för processerna inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds verksamhetsområden.
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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

U

Medarbetarna upplever att närmsta
chef har ett tydligt ledarskap.

Målnivå: Förbättring utifrån index
2016 (MMI del ledarskap).

Medarbetarna upplever att de har
inflytande över sitt arbete.

Målnivå: Förbättring utifrån MMI
2016, MMI del inflytande.
Medarbetarna upplever att de är motiverade i sitt arbete.

Målnivå: Förbättring utifrån MMI
2016.

Medarbetarna är väl förtrogna med
Vision 2025 i Sandvikens kommun,
Vision Ockelbo kommun, samt Vision
Hofors kommun.

Målnivå: Förbättring utifrån MMI
2016.

Mått

Analys

Mätmetod: Medarbetarundersök- Resultatet av medarbetarundersökningen
ningen 2018, motiverad – medar- för 2018 gav ett utfall på MMI del lebetar – index, MMI, del ledarskap darskap 82. För att lyckas med ett tydligt
ledarskap har nyckeln till framgång varit
kontinuerlig feedback, utveckling av struktur i informationsflödet för att medge inVärde 2016: MMI 66
kluderande och tydliga målbilder.
Mätmetod: Medarbetarundersök- Resultatet av medarbetarundersökningen
ningen 2018, motiverad – medar- för 2018 gav ett utfall på MMI del inbetar – index, MMI
flytande 86. Samtliga enheter på förvaltningen har fortsatt arbeta med den attraktiva
arbetsplatsen och STAMINA. Genom
delaktighet får medarbetarna inflytande.
Värde 2016: MMI 58
Mätmetod: Medarbetarundersök- Resultatet av medarbetarundersökningen
ningen 2018, motiverad – medar- för 2018 gav ett utfall på MMI 73. Som en
betar – index, MMI
del i att få medarbetarna motiverade har
kompetensrosor tagits fram för samtliga
medarbetare.
2016: MMI 68

Individens samt gruppens samlade kompetens sammanställs och målbilden för
fortsatt utveckling förtydligas bland annat i
samband med medarbetarsamtalen.

Mätmetod: Medarbetarundersök- Resultatet av medarbetarundersökningen
ningen 2018, motiverad – medar- för 2018 gav ett utfall på MMI del Vision
betar – index, MMI
2025: 83 (Vision Hofors: 68; Ockelbo: 64).
I syfte att medarbetarna ska känna till respektive kommuns Visioner har information
om dessa presenterats för dem.
Värde 2016: MMI 56

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Genom delaktighet och inkluderande blir medarbetarna mer nöjda. Detta tillsammans med kompetensrosor samt arbete med
vad som är en attraktiv arbetsplats leder till att Sandvikens Kommun blir en attraktiv arbetsgivare där medarbetaren själv
skapar förutsättning till utveckling och tydlighet.
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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
Skapa trygga miljöer för kommunernas invånare.

Målnivå: Förbättring utifrån NMI
2016, trafiksäkerhet gång- och
cykelvägar.

U

Mått

Analys

Mätmetod: SCB’s medborgarundersökning NMI, Nöjd-Medborgar-Index, trafiksäkerhet gång- och cykelvägar

I syfte att skapa trygga miljöer och på sikt
uppnå KF:s övergripande målsättning har
nämnden föreslagit att ett miljöstrategiskt
program för Hofors, Ockelbo och Sandviken tas fram. Då respektive kommun fattade
olika beslut blev detta inte aktuellt att ta
fram.

Värde 2017: NMI trafiksäkerhet
gång- och cykelvägar: Sandviken
6,0; Hofors: 5,5; Ockelbo: saknas

Värde 2016: NMI trafiksäkerhet
gång- och cykelvägar: Sandviken
6,1; Hofors: 5,7; Ockelbo: saknas

Värde 2015: NMI trafiksäkerhet
gång- och cykelvägar: Sandviken
6,1; Hofors: 5,7; Ockelbo: 5,3

NMI trafiksäkerhet gång- och cykelvägar:
Sandviken 6,0; Hofors: -; Ockelbo: -

Sandvikens kommun och Kommunkoncern
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Skapa attraktiva förutsättningar för
kommunernas näringsidkare.

Målnivå: Förbättring utifrån NKI
2017, del bygglov och miljö- och
hälsoskydd.

Mätmetod: SKL:s servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, Nöjd-Kund-Index,
NKI

Värde 2017: NKI bygglov: Sandviken: 69 ; Hofors: - ; Ockelbo:
-; NKI livsmedel: Sandviken: 78;
Hofors: -; Ockelbo: -; NKI miljöoch hälsoskydd: Sandviken: 69;
Hofors: 65; Ockelbo: -
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Under året har SKL genomfört sin undersökning INSIKT, resultatet för helår
redovisas först våren 2019. Utifrån tidigare
resultat har enhetsspecifika handlingsplaner inom sex stycken delområden tagits
fram.

Det fortsatta arbetet med workshops
kopplat till NKI samt det påbörjade arbetet med tjänstedesign skapar attraktiva
förutsättningar för näringsidkarna att verka
i.

Värde 2016: NKI bygglov: Sandviken: 63; Hofors: - ;
Flertalet företagsbesök har genomförts
under året. Syftet har varit att inhämta
Ockelbo: -; NKI livsmedel: Sand- kunskap om företagens behov av och upviken: 72; Hofors: -; Ockelbo:
plevelser från förvaltningens tjänster och
-; NKI miljö- och hälsoskydd:
uppdrag.
Sandviken: 70; Hofors: -; Ockelbo: -

Värde 2015: NKI bygglov: Sandviken: 71; Hofors: -; Ockelbo:
-; NKI miljö- och hälsoskydd:
Sandviken: 65; Hofors 55; Ockelbo: -

Energibesparingar, hållbart byggande
och miljöanpassat beteende aktualiseras för kommunkoncernen, näringslivet och privatpersoner.

Mätmetod: Egen mätning

Värde 2016: 6

Förvaltningen har ordnat Öppet hus, deltagit vid Bomässan samt haft aktiviteter i
samband med skräpplockardagarna och
Trafikantveckan i alla tre kommunerna.

Målnivå: Minst 5 aktiviteter riktade
till medborgarna utförs.
VGS verkar för att ”Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning” med
Länsstyrelsen genomförs och följs
upp.

Mätmetod: Egen uppföljning

Målnivå: Minst 75% av åtagandena
per kommun utförs.

Värde 2016:
Ockelbo: 10,
Sandviken: Överenskommelsen
togs fram först under år 2016,
Hofors: 17

Värde 2017: Ockelbo: 9, Sandviken: 25; Hofors: 18

En uppföljning avseende verksamheternas
genomförande har gjorts. Resultatet visar
att 75 % av Hofors , 83 % av Ockelbo, 84
% av Sandvikens åtaganden pågår eller har
genomförts.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Genom det fortsatta arbetet med handlingsplaner inom NKI, tjänstedesign samt åtgärdsarbete för miljömål och klimatanpassning bidrar verksamheterna inom Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd till att kommunerna erbjuder en trygg och
attraktiv livsmiljö för så väl invånare som näringsidkare.
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Perspektiv

EKONOMI

Övergripande målsättning:
•

Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.

Mätmetod: Egen uppföljning

VGS samverkar inom förvaltningen,
kommunen, kommunkoncernen och
grannkommunerna för att nå en ökad
effektivitet.

Målnivå: Ta fram och utveckla 10
processer inom VGS.

Under året har 25 stycken nya processer
och rutiner tagits fram och utvecklats inom
nämndens verksamhetsområden. Arbetet
med att utveckla och ta fram processer och
rutiner bidrar till en ökad effektivitet såväl
inom nämndens verksamheter som hos de
parter som nämnden samverkar med.

Värde 2016: 9 stycken processer

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
År 2018 har verksamheterna uppnått sina mål, samtidigt som det ekonomiska utfallet varit positivt. Det är tydligt att ett
strukturerat arbetssätt, med bland annat resultatdialoger driver utvecklingen av verksamheten i rätt riktning.

Perspektiv

OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna
och företagen.
• Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.
Mål
VGS verksamheter har praktikanter
och sommarjobbare.

Målnivå: En praktikant/sommarjobbare per enhet/per år.

VGS verksamheter jobbar för att ta
emot språkpraktikanter.

Målnivå: Utarbeta ett arbetssätt för
samarbete med arbetsförmedling

U

Mått

Analys

Mätmetod: Egen uppföljning

Totalt har förvaltningen haft 12 stycken
sommarjobbare/praktikanter under året.
Ett samarbete med Högskolan i Gävle
har inletts i syfte att få bra relation med
högskolor och universitet för att långsiktigt skapa goda möjligheter till en hållbar
personalförsörjning. En praktikant erbjöds
anställning efter praktiktiden.

Värde 2016: 4 (för hela
förvaltningen)

Mätmetod: Egen uppföljning

Värde 2016: Saknas

En rutin för att ta emot språkpraktikanter är
framtagen. I rutinen framgår hur samarbetet
med Arbetsförmedlingen ska gå till.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern
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VGS bidrar till förbättring av bostadsbilden i Hofors, Ockelbo och Sandvikens kommuner.

Målnivå: Index för antal antagna/
godkända detaljplaner för bostadsändamål tas fram 2017.
VGS utvecklar verksamheterna genom regionala, nationella eller internationella nätverk.

Mätmetod: Egen uppföljning/
mätning
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I syfte att förbättra bostadsbilden inom de
samverkande kommunerna, Hofors, Ockelbo och Sandviken har VGS initierat till en
detaljplan och en strukturplan.

Värde 2016: Saknas

Mätmetod: Egen uppföljning.

Värde 2016: 22

Förvaltningen har varit på två stycken studiebesök i andra fusionerade verksamheter
inom samma verksamhetsområden. Utifrån
det har utvecklingsarbetet inom verksamheterna kunnat fortsätta.

Målnivå: Två studiebesök/webbseminarie eller liknande per enhet.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd är delaktig och samverkar i flertalet regionala och nationella nätverk vilket bidrar
till att de övergripande målsättningarna för regional och nationell samverkan uppfylls. Dessutom utvecklas verksamheterna och
dess personal kontinuerligt genom möten med många kulturer med kommunens medborgare och dess näringsidkare.
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Volymer/Verksamhetsmått

Antal inkomna ärenden

2018
SandTotalt viken Hofors Ockelbo

Miljö- och hälsoskydd1
Livsmedel
808
Hälsoskydd
1080
Miljöskydd
1 477
Naturvård
173
Antal avslutade ärenden 3 385
Ärendebalans/öppna
ärenden
1057

2017
2016 6
SandSandTotalt viken HoforsOckelbo Totalt viken Hofors Ockelbo

554
454
895
88
2099

123
457
237
6
602

122
164
323
61
622

791 546
488 210
1 079 674
186 115
2 442 1439

150
73
210
24
435

84 481
178 588
170 1 083
25 112
532 1 520

342
299
692
66
753

71
62
150
17
223

68
227
241
29
544

402

340

291

750

429

104

177

744

407

79

258

13
15

6
10

5
2

2
3

16
15

6
11

4
2

6
2

33
4

23
3

7
0

3
1

335
843

308
565

17
136

10
142

347
946

614

174

153

918

606

187

123

849
23

552
15

148
4

149
4

855
53

563
27

142
11

146
9

661
82

450
58

136
11

78
13

298

194

66

38

292

174

73

42

172

98

41

32

45
4
25
86

28
3
18
86

10
1
2
0

7
0
5
0

23
36
79

15
27
79

3
7
0

5
2
0

150

120

16

14

145

126

13

6

97
15
14
68
89
203

95
8
14
68
84
197

2
7
0
0
1
2

0
0
0
0
4
4

115

114

0

1

107

101

3

3

109

101

8

0

373
362

273
265

65
68

35
29

325
357

259
283

6674-

224
185

179
152

4533-

38

27

5

6

27

19

8-

39

27

12-

Fysisk planering
Plan och bygg1
Detaljplaner
Planbesked
Trafikärenden1
Byggärenden
Antal avslutade
byggärenden
Ärendebalans/kompletta
Ärendebalans/
inkompletta/väntande
Kart och lantmäteri2
Mätuppdrag
Grundkartor
Nybyggnadskartor
Fastighetsbildning
Övrigt
Antal avslutade ärenden
Ärendebalans/öppna
ärenden
Bostadsanpassning3
Inkomna ärenden
Antal avslutade ärenden
Ärendebalans/öppna
ärenden
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Övrig verksamhet
Allmänna ärenden4

180

-

-

-

Färdtjänst
743
743
Skolskjuts
1 437 1 437
Parkeringstillstånd
240
176
Antal avslutade ärenden 2 413 2 413
Ärendebalans/öppna
ärenden
20
20

56
0

8
0

0

0

1 117
834
411

5

Totalt inkomna
ärenden
7 877 5 644
Antal avslutade ärenden 7 159 5 449
Ärendebalans/öppna
ärenden
1 528
757
Antal årsarbetare

177

--

708 708
1 389 1 389
407 303
1 433 1 329
64

63
63

117

111

6

0

- 1 037 1 037
- 2 136 2 136
41 144 112
41 3 272 3 240

19
25

13
13

156

-

-

579
283

713
561

99

258

64

0

882
814

7 012 4 956
5 232 3 740

776
727

666 7 178 5 886
725 5 180 4 342

336

1 240

188

222 1 054

72

74

787

0

162

691

72

För ärenden inom miljö- och hälsoskydd och plan- och bygg är några ärenden gemensamma för två eller tre kommuner, detta medför en differens vid
summering av respektive kommun.
1

2

Fastighetsbildning får endast ske i Sandvikens kommun enligt lag.

3

VGS hanterar enbart bostadsanpassning i Hofors och Sandviken under 2016 och 2017.

4

Trafikärenden ligger under allmänna ärenden för år 2016.

5

Omprövningar, nya ansökningar, ändring inom bef. beslut samt riksfärdtjänst.

Viktiga händelser och framtidsbedömning
För att ytterligare möta omvärldens förväntningar på organisationen har Hofors, Ockelbo och Sandviken under år 2018
tillsammans genomgått utbildningen ”Förenkla Helt Enkelt”.
Detta är en utbildning som SKL anordnat i många år och som
syftar till att förbättra för kunden; ”det ska vara lätt att göra
rätt”. VGS har en viktig roll i detta arbete och har deltagit
med alla medarbetare samt en stor del av politikerna. Från
de tre kommunerna har ytterligare tjänstemän och politiker
deltagit.
Under år 2018 har hela ledningsgruppen, samt nyckelpersoner
inom förvaltningen genomgått SKLs utbildning i Tjänstedesign. Tjänstedesign är att arbetssätt som syftar till att i större
grad ta hjälp av kunden i utformandet av processer/tjänster
inom organisationen. En plan för hur arbetet ska ske inom
förvaltningen är framtagen och implementeringen är påbörjad,
och kommer att färdigställas under 2019.

En ny ekonomisk modell för den grundläggande geodataverksamheten inom VGS har beslutats. Detta innebär att kommunalt ägd geodata, under 2019, kommer att bli gratis för alla att
nyttja och vidareförädla.
Under 2018 har det pågått ett intensivt arbete för att färdigställa Sandvikens översiktsplan. Under processen har över
800 synpunkter kommit in från myndigheter, politiska partier, företag, föreningar, kommuninvånare, regionala organ,
andra kommuner och intressenter. Översiktsplanen antogs
i kommunfullmäktige 19 november 2018. Översiktsplanen
illustrerar i stora drag hur vår framtida livsmiljö i Sandviken
kan komma att se ut, och är ett viktigt instrument där inriktningen redovisas för utveckling av stads- och landsbygd i
kommunen.
För att säkerställa att viktig information inte hamnar i orätta
händer ska VGS organisation genomlysas och samtliga medarbetare (tjänster) som har tillgång till viktig information ska
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säkerhetsklassas. Arbetet har inletts genom att ledningsgruppen genomgått prövning för säkerhetsklassning. En utredning
är genomförd och kommer att sammanställas under våren
2019.
Under 2018 påbörjades ett större arbete med att ta fram en ny
VA-plan (plan för Vatten och Avlopp) för Sandvikens Kommun, lett av VGS. Den nya VA-planen kommer att färdigställas under våren 2019.
I början av 2018 införde verksamheterna inom miljö- och
hållbarhet en ny tillsynsmetodik kallad ”Sprint”. Tre arbetsgrupper fick i uppdrag att genomföra minst en sprint under
året. Fyra sprintar genomfördes. Baserat på medarbetarnas
erfarenheter under året har metoden justerats och processerna
vidareutvecklats inför 2019.
En förstudie kring ett eventuellt gemensamt miljöstrategiskt
program togs fram under 2017. Förstudien beslutades av
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd i början på
2018. De tre kommunstyrelserna fattade dock olika beslut och
framtagandet av ett gemensamt miljöstrategiskt program blev
därmed inte aktuellt.
I november valde Sandviken, Hofors och Ockelbos Kommuner att alla underteckna en avsiktsförklaring om de globala
hållbarhetsmålen tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg
och Region Gävleborg. För att svara upp till avsiktsförklaringen har VGS ansökt och beviljats att vara med i FN-förbundets och SKL:s projekt Glokala Sverige. Projektet kommer att
pågå under 2019.
Energimyndigheten har beviljat 1,9 miljoner kr i externa medel för projektet ”Processledare hållbart resande”. Projektet
riktar sig internt till de tre kommunkoncernerna och ska pågå
till oktober 2020.
Handläggningstiderna inom bygglovsverksamheten har
periodvis under år 2016 och 2017 överskridit de önskade
och i vissa fall även överskridit de i plan- och bygglagen
stipulerade handläggningstiderna. Under 2018 har arbetet
stabiliserats och enheten har haft god ärendebalans och bra
handläggningstider.
1 januari 2018 tog VGS över ansvaret för bostadsanpassningsbidrag för Ockelbo Kommun.
I juli 2018 har ny lagstiftning inom bostadsanpassningsbidrag,
BAB, börjat gälla. De nya kraven i lagen har medfört att
nya arbetssätt har implementerats för att kunna underlätta
för sökande och förbättra handläggningstid av ärenden som
inkommit.
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På VGS pågår ett aktivt arbete med att möta nuvarande och
framtida digitaliseringskrav. Digitala systemstöd kommer
kunna bidra till en effektivare arbetsprocess och ärendehandläggning. Samtidigt förbättrar vi vår tillgänglighet och service till medborgare och företag. VGS har gått med i projektet
DIGIT; Utvecklat näringsliv genom digitala detaljplaner. Projektet är flerårigt och genomförs i samverkan med Uddevalla,
Orust, Trollhättan och Vänersborgs kommuner.
Under 2018 infördes MittBygge som är en portal för att kunden via e-tjänster/Mina sidor bland annat ska kunna ansöka
om bygglov. Även en stor del information finns att tillgå via
denna portal.
Privatpersoner kan från och med 2018 ansöka om lantmäteriförrättning digitalt och handläggningen sker helt utan hantering av analoga papper. En digitalisering av handläggningen
leder till ökad säkerhet, minskat behov av arkivutrymmen
samt förenklar överlämning av information mellan handläggare.
Hofors och Ockelbo vill att den kommunala lantmäterimyndigheten undersöker om möjlighet finns för Sandvikens Kommun att bli förrättningsförberedande kommun åt dem. Dialog
om detta kommer att föras under år 2019.
Kommunala lantmäterimyndigheten arbetar med att nå rätt
servicenivå enligt förvaltningslagen, vilket innebär att prioriterade ärenden handläggs omgående och övriga ärenden hanteras i turordning efter ankomstdatum. Detta har, för KLM:s
vidkommande, inneburit fokus på äldre ärenden med följden
att tid mellan ansökan och beslut blivit lång.
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Arbetslivsnämnd
Verksamhetsområde
Arbetslivsnämnd
Vuxenutbildning
Kompetensförsörjning
Övrig verksamhet
Arbetslivsnämnd

Intäkter Kostnader
-0,9
38,1
-89,3
120,9
-133,1
0,0
-4,0
159,0
-227,2

Netto- Kommunkostnad
bidrag
-0,9
0,9
-51,1
46,0
-12,2
15,7
-4,0
5,8
-68,2
68,4

Resultat
0,0
-5,1
3,5
1,9
0,2

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Ekonomiskt utfall

Arbetslivsnämndens övergripande uppdrag är att bidra till
en väl fungerande arbetsmarknad genom jobb och studier
för olika målgrupper i kommunen. I detta ingår bland annat
ansvaret för etablering och integration av flyktingar med uppehållstillstånd.

Arbetslivsnämnden har ett negativt resultat inom verksamhetsområdet vuxenutbildning. Detta är beroende på vuxenutbildningens kraftiga ökning av elevantal under den senaste
4-årsperioden som medför behov av utökade resurser, både
i form av lärare och av lokaler. Elevantalets ökning har flera
orsaker. En orsak är den stora ökningen av nysvenskar som
först genomgår svenskundervisning där många sedan övergår
till grund –och gymnasial vuxenutbildning. En annan orsak är
att ny lagstiftning har införts som ger alla rätt till studier för
högskolebehörighet. Från hösten 2017 infördes dessutom möjligheten för vissa arbetslösa att studera med ersättning från
arbetsförmedlingen. Sammantaget bidrar detta till ökad efterfrågan på vuxenutbildningen. De statsbidrag som utbetalats
till kommunen som ersättning för den utökade verksamheten
har betraktats som ett generellt bidrag och därmed inte kommit Arbetslivsförvaltningen till godo. Därutöver har även det
direkta statsbidraget till yrkeshögskoleutbildningen minskat.

Nämnden ansvarar för följande insatser och målgrupper;
Nya invandrande kommunmedlemmar med uppehållstillstånd
som behöver stöd baserat på etableringslagen och den med
Arbetsförmedlingen Lokala överenskommelsen LÖK.
Invandrare som behöver svenskundervisning (sfi).
Vuxna som behöver utbildning från grundläggande nivå till
eftergymnasial nivå.
Vuxna som behöver särskild undervisning (Lärvux).
Vuxna som behöver yrkesutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå.
Distansstuderande på yrkeshögskole-, högskole- och universitetsnivå som behöver en studiemiljö på hemorten i Sandviken.
Arbetsgivare och företag som behöver nya medarbetare med
yrkesutbildning.
Arbetslösa ungdomar under 20 år inom det kommunala aktivitetsansvaret.
Arbetslösa 16-64 år som behöver olika former av arbetsträning och rehabilitering samt praktik och arbetsmarknadsanställningar för att stärka sina möjligheter till etablering på
den ordinarie arbetsmarknaden.
Genomförande av EU-projekt i samverkan med andra aktörer
för nämndens målgrupper.

Under hela året har prognosen för verksamhetsområdet
kompetensförsörjning, där integrations- och
arbetsmarknadsverksamhet ingår, visat på ett minusresultat
beroende på minskade statsbidrag. Statsbidraget från Migrationsverket har minskat i takt med minskad invandring.
Dessutom, liksom för vuxenutbildningen, fick inte Arbetslivsförvaltningen tillgodogöra sig det extra utbetalda statsbidraget
som ska ersätta kommunens kostnader för extratjänster –
kostnader som helt och hållet ligger på arbetsmarknadsverksamheten. Kostnadsbesparingar har gjorts i form av nedläggning av arbetslag. Tack vare att Arbetslivsförvaltningen fick
tillgodogöra sig en del av de extrabidrag de s.k. välfärdsmiljarderna” som staten delade ut för genomförda integrationsinsatser slutade resultatet istället på ett rejält plus.
För verksamhetsområde övrigt ligger överskottet delvis på
förvaltningens buffert och delvis på förvaltningens administration på grund av omfördelning av hyreskostnader, ej
nyttjade personalresurser samt ej nyttjade medel för konsultinsatser.
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Balanserad Styrning – måluppfyllelse
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2018. Graden av uppfyllelse
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2018. Mätningens resultat åskådliggörs med
följande färgmarkering:

Uppfyllt
Perspektiv

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

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.

Framgångsfaktorer
Öppenhet och tillgänglighet
Mål
Nämnden och förvaltningen
genomför dialogmöten inom
nämndens verksamhetsområden,
och förvaltningen informerar
löpande om verksamheten med
en särskild informationsinsats
på hemsida och i sociala medier
minst en gång per månad.
Målnivå: Minst 4 dialogmöten
och/eller verksamhetsbesök där
nämnden deltar samt en informationsinsats minst en gång per
månad

U Mått
Mätmetod: Räkna antal medborgar-/
dialogmöten samt antal informationsinsatser

Värden 2017: Fyra medborgar-/dialogmöten.
Månadsvisa informationsinsatser

Värden 2018: Fyra medborgar-/dialogmöten.
Månadsvisa informationsinsatser

Verksamhetens deltagare ska
vara nöjda med de aktiviteter
förvaltningen genomför.

Målnivå: Minst 90 % av deltagarna i arbetsmarknadsaktivitet
ska vara nöjd med verksamheten
Målnivå: Minst 90 % av studenterna inom vuxenutbildningen
ska vara nöjd med verksamheten

Mätmetod: Deltagarenkäter vid aktiviteternas avslutning.

Analys
Informationsinsatser genomförs varje månad
från förvaltningens verksamheter. Förvaltningen använder Facebook, Instagram,
Twitter, hemsidan, gör egna informationsblad och informationsfilmer, har träffar med
allmänheten. Vuxenutbildningen har informationsfilmer gällande olika utbildningar på
Youtube. Integrations-enhetens reception får
i snitt 50 spontanbesök per dag – som vill ha
information och hjälp med det mesta.

Fyra dialogmöten är genomförda: ”Nya medborgare”, ”Dialogmöte CVL”, Komvux 50 år,
Rådslag folkhälsa och trygghet.
Målet ej uppnått vad gäller arbets-marknadsverksamheten och är en försämring sedan föregående år. Analys av enkätresultatet
kommer att genomföras.

Värden 2017:
Arbetsmarknadsverksamhet 100 %
Vuxenutbildning 95 %

Värden 2018:
Arbetsmarknadsverksamhet 84%
Vuxenutbildning 97 %

Målet är med råge uppnått avseende studenternas nöjdhet inom vuxenutbildningen
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Deltagare inom arbetsmarknads-aktiviteter ska bedöma att
de nått sitt personliga mål som
uppsattes vid aktivitetens start.

Mätmetod: Deltagarenkäter vid aktiviteternas avslutning.

Målnivå: Minst 90 % av deltagarna ska bedöma att de nått sitt
personliga mål som uppsattes vid
aktivitetens start.

Värde 2017: 97 %

Målet är uppnått även om det försämrats
sedan år 2017. Märkligt att fler deltagare
anser att de nått sina personliga mål än de
som inte är nöjda med den verksamhet de
deltagit i. Analys av enkätresultat kommer
att genomföras.

Värde 2018: 91%

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Förvaltningen arbetar aktivt med moderna medier för att nå kommunens medborgare – allt i syfte att information om förvaltningens verksamhet ska komma till medborgarnas kännedom och få kunskap om vilken verksamhet och vilka tjänster Arbetslivsförvaltningen erbjuder. Nämnden ser det som viktigt att informera om olika vägar och möjligheter till studier för kommunens
medborgare, främst unga vuxna som hoppat av skolan samt vuxna arbetslösa som inte har genomgått grund- och gymnasieutbildning. Deltagare i våra verksamheter har redovisat hög nöjdhet även om arbetsmarknadsverksamhetens nöjdhet har minskat
sedan tidigare år. Sammanfattningsvis bedöms att aktiviteterna har bidragit till att uppnå de övergripande målsättningarna.
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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.

Framgångsfaktorer
Ledarskap, Medarbetarskap, Delaktighet.
Mål

U Mått

Chefer och medarbetare inom
förvaltningen ska vara nöjda med
sin arbetssituation.

Mätmetod: Enkätundersökning och
statistik

Målnivå: Lägst nivå 80 % på
både den interna medarbetar- och
chefsundersökningen

Sökningen snitt 82,6 %

Målnivå: Sjukfrånvaro under 3 %

Värden 2016:
Interna medarbetarunder-

Chefers nöjdhet 89% (medel i kommun
77%)
Medarbetares nöjdhet 82% (medel i
kommun 70%)

Värde 2018:
Sjukfrånvaro 4,89 %

Målnivå: Minst 90 % ska känna
till innehållet i Vision 2025 i den
interna medarbetarundersökningen.

Resultatet från 2018 års medarbetar-enkät visar att Arbetslivsförvaltningen
ligger på kommuntoppen när det gäller
mätningarna av medarbetarnas och
chefernas nöjdhet. Det gäller att vidmakthålla det goda resultatet.

Värden 2018:

Värde 2017:
Sjukfrånvaro 4,03 %

Medarbetare känner till Vision
2025 och förstår målen i balanserad styrning.

Analys

Mätmetod: Enkätundersökning
Värde 2016: 81% av medarbetarna
svarar att de känner till innehållet i
Vision 2025.
Värde 2018: 74% av medarbetarna
svarar att de känner till innehållet i
Vision 2025 (medel i kommun 72%)

Sjukfrånvaron under år 2018 uppgick
till 4,89% vilket är en högre nivå
än den målsatta. Målet på 3% är utmanande och kan vara svårt att uppnå.
Trots att målet ej har uppnåtts visar
de höga betygen på medarbetar-undersökningen att trivsel och motivation
är mycket god vilket i sin tur gynnar
frisknärvaro..
Målet är inte uppnått och resultatet har
försämrats sedan år 2016. Enheterna
arbetar med sina arbetsplaner som är
satta utifrån målen i balanserad styrning och uppföljning görs tre gånger
per år. Det försämrade resultatet pekar
dock på att det behövs en uppdatering/
genomgång av Vision 2025 och kommunens målstyrningsmodell för alla
medarbetare.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Den under hösten genomförda medarbetarenkäten ger vi handen att både medarbetare och chefer inom förvaltningen är nöjda
med sin arbetssituation och överstiger klart kommunens genomsnitt. Sjukfrånvaron, där målet inte har nåtts, är dock under
bevakning och redovisas till nämnden varje månad. Även när det gäller hur stor andel av medarbetarna som känner till innehållet i kommunens vision och förstår målen i balanserad styrning har Arbetslivsförvaltningen bättre resultat än kommunens
medel. Nämnden har, i samband med uppföljning av målen i balanserad styrning, dialog med förvaltningens ledningsgrupp för
att därigenom få kunskap och kännedom om respektive enhets förutsättningar att utföra sina uppdrag gentemot medborgarna i
Sandviken. Dock är inte förvaltningens mål uppnått om medarbetarnas kännedom om vision och mål vilket visar att det krävs
nya utbildningsinsatser inom området. Sammanfattningsvis bedöms att aktiviteterna har bidragit till att uppnå de övergripande
målsättningarna.

Sandvikens kommun och Kommunkoncern

119

Arbetslivsnämnd

Perspektiv
HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Övergripande målsättning:
•

Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva.

•

Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Framgångsfaktorer
Arbete, Studier, Eget företagande
Mål

U

Mått

Analys

Nämndens verksamheter ska
bidra till hållbar samhällsutveckling genom att utveckla individers
arbetsförmåga och kompetens.
Kompetensförsörjning och jobb
bidrar även till trygghet och utveckling för såväl företag som
individer.

Mätmetod: Antal deltagare i olika arbetsmarknadsprogram och projekt samt i
den samlade vuxenutbildningen

Målnivå: Minst 5 000, varav
1 400 i arbetsmarknadsprogram/
projekt och 3 600 i den samlade
vuxenutbildningen, ska delta i
arbetsmarknadsaktiviteter och/
eller utbildning inom nämndens
verksamhetsområden under året.

Värde 2018: 1.091 personer har deltagit
i arbetsmarknadsverksamhet, 3.360 i den
samlade vuxenutbildningen

Målet med 5.000 deltagare har inte
nåtts. Dock ett ökat antal deltagare
inom arbetsmarknadsverksamheten trots nedläggningen av fas
3-aktiviteter där de sista deltagarna
avslutades i början av året. Det
minskade antalet kursdeltagare
inom vuxenutbildningen kan bero
på att färre personer studerar inom
olika kursområden. Exempelvis om
en person studerar på grundläggande och gymnasiala kurser blir den
deltagaren registrerad två gånger.

Målnivå: Andelen deltagare som
går till arbete, utbildning eller
eget företagande efter avslutad
arbetsmarknadsaktivitet ska öka
jämförbart med föregående år.

Snittet för förvaltningen 32 %
Arbetsmarknadscentrum 40 %
Integrationsenheten 31 %
Lok-center 25 %

Värde 2017: 1.080 personer har deltagit
i arbetsmarknadsverksamhet, 3.513 i den
samlade vuxenutbildningen

Mätmetod: Andelen deltagare inom arbetsmarknadsverksamhet som går till arbete, utbildning eller eget företagande.
Värde 2017:

En procentenhets ökning av andelen deltagare som gått till arbete,
utbildning eller eget företagande
efter avslutad arbetsmarknadsaktivitet innebär att målet uppnåtts.

Värde 2018:
Snittet för förvaltningen 33 %
Arbetsmarknadscentrum 36 %
Integrationsenheten 48 %
Lok-center 22 %

Målnivå: I genomsnitt går minst
90 % av deltagarna till vidareutbildning, arbete eller eget företagande efter avslutad yrkesutbildning.

Mätmetod: Andelen deltagare i yrkesutbildning som går till vidareutbildning, arbete eller eget företagande.
Värde 2017:
Verkstadsutbildning 77%
IT-utbildning 87,5%
Vård- och omsorgsutbildning 100%
Kock-utbildning 100%
YH Verkstad 100 %
YH Automation 87 %
Värde 2018:
Verkstadsutbildning 79%
IT-utbildning 87,5%
Vård- och omsorgsutbildning 97%
Kock-utbildning 100%
YH Verkstad 85%
YH Automation 75%

När det gäller målet att 90% av
deltagarna ska gå till vidareutbildning, arbete eller eget företagande
kan konstateras att delvis uppfyllelse har nåtts. En förväntan av det
förstärkta väg-ledingsarbetet som
inletts inom vuxenutbildningen är
att resultatet kan förbättras. Med
god information till studenterna kan
de ges rätt förutsättningar och få
rätt förväntan inför sina studier.
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Organiserade insatser för fysiskt
och psykiskt välmående har visat
sig vara en viktig komponent och
framgångsfaktor på vägen till
arbetsmarknaden, framförallt för
ungdomar och utrikes födda.
Målnivå: Minst 1 200 personer
inom nämndens finansierade
verksamheter ska delta i olika organiserade aktiviteter inom hälsa,
kost och motion under året.
Vuxenutbildningen i Sandviken
behöver öka sin volym inom såväl
grundläggande- och gymnasial
nivå som yrkes- och högskolenivå.
Vuxenutbildningen i Sandviken
behöver också öka andelen studenter som får godkända betyg
samt även öka andelen som genomför hel yrkesutbildning.
Målnivå: Fr.o.m. 2015 och inom
den närmaste 5-årsperioden fördubbla antal studerande inom
vuxen- och högskoleutbildning.
Målnivå: Andelen godkända
betyg ska ligga på minst riksnivå
87 %.
Målnivå: Andel av eleverna som
genomför hel yrkesutbildning ska
vara minst 90 %.

Mätmetod: Antalet personer som deltagit i
hälsofrämjande aktiviteter.

Värde 2017: 1.722 personer

Värde 2018: 1.339 personer via samarbete
med idrottsföreningar.

Mätmetod: Antal studerande inom vuxenoch högskoleutbildning.

Antal helårsstuderande inom grund- och
gymnasieutbildning
Värde 2015: 471
Värde 2016: 654
Värde 2017: 823

Via Integrationsenhetens samarbete med olika idrottsföreningar
erbjuds deltagare organiserade
insatser för fysiskt och psykiskt
välmående.
Utöver detta deltar personer i olika
friskvårdsaktiviteter inom förvaltningens olika verksamheter med
särkilda insatser för ungdomar där
deltagarna sätter mål och arbetar
både för sin psykiska och fysiska
hälsa.
Vuxenutbildningen har sedan
2015 ökat sin volym med 113
% och har redan år 2018 därmed
överträffat sitt mål att fördubbla
antalet studerande jämfört med år
2015. Antalet kurser och antalet
yrkesutbildningar fortsätter att
öka vilket medför att studenterna
får bättre möjlighet att få
individanpassade studier.

Värde 2018: 1.002

Mätmetod: Andel godkända betyg.
Värde 2017: 92 %
Värde 2018: 89 %
Mätmetod: Andel som genomför hel yrkesutbildning.

Värde 2017:
Verkstadsteknik 76 %
IT-utbildning 62 %
Kock-utbildning 73 %
Vård- och omsorgsutbildning 67 %
YH verkstad 87 %
YH automation 75 %
Värde 2018:
Verkstadsteknik 100 %
IT-utbildning 87,5 %
Kock-utbildning 97%
Vård- och omsorgsutbildning 93%
YH verkstad 77%
YH automation 61%

Målet är även uppnått vad gäller
andelen godkända betyg även om
det minskat sedan år 2017.

För att undvika kursavbrott har
studie- och yrkesvägledare i sitt vägledningsarbete lagt stort fokus på
att informera blivande studenter om
vad som krävs i de olika kurserna.
– i syfte att öka möjligheten till rätt
förutsättningar och förväntningar.
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Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Nämndens mål om antalet deltagare både i arbetsmarknadsverksamhet och inom vuxenutbildningen totalt har inte uppnåtts till
fullo, vilket beror på att deltagare haft tidsmässigt längre aktiviteter inom arbetsmarknadsverksamheten och fler kurser inom
samma kursområden. Antalet helårsstudenter inom grund- och gymnasieutbildningen är en beräkning av genomförda kurspoäng och har redan under 2018 uppnått målet som siktades för år 2020. I en situation där Sandviken har en kombination av
Sveriges högsta arbetslöshet och en låg utbildningsnivå är det viktigt att upprätthålla aktivitetsinsatser för att stärka deltagarnas
väg mot studier och arbete. Vuxenutbildningens påbörjade satsning på vägledningsarbete ska förhoppningsvis ge bättre resultat
både för att fler studenter går till arbete, studier eller eget företagande, fortsätta att hålla hög andel godkända betyg samt även
att minska kursavbrotten. Nämndens begränsade budget sätter dock ramarna för hur mycket verksamheterna kan utöka. Sammanfattningsvis bedöms att aktiviteterna har bidragit till att uppnå de övergripande målsättningarna.

Perspektiv

EKONOMI

Övergripande målsättning:
•

Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.

Framgångsfaktorer
Helhetssyn, Effektiv förvaltning, Ekonomi i balans
Mål

U

Mått

Analys

Nämndens verksamheter ska
sträva efter att förbättra kostnadseffektivitet.

Mätmetod: Statistik från verksamheten

Målnivå: Nettokostnaderna per
brukare/deltagare/studerande
ska vara oförändrade eller minska i jämförelse med året innan.

Värden 2017-2018:

Nettokostnaden har minskat för arbetsmarknadsverksamhet och CVLs grund- och gymnasieverksamhet. Ökning
av nettokostnad för sfi och minskad
nettointäkt för Integrationsverksamheten beror på de kraftigt minskade
statliga bidragen från Migrationsverket.
Besparingsåtgärder har vidtagits inom
integrations-verksamheten men för
sfi-verksamheten, som fortfarande har
lika stora behov som tidigare, med fler
antal deltagare än år 2017, har detta
inte kunnat genomföras.

Arbetsmarknadsverksamhet: kr/deltagare: 12.700 (2017), 12.551 (2018)
Integrationsverksamhet:
kr/deltagare -8.363 (nettointäkt) 2017,
-3.564 (nettointäkt) (2018)
Grund- och gymnasieutb:
kr per heltidsstudieplats: 30.977 (2017)
30.552 (2018)

Förvaltningens ekonomi i
balans.

Svenska för invandrare (sfi): kr/studerande 3.386 (2017) 4.443 (2018)
Mätmetod: Månatlig
budgetuppföljning.
Värde 2017: Resultat + 5.573 tkr

Målnivå: Förvaltningen ska
hålla sig inom budgetram

Värde 2018: Resultat + 248 tkr

Nämndens prognos under hela året fram
till december var ett minusresultat. Efter
tilldelning till Arbetslivsförvaltningen
av kommunens del av de statliga bidragen ”välfärdsmiljarderna” slutade dock
resultatet på plus.
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Nämnden verkar för nämndsoch förvaltningsövergripande
aktiviteter och projekt

Målnivå: Antal nämnds- och
förvaltningsövergripande aktiviteter och projekt.

Mätmetod: Räkna antal aktiviteter och
projekt.

Förvaltningen fortsätter samarbetet
sedan 2017. Dock har antalet arbetslag
i Högbo Bruk minskats av kostnadsbesparingsskäl.

Värde 2017 och 2018: Samarbete med:
-Kunskap för att motverka skolavhopp.
-Omsorgen med vårdutbildning / språk.
-Kultur & Fritid med skötsel av fritidsanläggningar, Fritidsbanken
-Servicekontoret med matleveranser
-Individ- & familjeomsorgen med deltagaraktiviteter.
-Högbo Bruk med arbetslag på bruket
och i skogen. Arbetslivsförvaltningen
har flera arbetslag som utför diverse
uppgifter av varierande karaktär i arbetsträningssyfte.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Nettokostnader per deltagare/student har minskat förutom vad gäller integrations- och sfi-verksamheten vilket helt och
hållet är avhängigt de minskade bidragen från Migrationsverket. Dessa bidrag utbetalas under två år sedan en person med
uppehållstillstånd flyttat till Sandviken. Behovet av undervisning i svenska språket finns under flera år efter inflyttningen vilket
innebär att verksamheten inte kan dras ned för att anpassa kostnadsbiten. Trots denna stora intäktsförlust har årsresultatet, efter
att ha fått tagit del av välfärdsmiljarderna, kunnat redovisas som plus. Förvaltningen har samarbete med flera av kommunens
övriga förvaltningar och Högbo Bruk där arbetslag utför en mängd av olika enklare arbetsuppgifter. Sammanfattningsvis
bedöms att aktiviteterna har bidragit till att uppnå de övergripande målsättningarna.
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Perspektiv

OMVÄRLD

Övergripande målsättning:

•

Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna
och företagen.

•

Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.

Mål
U
En betydande del av nämndens utvecklingsarbete och samverkan över förvaltnings- och kommungränserna sker inom
ramen för EU-projekt. Särskilt inom
ramen för den europeiska socialfonden
ingår utbyte med liknande verksamheter
i andra europeiska länder som ett inslag
i projekten.
Nämndens verksamheter ska under året
bedriva innovativa utvecklingsprojekt
med EU-finansiering och inslag av europeiskt utbyte.
Målnivå: minst tre större EU-projekt

Mått
Mätmetod: Antal EU-projekt
Värde 2017: Projektpartners i tre
EU-projekt.
ESF – Plug In
ESF – Ung i Sandviken
Leader – IKEF Högbo

Värde 2018: Projektpartners i
fyra EU-projekt.
ESF – Ung i Sandviken
ESF – eXtrastöd i Sandviken

Analys
Ung i Sandviken hade avslutsdatum
i juni 2018 men har fått beslut om
förlängning 1 år. IKEF Högbo avslutades i maj 2018. Nya projekt som startade februari 2018 pågår till år 2020/2021
Syftet med EU-projekten är att förbättra möjligheten för de som står utanför
arbetsmarknaden att komma till utbildning/arbete. Målgrupper i dessa projekt
är arbetslösa ungdomar och invandrare,
samt arbetsgivare som behöver kunskap
om olika kulturer.

ESF - Mervärdet
För utrikesfödda som saknar erfarenhet
från arbetsmarknaden i nya hemlandet
utgör möjligheterna till praktik en viktig
erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden.
Nämndens verksamheter ska aktivt
arbeta för att utrikes födda ska erhålla
praktik.
Målnivå: Minst 750 utrikes födda ska
erhålla aktivitet inom förvaltningens
arbetsmarknadsverksamhet
Målnivå: Minst 150 utrikesfödda inom
etableringen ska erhålla praktik inom
såväl privat som offentlig sektor under
året.

Leader – IKEF Högbo
Mätmetod: Antal utrikes födda i
aktivitet
Värde 2017: 634 utrikesfödda i
arbetsmarknadsverksamhet
Värde 2018: 742 utrikesfödda i
arbetsmarknadsverksamhet
Mätmetod: Antal utrikes födda i
praktik

Värde 2017: 127 utrikes födda i
praktik
Värde 2018: 80 utrikes födda i
praktik.

Måttet antalet utrikesfödda i arbets-marknadsverksamhet tangerar
måluppfyllnad.

Däremot har målet inte uppnåtts vad
gäller antalet utrikesfödda inom etableringen i praktik. Det kan förklaras av
att 181 personer istället fått anställning
via Integrationsenhetens försorg, som
tidigare kan ha haft praktikplats.
Det är en fördel om praktikplats leder
till anställning, men samtidigt kan det
också leda till minskat antal praktikplatser
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Integration är en gemensam aktiv process som innebär att vi ska lära känna
varandra och lära av varandras historia
och kultur. Upplevelsen att vara en del
av samhället och känna samhörighet
är lika viktig för utrikes födda som för
inrikes födda personer.
Målnivå: Bibehålla / öka antal
mötesplatser utifrån genomförd
kartläggning 2017

Mätmetod: Antalet nya
mötesplatser
Värde 2017:
Analys genomförd se analys

Värde 2018:
Bibehållande av 2017 års verksamhet / mötesplatser

Arbetslivsförvaltningen har naturliga
mötesplatser tack vare den verksamhet
som bedrivs. Mötesplatser finns i alla
våra projekt, deltagaraktiviteter och
arbetslag inom arbetsmarknads- och
integrationsverksamheten, inom vuxenutbildningen på Hammarskolan,
Olsbackaskolan, Bessemerskolan och
Sandbacka Park samt även inom våra
aktiviteter tillsammans med idrottsrörelsen

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Under året har förvaltningen arbetat med fyra olika EU-projekt. Dessa projekt ger möjlighet att finansiera verksamhetens
behov att utveckla nya metoder och arbetssätt. Med tanke på regionens och Sandvikens svåra arbetslöshetssituation kommer
nämnden verka för att lämna in ytterligare ansökningar vid nya utlysningar. Samarbetet med Arbetsförmedlingen är viktigt för
att skapa olika arbetsmarknadsaktiviteter för såväl utrikes födda som inrikes födda personer. Sammanfattningsvis bedöms att
aktiviteterna har bidragit till att uppnå de övergripande målsättningarna.
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Volymer och verksamhetsmått

Mottagna invandrare
Studerande i svenska för invandrare
Heltidsstudieplatser i grundläggande
och gymnasial utbildning
Studerande i särskild undervisning för
vuxna
Studerande totalt på CVL
Arbetslösa (december respektive år)
Antal deltagare i
arbetsmarknadsaktivitet
Beredskapsanställda (dec respektive
år)
Årsarbetare, exkl beredskapsanställda

2018
313
1 087

2017
563
1 079

1 002

823

27
3 360
2 246

26
3 513
2 524

1 091

1 080

284
168,7

203
155

Mottagandet av flyktingar med uppehållstillstånd som hade
sin kulmen år 2015/2016 har sedan dess succesivt minskat.
Den minskade flyktingmottagningen har bidragit till minskat
tryck på studieformen sfi (svenska för invandrare). Detta har
underlättat uppfyllandet av lagkravet att personer som fått uppehållstillstånd kan starta sin utbildning inom 3 månader efter

inflyttning. Dessutom har kön för personer som tidigare gjort
avbrott i sina sfi-studier kunnat minskas. Fortfarande är det
många som studerar sfi och som sedan går vidare till studier
inom grund- och gymnasial vuxenutbildning. Denna ökning,
tillsammans med nya statliga intentioner med rättigheter för
vuxna till studier för högskolebehörighet samt för vissa arbetslösa att studera med bidrag har gett en kraftig ökning av
studerande på grund- och gymnasieutbildningar. Det ökade
antalet studenter genererar behov av ökade personal- och
lokalresurser inom CVL:s (Centrum för vuxnas lärande) verksamheter.
Enligt statistik från Arbetsförmedlingen var arbetslösheten i
Sverige år 2018 den lägsta på 10 år. Den relativa arbetslösheten i Sverige uppgick i december till nivå på 5,6 procent
varav 3,0 procent öppet arbetslösa och 2,6 procent i program
med aktivitetsstöd medan den i Sandviken låg på 9,8 procent
varav 3,3 procent öppet arbetslösa och 6,5 procent i program
med aktivitetsstöd. Sandviken har därmed den 9:e högsta
arbetslösheten av landets 290 kommuner. Jämförelsevis kan
konstateras att skillnaden mellan den öppna arbetslösheten
inte är stor mellan övriga riket och Sandviken, att olika arbetsmarknadsaktiviteter i Sandviken gör att en högre andel
bland de arbetslösa har någon slags sysselsättning. Antalet
beredskapsanställningar i form extraanställda har under året
succesivt ökat till och med december månad då besked kom
från Arbetsförmedlingen att denna form av arbetsmarknadsåtgärd inte längre ska erbjudas.
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Diagrammet visar utvecklingen av antal arbetslösa personer i Sandviken mellan åren 2007 – 2018.
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Samtidigt som det i december fanns 2 246 arbetslösa 16-64
år i Sandviken, så hade det sammanlagt nyanmälts 2 269 lediga jobb till Arbetsförmedlingen i Sandviken under år 2018.
I jämförelse med motsvarande period året innan var det en
minskning av antalet arbetslösa med 11 procent och en ökning
av av antalet nyanmälda lediga jobb med 7,4 procent. Under
året har den betydande satsningen på vuxenutbildning, och en
stark ökning av de nya Extratjänsterna i kommunen, inneburit
att arbetslöshetsökningen i kommunen kunnat motverkas.
Viktiga händelser och framtidsbedömning
Även om arbetslösheten minskat något under året, och
då särskilt för ungdomar, så har Sandviken en av landets
högsta arbetslöshetsnivåer. I december 2018 var den relativa
arbetslösheten 12,8 procent för kvinnor och 11,7 procent för
män, vilket var de högsta nivåerna av samtliga kommuner
inom Arbetsförmedlingens marknadsområde för Södra
Norrland. Ungdomsarbetslösheten låg i december 2018
på 17,1 procent för flickor och på 18,3 procent för pojkar,
vilket är bland de fem till tio högsta nivåerna av landets 290
kommuner.
Den nuvarande strukturellt höga arbetslösheten i kommunen
har sin början från finanskrisen 2008, som inneburit att 741
arbetstillfällen i kommunen försvunnit fram t o m år 2017.
Samtidigt har inflyttningen till Sandviken varit relativt sett
mycket stor under de senaste 6-7 åren, vilket ökat ”trycket” på
arbetsmarknaden.

Hög arbetslöshet i kombination med många nyanlända,
samtidigt som kompetensbristen är stor inom flera delar av
näringslivet, innebär att behoven av vuxenutbildning är fortsatt mycket stor. Arbetslivsnämndens har också stadigt ökat
resursinsatserna för såväl grundläggande utbildning som för
gymnasial och yrkesinriktade utbildningar. Detta är en följd
av det nationella Kunskapslyftet och höga kommunala ambitioner inom detta område. Antalet vuxenstuderande i Sandviken är för närvarande det högsta sedan Kunskapslyftets dagar
år 2002.  
De nu rådande konjunkturbedömningarna pekar på en försvagad tillväxt framförallt under 2019 för att sedan ligga på en
relativt låg nivå de närmaste åren framöver. Risken är stor att
arbetslösheten i Sandviken kan börja öka igen redan under
år 2019, och då i så fall från en redan mycket hög nivå. Konjunkturförsvagningar brukar dessutom vara katalysator för
större strukturella förändringar.
Det finns i dagsläget en mycket stor osäkerhet för framtiden
vad gäller kommunernas arbetsmarknads-verksamheter och
dess finansiering på grund av oklarheten kring Arbetsförmedlingens framtid, och den framtida rollfördelningen mellan stat
och kommun inom arbetsmarknadspolitiken. Detta tillsammans med osäkerheten kring storleken på migrationen till
Sandviken innebär att det kanske är svårare än någonsin att
förutsäga de ekonomiska förutsättningarna för Arbetslivsförvaltningens verksamhet kommande år.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Verksamhetsområde
Kommunledningsverksamhet
Teknisk verksamhet
Kommunstyrelsens förvaltning

Målgrupp och verksamhetsuppdrag
Kommunstyrelsens förvaltning stödjer kommunstyrelsen i
dess uppgift att svara för kommunens ledning, styrning och
uppsikt över nämnder/förvaltningar, bolag och kommunalförbund m fl. Arbetet genomförs i nära samarbete med kommunens övriga förvaltningar och bolag.
Kommunledningsverksamheten svarar för det interna stödet
och servicen till kommunens olika verksamheter i form av
ekonomi- och personaladministration, information, juridik, IT,
kost och städ med mera, samt det kommunövergripande strategiska arbetet. Den tekniska verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning svarar för att kommunens invånare och
besökare erbjuds en väl fungerande utomhusmiljö, med god
standard på gator och vägar, att det finns ändamålsenliga lokaler för kommunens egen verksamhet. Näringslivsverksamhet
ska erbjuda service till företag på orten. Turismen riktar sig
till besöksnäringen i kommunen.

Ekonomiskt utfall
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar ett negativt resultat
för år 2018 på -2,3 mkr.
Delar av utbetalt medlemsbidrag till Gästrike Räddningstjänst
för 2018 kommer att återbetalas under 2019. Återbetalning
av medlemsbidraget är inte beaktat i kommunens bokslut för
2018. Beloppet som ska återbetalas uppgår till 2,9 mkr och
motsvarar kommunens andel av det överskjutande resultatet
kopplat till förbundets satta målnivå (20 procent) för soliditet.
Inom kommunledningsverksamheten redovisas positivt resultat. Främst är det oförbrukade medel ur bufferten för året men
även vakanta tjänster, långtidsfrånvaro och lägre konsultkostnader bidrar till överskottet. Inom teknisk verksamhet beror
resultatet delvis av positiv karaktär på överskott från fastigheten Sandbacka Park, försäljning av exploateringstomter samt
försäljning av fastigheter med reavinst. Men samtidigt har
väderförhållandena med extremt mycket snö i början av 2018
bidragit till ökade snöröjningskostnader med ca 12 mkr samt
utrangeringskostnader i samband med att förskolan Solgården
brann ner bidrar till ett negativt resultat på -7,9 mkr.
Extra insatser med bevakning har satts in under året för att
komma tillrätta med otrygghet i centrum. Kostnader för klottersanering ökar för såväl kommun, bolag som privata fastighetsägare.

Intäkter Kostnader
237,5
-351,6
276,6
-354,1
514,1
-705,7

Netto- Kommunkostnad
bidrag
-114,1
119,7
-77,5
69,6
-191,6
189,3

Resultat
5,6
-7,9
-2,3

Inför år 2018 ökades ramen till förvaltningen med 2,4 mkr
utöver PKV och rationaliseringskrav på en procent. Den utökade ramen har använts till ökade hyreskostnader och nytt
avtal gällande företagshälsovård.
Under året har genom separata beslut 150 tkr erhållits till projektet Destination Gästrikland. Från kommunstyrelsens buffert har dessutom 1,2 mkr disponerats för IT-säkerhet och 250
tkr till valadministration.
Den justerade ramen, samt de extra anslagen under året, har
oavkortat används för avsedda ändamål. I de fall de inte är
förbrukade ingår de i det positiva resultatet.
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Balanserad styrning – måluppföljning
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2018. Graden av uppfyllelse
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2018. Mätningens resultat åskådliggörs med
följande färgmarkering:
Uppfyllt
Perspektiv

Delvis uppfyllt

Ej uppfyllt

MEDBORGARE

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

Mått

Analys

Medborgare som kontaktar Medborgarservice är generellt nöjda med den
service som ges.

Mätmetod 1: Medborgarservice
egen mätning.

Målnivå: 85 % nöjda.

Värde 2016: saknas
Värde 2017: 89,4%

87,7 % i snitt över året av tillfrågade medborgare har varit generellt nöjda med den
service de erhållit från medborgarservice.
En marginell försämring mot 2017 då mätning startade i februari, vilket troligen kan
förklaras med byte av mätmetodik som från
2018 ska ge en bättre och mer rättvisande
bild. Målnivån är dock uppfylld för 2018.

Via medborgardialog ytterligare förbättra och bredda underlagen för politiska beslut.

Mätmetod: Informationskontorets egen mätning.

Målnivå: Genomföra minst två
medborgardialoger i enlighet med
kommunens strategi för medborgardialoger, inom kommunstyrelsens
verksamheter.

U

Värde 2016: saknas
Värde 2017: saknas

Medborgarna upplever att de får sina
ärenden lösta och svar på sina frågor
via Medborgarservice.

Mätmetod: Medborgarservice
egen mätning.

Målnivå: 81 % uppklarade ärenden.

Värde 2016: saknas
Värde 2017: 81,3%

Målet har inte uppnåtts. Planer för medborgardialoger har funnits för 2018 men har
inte kunnat genomföras. Detta på grund av
följande orsaker:
1. Lekparker: Lekparksutredningen försenad med anledning av personalomsättning
på tjänsten som stadsträdgårdsmästare.
2. Cykelplan: cykelplan inte färdigställd av
Tekniska kontoret och VGS
3. Valet 2018 har påverkat utrymmet för
medborgardialoger negativt.
79 % i snitt över året av tillfrågade medborgare har uppgivit att de fått sina ärenden
uppklarade. En marginell försämring mot
2017 då mätning startade i februari, vilket
troligen kan förklaras med byte av mätmetodik som från 2018 ska ge en bättre och mer
rättvisande bild.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Medborgare som kontaktat medborgarservice är generellt nöjda med den service som ges vilket framkommer i medborgarservice egen mätning som görs via en extern kundundersökningstjänst och målnivån för 2018 överträffas.
Planer initierades för att hålla medborgardialoger kring lekparker och cykelvägar men har dessvärre inte kunnat genomföras
då utredningar och planer för detta inte varit möjligt att färdigställa under året. En marginellt mindre andel av medborgarna än
målnivån har i medborgarservice mätning uppgett att de fått sina ärenden lösta och svar på sina frågor via medborgarservice.
Noteras bör att medborgarservice infört en uppdaterad mätmetodik för kundnöjdhet, vilket troligen bidragit till ett något lägre
men mer rättvisande resultat för helåret 2018 än jämförelseåret 2017.
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Perspektiv

MEDARBETARE

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

U

Mått

Analys

Cheferna upplever att de har ett tydligt uppdrag.

Mätmetod: Medarbetarundersök- 2018 uppgår värdet till 95 % vilket är en
ning för KS förvaltnings chefer,
knapp försämring jämfört med 2016 års
enskild fråga.
enkät

Målnivå: Lägst 96 %.

Värde 2014: 91 %
Värde 2016: 96 %

Medarbetarna känner att de har inflytande inom sin verksamhet.

Mätmetod: Medarbetarundersökning för KS förvaltning, enskild
fråga under frågeområde Inflytande.

Målnivå: Förbättring utifrån index
2016.

Värde 2014: 79 %
Värde 2016: 82 %

Medarbetarna är väl förtrogna med
mål och handlingsplaner för sin arbetsplats/verksamhet.

Mätmetod: Intern medarbetarundersökning på Intranätet

Målnivå: Förbättring utifrån år 2016.

2018 uppgår värdet till 78 % vilket är en
försämring jämfört med 2016 års enkät.

2018 uppgår värdet till 89 % vilket är likvärdigt med 2016 års enkät.

Värde 2014: 89 %
Värde 2016: 89 %

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Resultaten från 2018 års medarbetarundersökning innebär en marginell försämring av kommunstyrelseförvaltningens chefers
upplevelse av att de har ett tydligt uppdrag. Det är dock en mycket hög nivå sammantaget och troligen svårt att påverka i större
utsträckning. En försämring av medarbetarnas upplevelse av inflytande över verksamheten noteras jämfört med de två föregående mätningarna vilken kan vara en signal om att lägga fokus på delaktighet och inflytande för medarbetarna inom kommunstyrelseförvaltningens verksamheter. Förtrogenheten med målen för sin arbetsplats ligger på samma nivå som vid de två
föregående mätningarna.
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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
Medborgarnas behov av attraktiva
och trygga miljöer främjas genom bra
bostäder/bostadsområden.
Målnivå: Planer färdigställs under
2018 som, enligt inriktningsmål 3
i bostadsförsörjnings-programmet,
möjliggör byggandet av ytterligare
320 bostäder under 2019.

U

Mått

Analys

Mätmetod: Tekniska kontoret,
egen mätning.

Detaljplanen för Trumpeten 20, samt delar
av Trumpeten 13 och 14 blev klar under
2018. Den överklagades dock men markoch miljödomstolen avslog överklagandet.

Värde 2016: saknas
Värde 2017: saknas

Medborgarnas behov av trygghet
främjas genom förbättringar av den
kommunala belysningen.

Mätmetod: Tekniska kontoret,
egen mätning.

Målnivå: Förslag till plan för belysning inom Sandvikens kommun tas
fram.

Värde 2016: saknas
Värde 2017: saknas

Medborgarnas möjligheter till ett
aktivt liv främjas genom en ökning
av antalet meter cykelväg inom kommunen.

Mätmetod: Nationell vägdatabas/ Arbetet med nya gång- och cykelvägar till
Kolada för varje år.
Tunaområdet pågår, men någon byggnation
har dock inte påbörjats.
Värde 2016: saknas
Värde 2017: saknas

Målnivå: 2,0 m/invånare totalt i kommunen (varav statlig cykelväg 0,6 m/
inv.).
Inköpsvolymen från avtalade lokala
leverantörer ökas.
Målnivå: Andelen inköp från avtalade lokala leverantörer ökar till 35 %.

Mätmetod 1: Inköpskontoret
egen mätning.

Arbetet med en belysningsplan pågår men
kommer att fortsätta under 2019.

Andelen inköp från avtalade lokala leverantörer uppgick för 2018 till 39 % och har
alltså ökat till mer än målnivån.

Värde 2016: 30 %
Värde 2017: 39 %

Förvaltningen ökar andelen ekologiska livsmedel inom sin egen verksamhet.

Mätmetod: Servicekontoret egen
mätning.

Målnivå: Andelen ekologiska livsmedel ökar till 30 %.

Värde 2016: 28,5 %
Värde 2017: 31 %

Andelen ekologiska livsmedel uppgick
till 33 % och målet är därmed uppnått för
2018.
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Förvaltningen håller en hög beredskap och arbetar proaktivt för att
möjliggöra för nya företag att starta
och befintliga att expandera sin verksamhet.

Mätmetod: Näringslivskontorets
mäter via UC:s företagsregister
(Upplysningscentralen).

Målnivå: Antalet anställda ökar.

Värde 2016: Antalet sysselsatta
uppgick till 15 506 personer.

Antal sysselsatta uppgick per sista december 2018 till 15 948 st. vilket innebär att
antalet anställda ökat med 405 personer.

Värde 2017: Antalet sysselsatta
uppgick till 15 543 personer
Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Nya detaljplaner har fastställts för att stödja bostadsbyggandet i enlighet med bostadsförsörjningsprogrammet vilket bidrar
till möjligheterna att skapa attraktiva miljöer. Arbetet med belysningsplanen har påbörjats, men kommer inte vara färdig förrän under 2019 vilket förhoppningsvis bidrar till högre upplevd trygghet. Arbete med gång- och cykelvägar pågår men är inte
färdigt utan kommer fortsätta under 2019. Inköpsvolym lokala leverantörer är högre än målnivån, dock på samma nivå som
jämförelseåret 2017. Andelen ekologiska livsmedel inom förvaltningens ansvarsområden har ökat och överstiger målnivån för
2018. Antalet sysselsatta ökade under 2018 med över 400 personer under året vilket visar på en fortsatt stark utveckling på arbetsmarknaden.

Perspektiv

EKONOMI

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande.
Mål
Förvaltningen håller sin budgetram.
Målnivå: Förvaltningen har minst
nollresultat.

U

Mått

Mätmetod: Månatlig uppföljning Förvaltningen redovisar ett negativt resultat
samt i delårsrapport och årsredo- -2,3 mkr. Underskottet består i huvudsak av
visning.
ökade snöröjningskostnader.
Värde 2016: Resultat 13,2 mkr
Värde 2017: Resultat 19,9 mkr

En buffert avsätts för oförutsedda
händelser.

Mätmetod: Egen mätning, redovisas i respektive budget.

Målnivå: 1 % av kommunstyrelseförvaltningens kommunbidrag avsätts till
buffert.

Värde 2016: 1 % avsatt.
Värde 2017: 1 % avsatt

Samverkan inom kommunkoncernen
eller med andra kommuner för att nå
ökad effektivitet.

Mätmetod: Fullmäktiges beslut
om koncerngemensamma tjänster
samt egen mätning inom förvaltningen.

Målnivå: Ytterligare öka samverkan
(volym eller funktion) med olika samverkanspartners.

Analys

Värde 2016: 23 st. koncerngemensamma funktioner och rutiner.
Värde 2017: 28 st. koncerngemensamma funktioner och rutiner.

En buffert motsvarande 1 % avsattes för år
2018 inom ramen för kommunstyrelsens
förvaltning.

Antalet koncerngemensamma funktioner
uppgår 2018 till 30 st.
Samverkan har ökat under året genom utökad samordning mellan Sandvikenhus och
Sandviken Energi AB (kommunikationstjänst och fastighetsskötsel).

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Genom en fortsatt samordning av flera funktioner och processer inom kommunkoncernen och hushållning med tilldelade medel
bidrar kommunstyrelseförvaltningen i hög grad till en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande. Den tydliga ekonomiska uppföljningen som fortlöpande sker till kommunstyrelsen liksom information på respektive arbetsplatsträff gör
medarbetarna delaktiga i och medvetna om vikten av en god ekonomisk hushållning.
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OMVÄRLD

Övergripande målsättning:
• Sandvikens kommun arbetar för regional, nationell och internationell samverkan som skapar mervärde för medborgarna
och företagen.
• Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal.
Mål
Öka möjligheten för arbetssökande
eller studerande att få praktik, extratjänst, projektarbete eller annan
erfarenhet inom kommunstyrelsens
förvaltning.
Målnivå: Antalet individer som på
något sätt bereds plats inom förvaltningen ökar.

Förvaltningen samverkar med externa
aktörer avseende företagsutveckling
för att skapa förutsättningar för integration och nya arbetstillfällen.
Målnivå: Antal kontakter/ärenden
uppgår till minst 15.

U

Mått

Analys

Mätmetod: Egen mätning inom
respektive kontor

Flera kontor har erbjudit platser och tagit
emot personer i enlighet med målet.

Värde 2016: 10 olika typer av
praktikanter har funnits inom
förvaltningen.
Värde 2017: Flertalet individer
har fått praktik, feriearbete, språkpraktik och liknande på förvaltningen.
Mätmetod: Näringslivskontoret
egen mätning.

Antal företagsträffar 2018 till 212 st. och
antalet eventträffar till 79 st. med ett flertal
företag medverkande.
I och med avtal med Nyföretagarcentrum
finns projekt för integration.

Värde 2016: Saknas
Värde 2017: Saknas

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Förvaltningen har under året gjort det möjligt för ett flertal människor att göra exempelvis praktik, skrivande examensuppsats
och vikarietjänstgöring i verksamheterna samt genomfört andra insatser, vilket bidrar till att öka mångfalden inom kommunstyrelsens förvaltning. Ett stort antal företagsträffar och företagsevent samt samverkan med Nyföretagarcentrum bidrar till ökad
samverkan för integration och arbetstillfällen. Sammantaget är båda målen inom perspektivet Omvärld uppfyllda.
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Volymer/Verksamhetsmått
2018

2017

Matportioner per år (miljoner)

1,8

1,7

Löneutbetalningar per månad*
(genomsnitt)

4 980

4 859

Persondatorer i nätverk

8 839

8 389

Belagd yta av körbanor och gångoch cykelvägar (tusental kvm)

1 160

1 159

Förvaltad lokalyta (tusental kvm)

267

262

3 560

3 535

Antal årsarbetare,
kommunstyrelseförvaltning

323

337

-varav Servicekontor

183

187

Antal företag

* Här ingår även löner för Högbo Bruk AB och
Göransson Arena AB samt Sandviken Energi från 2017-04-01

och det offentliga. Bland annat inom de olika fokusområdena
Industriell IT och Gamification, Energieffektiva samhällen,
2016 Hållbar produktion och Materialteknik. Sandbacka Science
1,7 Park har under 2017 genomfört 318 möten med olika företag
och 60 olika evenemang har arrangerats i syfte att öka företa4 821 gande, idéer och tillväxt.
Under året har kommunen arbetat med informationssäker8 242 het bland annat utifrån den nya dataskyddslagen, GDPR som
infördes i maj 2018. Som exempel har samtliga anställda i
1 159 koncernen genomgått en utbildning i ämnet. Varje nämnd och
bolag har ett utpekat dataskyddsombud och under 2018 har
268 detta skett i samarbete med Gävle kommun.
3 471 Under året har kommunen upphandlat ett ledningssystem.
Upphandlingen var klar under hösten 2017 och systemet har
302 införts under 2018. Under hösten/vintern 2018 utbildades
ca 200 chefer och specialister i verktyget. Ledningssystemet
171 kommer att ge effektiviseringsvinster och bidra till bättre och
tydligare verksamhetsstyrning i kommunen genom att chefer
enkelt kan följa upp både ekonomi, personal och verksamhetsmått.

Viktiga händelser och framtidsbedömning
Medborgarservice har fortsatt sitt arbete med att underlätta för
kommunens invånare i deras kontakter med kommunen och
att göra hela organisationen mer tillgänglig. Ett antal investeringar har gjorts för att öka kommunens kontaktyta och servicemöjlighet för medborgaren. Antalet ärendetyper som nu
handläggs av medborgarservice ha ökat väsentligt under året,
och arbetet med att föra över ytterligare arbetsuppgifter fortsätter. Under december 2017 nominerades Medborgarservice
till SM i Telefoni och Kundservice i klassen Upplysning och
Information som resulterade i ett 1:a pris den 25 januari 2018.
Näringslivsenheten har i samarbete med Hofors och Ockelbo
kommuner genomfört ett antal utbildningstillfällen, SKLs
Förenkla Helt enkelt-utbildning, med målet att utbilda tjänstemän inom vår förvaltning med företagskontakter. En handelsutvecklare anställdes i maj, och ansvarar för centrum och
handels-utveckling i hela kommunen. Arbetet med företagsutveckling, lotsande, företagsbesök och nätverkande genom
t.ex. Morgonsoffan, nätverk för handlare, fastighetsägare håller en fortsatt hög aktivitetsnivå. Nyföretagarcentrum har haft
uppdraget att göra starta eget rådgivningar under 2018.
Arbetet med etableringar inom området utländska investeringar, har resulterat i markförsäljning till företaget Microsoft.
Etableringen har möjliggjorts genom ett nära samarbete med
Business Sweden, Invest Stockholm och Invest in Gävleborg,
samt med kontor i vår organisation. Utvecklingen kring denna
etablering kan komma att påverka Sandviken kommuns framtida utveckling på många plan.
Inom turism deltar Sandvikens kommun tillsammans med
Gävle, Ockelbo och Hofors kommuner i ett nystartat projekt
med fokus på besöksnäringen, Destinationsutveckling Gästrikland. Avtal om servicepunkt på landsbygden har under året
tecknats med Gysinge Brukshandel och ICA Nära Järbo.
Sandbacka Park Utveckling har fortsatt utvecklingen av befintliga företag och nya idéer genom en rad projekt inom olika
områden i samverkan mellan näringsliv, forskning, akademi

Kommunstyrelsen gav Sandviken Energi AB i uppdrag att
initiera och leda det fortsatta arbetet med att bygga ut laddinfrastruktur för elfordon i kommunen. Bidrag har erhållits
från Klimatklivet och en omfattande utbyggnad kommer att
ske under 2019.
Från och med den 1 janurai 2018 ingår Sandviken in den
gemensamma företagshälsovårdsnämnden tillsammans med
ett flertal av länets kommuner och regionen. Från och med
maj månad skedde det fysiska bytet av företagshälsovård från
Previa till Företagshälsan Gävleborg.
Bytet har lett till ett omfattande arbete med jämförelse av
rutiner och samverkanssätt under resten av året.
IT-kontoret har under 2018 lagt stort fokus på att säkerställa
att det interna IT-säkerhetsarbetet lever upp till de allmänt
ökade kraven utifrån den åtgärdsplan som togs fram efter
revisorernas begärda granskning av intrångsskyddet som genomfördes av PWC under december 2017.
Från augusti är nya Centralköket Tuna köket i drift. Köket
producera ca 5 500 portioner per dag till kommunens barn
och äldre. Köket är en fantastisk arbetsplats som anpassats
efter verksamhetsbehov och utrustats med senaste tekniken.
En helt ny verksamhet är varudistributionen som drivas i egen
regi från 1 september. Lokalen ligger i direkt anslutning till
Tuna köket och verksamheterna är samordnade.
Servicekontoret sköter terminalarbetet men transporterna är
upphandlade av ett privat transportföretag. Alla varor distribueras ut med 2 biogasdrivna lastbilar. Detta medför en miljövinst motsvarande 22 000 liter diesel/år. Hela projektet med
Tuna köket och Distributionscentralen är en investering på 42
mkr.
Andel rena fossilfria fordon har ökat från 4 till 7 procent
(vätgas/el) samtidigt som Sandvikens kommun har antagit
tjänstebilsutmaningen vilket medför att vi från år 2020 endast
kommer att anskaffa fossilfria bilar.
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Verksamhetsområde
Skatter
Finansiell verksamhet
Pensioner
Övrigt
Finansiering

Ekonomiskt utfall
Totalt redovisar gemensam finansiering ett resultat på 16,3
mkr för år 2018.
Under verksamheten ”Gemensam finansiering” redovisas
kommunens skatteintäkter och effekterna av gällande skatteutjämningssystem, utjämningssystemet för LSS-kostnader
(lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) samt
fastighetsavgifter. Dessutom redovisas kostnader för pensioner och regleringar av personalomkostnadspålägg samt resultatet av kommunens finansiella verksamhet.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkterna samt bidrag och avgifter i det kommunalekonomiska utjämningssystemet (generella statsbidrag) är kommunens största inkomstkälla och svarar för cirka 78 procent
av kommunens samtliga driftintäkter. Resultatet för årets
skatteintäkter innehåller en slutreglering av 2017 och en preliminär slutavräkning för 2018. Från det kommunalekonomiska
utjämningssystemet har Sandviken mottagit 495,6
mkr att lägga till skatteintäkterna på 1 756,7 mkr. Kommunens skatteunderlag ökade under inkomståret 2017 (taxering
2018) med 3,56 procent att jämföra med rikets som ökade
med 4,49 procent.
Statens fördelning av välfärdmiljarderna 2018 gav till kommun ett generellt statsbidrag motsvarande 37,7 mkr. Därutöver har extra generellt statsbidrag erhållit i form av byggbonus motsvarande 4,0 mkr, bidrag till ensamkommande unga
över 18 år 1,5 mkr och bidrag för arbete med extratjänster
med 3,6 mkr. Det slutliga totala utfallet för skatteintäkter och
generella statsbidrag blev ett underskott på -2,6 mkr att jämföra med budgeterat överskott på 11 mkr.
Finansiell verksamhet
Finansiell verksamhet redovisar ett resultat på 11 mkr för år
2018. Överskottsutdelning från Kommuninvest, låga räntenivåer och borgensavgifter påverkar verksamheten positivt.

Intäkter Kostnader
2 267,7
-15,4
64,1
-20,8
99,6
-147,9
-5,1
2 431,5
-189,1

Netto- Kommunkostnad
bidrag Resultat
2 252,4 -2 255,0
-2,6
43,4
-22,5
20,9
-48,3
46,7
-1,6
-5,1
4,8
-0,3
2 242,4 -2 226,0
16,3

Kommuninvest ekonomisk förening lämnade återbäring på
genomsnittlig låneskuld samt ränta på insatskapital motsvarande 7 mkr. Borgensavgifter gav ett positivt resultat på 1,5
mkr.
Räntenivåerna var under 2018 fortsatt låga vilket medförde
lägre räntekostnader än budgeterat på motsvarande 2,5 mkr.
Reporäntan höjdes i december 2018 till -0,25 procent och
förväntas höjas till 0 procent under andra halvåret 2019, vilket
antas medföra något högre rörliga räntekostnader under 2019.
Fasta räntor ligger historiskt väldigt lågt och antas stiga marginellt under 2019.
Som en följd av höga investeringsnivåer ökade kommunkoncernen total lånevolym med 380 mkr, varav kommunen
bidrog med 168 mkr av dessa. Kommunens nettoinvesteringar
uppgick till 365 mkr.
Sandvikens kommun har vid årets slut 17 mkr placerade för
att möta kommande pensionsutbetalningar. På grund av att
Sandvikens kommun ökade sin nettoupplåning, samt den
låga avkastningen som erbjudits från marknaden avseende
obligationer och andra kapitalsäkrade papper, har inga nya
pensionsplaceringar gjorts under året.
Pensioner
Kostnader för pensioner består av direkta utbetalningar till
kommunens pensionärer, individuell pensionsavgift för anställda, avsättning till framtida pensionsutbetalningar avseende intjänade pensioner från och med 1998, samt särskild
löneskatt på pensionskostnader. Förändringar av pensionsrätter intjänade till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse i enligt med den så kallade blandmodellen. Pensionskostnaderna för 2018 uppgick till 147,9 mkr. Intäkterna från
PO-pålägget som påförs förvaltningarna med 7,70 procent av
de utbetalda lönerna ska spegla den kostnad som dagens anställningar genererar i pensionskostnad och har inte som syfte
att fördela den aktuella kostnaden för pensioner. Utfallet för
2018 blev ett underskott på -1,6 mkr.
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Övrigt
Semesterlöneskuldens och den o-kompenserade övertidens
värdeförändring sammantaget påverkar resultatet negativt,
-9,8 mkr. Samtidigt ger slutreglering av preliminära arbetsgivaravgifter ett överskott, 4,7 mkr, liksom kommunstyrelsens
projektmedel, som också påverkar resultatet positivt, 4,8 mkr.
Under våren 2018 valde kommunstyrelsen att inte disponera
årets anslag till projektmedel fullt ut. Det var för att bidra till
att möta ett negativt resultat för kommunen som helhet. Resultatet för året under övrigt uppgår till -0,3 mkr.
Framtidsbedömning
I budgeten för år 2018 var årets resultat satt till 11,0 mkr. Det
för år 2018 redovisade resultatet uppgick till -4,2 mkr. Under
år 2019 är resultatet budgeterat till 12 mkr, och åren 2020 och
2021, 13 respektive 14 mkr.
År 2019 ser ut att bli en stor utmaning för kommunen. Den
faktor som är mest betydelsefull och påverkar är skatteintäkternas utveckling. Inför år 2019 finns i dagsläget en prognos
som indikerar att skatteintäkterna enbart ökar i en omfattning
som räcker för att täcka de årliga kostnadsökningarna, och
inte till någon ny och utökad verksamhet.
Sandvikens kommun har under senare år haft en egen skattekraftsutveckling som varit lägre än riket i övrigt. Det beror
på att arbetslösheten i kommunen och regionen fortfarande
är hög. Att Sveriges befolkning har arbete och betalar skatt är
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basen för kommunernas intäkter och det gällande kommunala
skatteutjämningssystemet. Fler människor i arbete är därför
viktigt inför framtiden.
Invånarantalet är en annan viktig faktor när det gäller skatteintäkternas utveckling. Ökat antal invånare innebär högre
skatteintäkter. Sandvikens kommun har under senare år kunnat konstatera en ökning av
antalet invånare. För år 2018 indikerar siffrorna till och med
november att antalet invånare sjunker, om än marginellt, för
första gången på flera år. Befolkningsökningen 2015 till 2017
var i snitt 475 invånare per år
Den planerade investeringsvolymen för åren 2019 - 2021
uppgår enligt budget 2019 till 833 mkr. 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.
Kommunfullmäktige antog i december 2016 Policy för god
ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och pensionsreserv. Policyn ger kommunfullmäktige ett nytt verktyg
för att, under vissa betingelser, jämna ut redovisade årliga
resultat över tid.
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Bolagskoncernen Sandviken Stadshus AB

Högbo Bruks AB

Sandvikens Stadshus AB äger och förvaltar aktier eller
andelar i bolag som helt eller delvis ägs av Sandvikens
kommun. Bolaget bedriver verksamhet avseende finansiering
och utlåning och annan därmed förenlig verksamhet som
berör bolagen.

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.

Moderbolaget Sandvikens Stadshus AB är Sandviken
kommuns holdingbolag för hel- och delägda företag. Bolaget
ägs till 100 % av Sandvikens kommun. I koncernen ingår de
helägda dotterbolagen Högbo Bruks AB, Göransson Arena
AB, Sandvikens Specialfastigheter AB och energikoncernen
Sandviken Energi AB med dess helägda dotterbolag
Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB
och Bångbro Kraft AB. Vidare ingår fastighetsbolaget
Sandvikenhus AB med det helägda dotterbolaget Sandviken
Nyttofastigheter AB samt dotterbolaget Knuten Fastigheter
HB, ägd till 99 %. Resterande andel i Knuten Fastigheter HB,
1 %, ägs direkt av Sandvikens Stadshus AB.
Sandvikens Stadshus AB
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. Sandvikens
Stadshus AB redovisar ett resultat efter finansiella poster
på 14,6 mkr (19,6 mkr). Resultatet beror till största delen
på att bolaget erhållit en utdelning från dotterbolaget
Sandvikens Specialfastigheter AB, på 17,3 mkr. Hela bolagets
nettoomsättning på 4,0 mkr, är koncernintern och avser
gemensamma tjänster till dotterbolagen.
Aktieägartillskottet från Sandvikens kommun under 2009,
samt koncernbidrag och utdelning från dotterbolag, har
gjort att soliditeten ökat i bolaget. Från 16 % år 2008, till
24 – 25 % för åren 2014-2016. Under 2017 steg soliditeten
ytterligare, så även under 2018 och den uppgår nu till 30 %.
Moderbolaget har för 2018 erhållit 25,2 mkr i koncernbidrag
och lämnat 22,4 mkr vidare.
Volymen på omsättning, investeringar och balansomslutning
samt även resultatet har ökat de senaste åren och är nu hög
i koncernen. Fokus ligger på fortsatt koncernsamverkan, för
att optimera resursutnyttjandet i koncernen och uppnå bästa
möjliga resultat med befintliga resurser.
En översyn av bolagskoncernstrukturen har initierats
av kommunstyrelsen för att utreda om strukturen på
bolagskoncernen och kopplingen till kommunen är den
optimala och speglar dagens förutsättningar. Utredningen
beräknas pågå under första halvåret 2019. Avkastningskraven
har uppdaterats inför 2018 och arbetet med att förnya
ägardirektiven kommer att fortgå under året.

Årets resultat efter finansiella poster uppgick till 0,2 mkr,
jämfört med 1,7 mkr föregående år. Ett resultat som är helt i
nivå med budgeten. Försämringen jämfört med 2017 beror till
största del på ökade kostnader för reparationer, underhåll och
pensioner.
Antalet besökare till Högbo Bruk uppskattas till cirka
500 000 under 2018, ungefär samma nivå som under 2017.
2018 arbetade 134 personer på Högbo Bruk och ytterligare
35 personer från integrationskontoret sysselsattes med
röjningsarbete.
Det kommer många förfrågningar angående föreläsningar
om Högbo. Företag, myndigheter, politiker och ideella
organisationer vill komma för att se området och arbetssättet.
Bland andra besökte integrationsministern bruket för
att informera sig om verksamheten. Alla dessa besökare
imponerades av verksamhetens bredd och det samhällsansvar
som Högbo Bruks AB tar.
Längdskidåkning och mountainbike fortsätter att vara mycket
populärt och en vidareutveckling av skidanläggningen och
mountainbikespåren med dess kringservice fortsätter. Fler
besökare till Högbo Bruk kräver fortsatta investeringar i
områdets infrastruktur.
Göransson Arena AB
Göransson Arena AB förvaltar och driver kommunens
fritids- och idrottsanläggningar på Jernvallen, inkluderande
Göransson Arena, men även andra anläggningar i kommunen
såsom BJ Arena i Björksätra och anläggningar i Storvik,
Åshammar, Järbo och Österfärnebo.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv visar bolaget under 2018
upp en stabil verksamhet. För att uppnå de ekonomiska
målen måste bolaget fylla kalendern med kommersiella
evenemang som bidrar till budgetuppfyllelse samtidigt som
gåvobrevets krav respekteras. Årets resultat efter finansnetto
uppgår till -13,3 mkr, jämfört med -11,5 mkr föregående
år. Försämringen jämfört med 2017 beror till största del på
befarade kundförluster.
Göransson Arena har under verksamhetsåret haft 96 482
besökare vid evenemang, elitseriematcher i bandy inkluderat.
Restaurangen hade under 2018 ett lunchsnitt per dag med 135
gäster.
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Göransson Arena har hittat en position på arenakartan som
skiljer sig från många av konkurrenterna. Genom sin storlek,
belägenhet, organisation och offensiva strategi kan arenan
erbjuda arrangörer och partners unika fördelar. Genom
engagemang, partnerskap samt investeringar kommer bolaget
att stärka förutsättningarna för fler idrotter i arenan.
Sandvikens Specialfastigheter AB
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.
Resultatet efter finansiella poster för året uppgår till -1,3
(-1,3) mkr. Ett koncernbidrag på 9,0 mkr har erhållits från
moderbolaget, Sandviken Stadshus AB.
Bolaget kommer att fortsätta vidareutveckla och förvalta
arenafastigheten och samverka tillsammans med driftbolaget
Göransson Arena AB.
Sandviken Energi AB
Sandviken Energi AB är moderbolag i energikoncernen
som består av de helägda dotterföretagen Sandviken Energi
Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft
AB. Där bedrivs bland annat produktion, distribution, köp
och försäljning av elektricitet och fjärrvärme. Moderbolaget
ansvarar för fjärrvärmeverksamheten, för skötsel och
underhåll av gaturummet i kommunen samt för drift och
utbyggnad av ett stadsnät för data- och telekommunikation
baserat på optisk fiberkabel i bredbandsverksamheten
(Sandnet). Sandviken Energi Vatten AB ansvarar för
vattenförsörjning och avloppshantering i kommunen.
I dotterbolaget Sandviken Energi Elnät AB bedrivs
elnätsverksamhet och i Bångbro Kraft AB sker elproduktion
med vattenkraft.
Under 2018 har Sandviken Energi fortsatt resan mot ett
ännu bättre utnyttjande av bolagets resurser. Resultatet efter
finansnetto i koncernen uppgick till 67,9 (62,4) mkr. Därav
belöper på moderbolaget 38,7 (25,0) mkr. Resultatet är främst
att hänföra till kostnadseffektiviseringar så som nyttjande av
koncernens gemensamma resurser. Arbetet har pågått under
flera år och koncernen kan se positiva resultat inom alla delar
av verksamheterna. Lönsamheten har stadigt förbättrats,
liksom kundnöjdheten. Koncernens nettoomsättning uppgick
till 482,9 (463,2) mkr varav i moderbolaget 293,9 (287,2)
mkr.
För att säkerställa framtida konkurrenskraft, långsiktiga mål
och lagkrav har omfattande investeringar gjorts. Den totala
investeringsvolymen för koncernen uppgick till 198,6 mkr.

Under året har förstudier startats inför framtidens
fjärrvärmeproduktion i Sandviken. Ambitionen är att
hitta en långsiktigt hållbar värmeproduktion som kräver
minimalt tillskott av mer miljöbelastande bränslen vid
produktionstoppar.
Enligt bredbandsstrategin i Sandvikens kommun ska 90
procent av hushållen och 95 procent av företagen ha tillgång
till minst 100 MB bredband år 2020. Årets kraftiga utbyggnad
av stadsnätet, framför allt utanför tätortsområdena, har
inneburit att strategin är på god väg att nå målen.
Sammantaget planerar Sandviken Energi-koncernen att under
2019 investera för 197,9 mkr.
Ett förbättrat strukturerat arbete mot affärsplanens mål med
resultatorienterad styrning är viktigt för bolagets fortsatta
verksamhet.
Det senaste året har bolaget börjat fokusera på den dagliga
styrningen av arbetsuppgifterna för att verkligen göra rätt
saker i rätt tid och till rätt kostnad. Parallellt med det arbetet
lyfts nu också säkerhetsfrågorna. Verksamheten arbetar
förebyggande och ser till att i alla lägen ha rätt verktyg för de
arbeten som ska utföras. Det långsiktiga arbetet har döpts till
”Operationell överlägsenhet”, vilket är bolagets tolkning av
det som brukar benämnas LEAN. Det innebär att maximera
kundnyttan och minimera slöseri med resurser
Nya krav från kunder, energieffektiviseringar och
konkurrens från andra uppvärmningsformer påverkar i hög
grad fjärrvärmens framtid. Sandviken Energi fortsätter att
jobba för att komma närmare kunderna genom att bli en
energipartner samt en objektiv partner för energitjänster.
Detta sker dels genom ett eget utbud av tjänster, dels
genom samverkan med externa aktörer på området. Att
säkerställa de framtida leveranserna utan att tvingas till stora
prishöjningar är ett måste, varför effektiviseringar ska gå hand
i hand med framtagande av de framtida produktions- och
leveranssystemen.
Under 2019 kommer affärsområde Gata att fortsätta utvecklas
till Sandviken Energi-koncernens maskintjänstcentral och
dess entreprenad- och anläggningsavdelning samt att verka
som kommunkoncernens mekaniska verkstad. På agendan står
också införskaffandet av en modern, verksamhetsanpassad
och miljömässig maskin- och fordonspark.
Arbetet med att utföra det årliga uppdraget och kommunens
gatuinvesteringsprojekt kostnadseffektivt samt kvalitativt
och därigenom stärka konkurrenskraften mot andra alternativ
fortgår.
Stadsnät har investerat stora summor de senaste åren i att
bygga fibernät i kommunen. Tre faktorer har samverkat för att
gynna den utvecklingen – marknaden är mogen med en lång
rad nya digitala tjänster som människor efterfrågar, de statliga
bidragen finns fram till år 2020 och det gamla kopparnätet för
telefoni avvecklas i rask takt.
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Sandviken Energi Elnät AB
En stor del av Sandvikens elnät byggdes under 1950- och
1960-talet. Det betyder att många installationer nu börjar nå
slutet på sin livslängd och behöver bytas ut. Belastningen
på elnätet var inte heller lika stor då som nu och i framtiden,
vilket gör att elnätet behöver dimensioneras efter andra
kapacitets- och säkerhetskrav. För att minska avbrott som
beror på väder och vind, grävs luftledningar ner för att på
så sätt skydda elförsörjningen mot vind och annan yttre
påverkan. Där det är möjligt samordnas aktiviteter med
utbyggnaden av stadsnätet.
Bolaget ser en fortsatt nyanslutning till elnätet i kommunen,
Kungsbergets expansion fortsätter med ökat energibehov
kommande år. Införande av en strukturerad underhållsprocess
pågår och det driver ökad leveranssäkerhet och kvalitet för
framtiden.
Sandviken Energi Vatten AB
Den varma och torra sommaren 2018, i kombination med
flera år med låga nederbördsmängder, har skapat en situation
med grundvattenbrist i en stor del av landet. I Sandviken
består dricksvattenförsörjningen av såväl grundvatten- som
ytvattentäkter, vilket gör verksamheten lite mindre sårbar.
Men även vattennivån i sjön Öjaren har legat väsentligt lägre
de senaste ett och ett halv åren.
Den framtida utvecklingen för Sandviken Energi Vatten
AB består främst av arbete med processorientering av
verksamhetens arbetssätt för att på ett säkrare sätt kunna
uppfylla de mål och resultat som förväntas. En ny VA-plan
kommer att tas fram tillsammans med kommunen. Beslut
om den nya VA-planen tas 2019 som grund för framtida
investeringar inom verksamheten för att kunna stödja
tillväxten inom kommunen. Det arbetet ska synkroniseras
med kommunens tillväxtplaner och översiktsplanering.
Ur tekniskt perspektiv kommer en del av den affärsplan och
strategier som tas fram vara, att fortsatt säkra vattenkvalitet
och tillgång på vatten. Detta görs bland annat genom en
optimering av vattenförsörjningen, utbyte av ledningar inom
vattenskyddsområdets primärzon samt i framtiden troligen
hopkoppling av system för att skapa redundans. Tanken är att
om en vattentäkt slås ut på grund av exempelvis en olycka ska
samhället kunna försörjas från annat håll.
En ekonomisk utmaning ligger i att både förnya
ledningsnätet och investera i stora resurskrävande projekt.
Kostnadseffektiviseringar har uppnåtts i verksamheten som
en följd av bra investeringar, men arbetet med långsiktiga
investeringsplaner tyder på ett ökat behov av intäkter för
att täcka kapitalkostnadsökningarna. Därför är ett stärkt
fokus på processorientering och inre effektivitet ett viktigt
fokusområde och även en del av koncernens strategi –
operativ överlägsenhet.
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Hela verksamheten står inför en omställning till digitalisering
och automatisering av anläggningar och system. Ökade krav
på IT-säkerhet samt ökade krav på säkra styrsystem behöver
ha ökat fokus i och med en kraftigt ökade automatisering och
nyttjande av digital teknik.
Bångbro Kraft AB
Elpriserna har varit höga under hela året. Produktionen av
vattenkraft var god under vinter och vår.
Den kraftiga vårfloden ställde dock till problem med höga
vattenflöden som i sin tur gjorde att personalen belastades
hårt. Efter vårfloden följde sedan en period, juli–oktober,
med mycket låga vattennivåer i Jädraån, vilket gjorde
att kraftproduktionen upphörde. Sett över hela året låg
produktionen på två tredjedelar mot normalt.
Sandvikenhus AB
Sandvikenhus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag och
moderbolag till Knuten HB och det helägda Sandviken
Nyttofastigheter AB. Affärsidén är “att erbjuda kundanpassade
bostäder och lokaler samt service inom Sandvikens kommun”.
Därtill sköter man kommunens parker och grönområden.
Koncernen är, med en omsättning på omkring 630 mkr,
kommunens största aktör på fastighetsmarknaden.
Sandvikenhuskoncernen redovisar ett resultat efter finansiella
poster på 37,8 (40,5) mkr. Moderbolagets resultat efter
finansiella poster är 28,1 (33,2) mkr. Bolaget har under 2018
haft positiva avvikelser i resultatet på fjärrvärme, vatten,
avskrivningar och räntekostnader. Negativa avvikelser
främst på reparationer samt underhåll. Sandvikenhus AB
har under året investerat 142,5 (79,2) mkr i byggnader,
markanläggningar samt inventarier.
Uthyrningsgraden under året har fortsatt legat på en hög nivå,
den uppgick till 99,2 % vid årets slut.
Bolaget har under året fortsatt att arbeta med åtgärder för att
förbättra de delar av verksamheten som bolagets hyresgäster
kommunicerar i de kundundersökningar som genomförs.
Enskilt så satsas, genom olika åtgärder, mest på tryggheten
ute i respektive områden. Sandvikenhus kundtjänst hanterar
många ärenden varje år. Under 2018 var det totalt 47 824
ärenden, varav 19 167 st. var besök och 28 657 st. var
telefonsamtal och mail
Alla medarbetare har under år 2018 varit med och tagit fram
en ny värdegrund och enats kring tre värdeord att förhålla sig
till. Värdeorden är ”Respekt, Ansvar och Kommunikation”
(RAK). Det symboliserar vad som är viktigt i mötet med
varandra inom företaget men också i mötet med alla
hyresgäster.
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Sandvikenhus AB fortsätter att jobba med beståndets
befintliga upprustningsbehov, som förutom området Nya
Bruket främst omfattar ett stort antal stammar med tillhörande
badrumsrenoveringar.
I Järbo byggdes två nya hus med totalt 20 lägenheter, varav
10 är avsedda för hyresgäster över 55 år. Inflyttning skedde
den 1 december 2018. Åtta mindre ungdomslägenheter på
ett rum och kök färdigställdes på Smassens väg (Fastigheten
Röksvampen 3). Byggnationen av så kallade modulhus
startade i augusti och inflyttning kunde ske redan den 1
oktober 2018. Under året påbörjades projektering av bolagets
första trygghetsboende.
Inga försäljningar har skett.
Flera större projektledningsuppdrag har under året utförts på
uppdrag av ägaren, Sandvikens kommun.
Bland dessa kan nämnas: renoveringar av olika grundskolor
i kommunen, nyproduktion av förskolor i Järbo och Storvik,
färdigställande av ytterligare en etapp av nyproduktion för
vård- och omsorgsboendet Ängsbacken, nyproduktion av ett
centralkök, nya åkattraktioner på badhuset, nybyggnation av
biograf och ombyggnation av Stadshuset.
Bostadsförsörjningsprogrammet anger att 160 nya bostäder
behöver byggas per år i Sandvikens kommun. I enlighet med
programmet ska Sandvikenhus AB tillföra 40 lägenheter per
år under de kommande åren.
Utmaningen för bolaget är behovet av att producera nya
bostäder, samtidigt som det befintliga beståndet behöver
vårdas och utvecklas. Merparten av bostäderna byggdes
under 60- och 70-talet, vilket gör att de befinner sig i det
åldersspann som kräver översyn och tilläggsinvesteringar.
Den genomgripande rustningen av bostadsområdet Nya
Bruket som startade 2015, kommer att ta en stor del av
investeringsmedlen i anspråk under en lång period framåt.
Nya Bruket är ett av Sandvikens största bostadsområden,
och en viktig del både i bolagets fastighetsbestånd och i
kommunens kulturarv. Med sin arkitektur ska det därför så
långt som möjligt bevaras i ursprunglig form.
Även andra delar av fastighetsbeståndet är i behov
av översyn. Balansen mellan ovan nämnda tre delar;
nyproduktion, renovering av Nya Bruket och löpande
åldersbunden renovering av övriga delar, är och förblir
företagets största utmaning de närmaste åren. En kontinuerlig
bedömning krävs avseende vilken del som ska prioriteras.
Bolaget har inte de finansiella muskler som krävs för att
renovera hela beståndet i den takt som bostädernas ålder
egentligen kräver.
Den här utmaningen sätter finansiell press på företaget
över den kommande tioårsperioden. Alla investeringar
kan inte finansieras via lån varför alternativa lösningar
krävs. Sandvikenhus AB har därför inhämtat ett preliminärt
godkännande från ägaren för försäljning av upp till
400 lägenheter. De viktigaste faktorerna för bolagets

ekonomi de kommande fem åren kommer att vara
utvecklingen på räntemarknaden och resultaten av de årliga
hyresförhandlingarna. De kommer att vara helt centrala för
möjligheterna att genomföra planerna under en acceptabel
tidsperiod. Ju längre de åldersrelaterade renoveringarna drar
ut på tiden, desto kostsammare, samtidigt som det medför
försämrad bekvämlighet för hyresgästerna.
Sandviken Nyttofastigheter AB
Sandviken Nyttofastigheter AB ansvarar för alla
specialfastigheter. Dessa består främst av olika typer av
vårdboenden. Avsikten med dotterbolaget är att tydliggöra
Sandvikenhus roll som ett allmännyttigt bostadsbolag.
Sandviken Nyttofastigheter AB redovisar ett resultat efter
finansiella poster på 9,7 (7,3) mkr. Under året investerades
14,6 (2,5) mkr i byggnader och markanläggningar.

Kommunalförbund mm i koncernredovisningen
Gästrike Räddningstjänst
Gästrike Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund
enligt direktionsmodellen som sedan den 1 januari 1994
svarar för räddningstjänsten i Gävle, Ockelbo och Sandvikens
kommuner. Sedan 1 januari 1996 ingår även Hofors kommun
och sedan 1 januari 2004 Älvkarleby. Resultatet för 2018 blev
0,6 mkr (1,8 mkr för 2017). I koncernredovisningen ingår
endast Sandviken kommuns ägda andel av förbundet, 27
procent, vilket motsvarar ett resultat om cirka 0,2 mkr.
Gästrike Återvinnare
Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare bildades 200104-01 och har till uppgift att ansvara för den strategiska
planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter
rörande insamling och behandling av avfall som åligger
kommunerna enligt miljölagsstiftningen. Kommunalförbundet
äger till 100 procent bolaget GÅ Tillsammans AB, som i
sin tur äger GÅ Utvecklings AB, vilket är ägare av cirka
10 procent av Gästrike Avfallshantering AB. Förbundet
äger också 51 procent av Gästrike Ekogas AB. Resultatet
för koncernen år 2018 blev -9,2 mkr (-4,9 mkr för 2017).
Sandviken kommuns andel i Gästrike Återvinnare är 24
procent vilket innebär att kommunkoncernens andel av
förbundets resultat är -2,2 mkr.
Stiftelsen Rosenlöfs Tryckerimuseum
Stiftelsen driver ett tryckerimuseum i Kungsgården.
Förutom den rena museiverksamheten bedrivs viss
försäljningsverksamhet av tryckalster mm. Stiftelsens resultat
för år 2018 är 0,0 mkr, såväl som för 2017.
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Övriga kommunalförbund mm utanför
koncernredovisningen
Sandvik Utbildning AB
Sandvik Utbildnings AB driver Göranssonska skolan, en
fristående skola på gymnasienivå med ett specialutformat
industritekniskt program. Bolaget startades under år 2001
och tog emot sina första elever inför läsåret 2002/2003.
Skolan ägs av Sandvik AB till 91 procent och av Sandvikens
kommun till 9 procent. Det redovisade resultatet för året är
-7,0 mkr (-7,2 mkr år 2017) efter bokslutsdispositioner och
skatt.
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