Delårsrapport
januari – augusti 2020

Innehållsförteckning
Övergripande information ...................................................................................................................... 3
Organisation ........................................................................................................................................ 3
Förvaltningsberättelse ............................................................................................................................ 4
Väsentliga händelser och framtid ....................................................................................................... 4
Kommunens förvaltningar .................................................................................................................. 4
Kommunala bolag ............................................................................................................................. 14
God ekonomisk hushållning .............................................................................................................. 17
Styrmodell mot vision 2025 .............................................................................................................. 19
Perspektiv MEDBORGARE ............................................................................................................. 19
Perspektiv MEDARBETARE ............................................................................................................ 20
Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING ............................................................................... 21
Perspektiv EKONOMI..................................................................................................................... 22
Driftsredovisning ............................................................................................................................... 23
Investeringsredovisning .................................................................................................................... 28
Redovisning av tre större pågående projekt ................................................................................. 29
Ekonomisk redovisning ......................................................................................................................... 30
Balanskravsutredning ........................................................................................................................ 30
God ekonomisk hushållning .............................................................................................................. 30
Mål på lång och kort sikt ............................................................................................................... 30
Resultatutjämningsreserv (RUR) ................................................................................................... 31
Sammanställda räkenskaper ............................................................................................................. 32
Redovisningsprinciper ....................................................................................................................... 33
Övriga upplysningar .......................................................................................................................... 34
Resultaträkning och balansräkning ................................................................................................... 35
Noter ................................................................................................................................................. 37
Revisionsutlåtande ............................................................................................................................ 38

2

Övergripande information
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) ska kommuner minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, som omfattar verksamheten och
ekonomin från räkenskapsårets början.
Denna delårsrapport avser perioden januari till och med augusti 2020. I rapporten ingår delårsbokslut
för kommunen samt en budgetuppföljning med prognos för kommunens verksamheter samt för de
kommunala bolagen. Rapporten innehåller även en sammanställd redovisning.
Prognosen för helåret 2020 bygger på respektive verksamhets och bolags bedömning av
det ekonomiska utfallet.
Delårsrapporten innehåller även verksamheternas bedömning av årets måluppfyllelse i förhållande till
de verksamhetsmål som satts för 2020.

Organisation
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Förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser och framtid
Resultatet för kommunkoncernen under perioden januari till och med augusti 2020 uppgår till 174,7
mkr. Koncernens resultat för motsvarande period föregående år var 86,6 mkr. Kommunens resultat
uppgår till 126,0 mkr för perioden och var 39,5 mkr för samma period föregående år.
Befolkningstalen i Sandvikens kommun har ökat under årets första åtta månader. Den sista augusti
2020 var invånarantalet 39 283 personer. Det är en ökning med 49 personer sedan 1 januari i år.
Motsvarande värde för samma period föregående år var 39 238 personer.
Prognosen för årets skatteintäkter innehåller en preliminär slutavräkning för år 2019 med -8,4 mkr.
Prognosen för helåret 2020 beräknas bli -22,5 mkr, totalt -30,9 mkr. För att motverka den negativa
utvecklingen av skatteunderlaget har riksdagen beslutat att skjuta till extra generella statsbidrag
motsvarande 71,3 mkr.
Inför budget 2021 baseras de ekonomiska ramarna på 39 250 invånare.

Kommunens förvaltningar
Kommunstyrelsen
Coronapandemin som pågått sedan tidig vår har följdverkningar för människors liv och hälsa och har
för ekonomier och marknader varit omfattande. Arbetet som utförts sedan i mars har i allt väsentligt
handlat om att hantera risker och den påverkan som har uppstått genom pandemin både i samhället och
organisationen. Flera har ställt in delar av sina ordinarie planerade verksamheter och styrt om för att
säkra samhällsviktig verksamhet. Ett omfattande krisledningsarbete har genomförts under våren och
alla kommunens chefer har fått lämna daglig lägesbild för att snabbt kunna fånga upp behov i
organisationen.
Utveckling och användande av digitala verktyg har under våren möjliggjort att de demokratiska
processerna i stort sett fungerat som planerat trots de restriktioner som pandemin medfört.
Kunskapsförvaltningen
Medborgare

Skolverksamheten i Sandvikens kommun har under de senaste åren stått inför det faktum att antalet
utbildningsplatser inte räcker till i centralorten, att segregationen måste minska, att likvärdigheten i
utbildningen i skolor och förskolor måste säkerställas, att många skollokaler är i behov av till-, nyeller ombyggnad. Skolfrågan har sedan 2017 belysts av två utredningar, Skola 2025 och
Skolhusplanen. Nu finns ett förslag, Skolhusplanen, som är en grund för långsiktig planering,
förstudier och politiska beslut fram till 2030. I den är en minskad segregation/ökad inkludering en
central utgångspunkt, vilket säkerställer att det politiskt prioriterade området Ökad inkludering också
finns på såväl tjänstepersonernas som politikernas agenda för lång tid framåt.
Antalet barn och ungdomar i Sandvikens kommun väntas enligt prognosen fram till 2023 öka med ca
150. Dessa är fördelade mellan alla skolformer och ställer krav på att verksamheten anpassas när det
gäller personal, lokaler och pedagogiskt innehåll. För att vi ska lyckas med att skapa positiva
lärandemiljöer där barn och elever känner sig trygga och utmanas i att utveckla sin fulla potential, utan
att begränsas av strukturer i form av attityder, lokalers utformning, val av arbetssätt med mera,
behöver beslut i samklang med Skolhusutredningen, fattas och inte skjutas på framtiden. Även i
väntan på att Skolhusutredningens resultat sätts i verket ska barn och elever ha förutsättningar för en
likvärdig utbildning och ökad integration.
Utöver frågan kring att det blir fler barn i verksamheten behöver även det kompensatoriska uppdraget
beaktas när det gäller beslut om insatser, organisation och utformning. Behovet av elevhälsans insatser
ökar inom flera områden. Inför framtiden behöver elevhälsans personal fortsatt vara den
spetskompetens som ger kvalificerat stöd och är en samarbetspartner till den pedagogiska
personalen/lärarna och rektor/biträdande rektor på skolorna.
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Gymnasieskolan står inför flera utmaningar. Det är flera sökande än antalet platser på de flesta
yrkesprogrammen. Det gör att elever söker sig till andra utbildningsanordnare. Ytterligare skäl för att
de söker sig bort från Sandviken är att de önskar gå utbildningar som inte erbjuds på Bessemerskolan
eller att de önskar gå på annan utbildningsort, framför allt i Gävle. För att i någon mån matcha behovet
av utbildningsplatser planeras Barn- och fritidsprogrammet att starta inför höstterminen 2021.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet kommer att läggas ned inför höstterminen 2021 på grund av
för få sökande.
Programinriktat val, som är ett introduktionsprogram som måste erbjudas alla elever som är behöriga
till programmet, är mycket resurskrävande. Programmet syftar till att elever ska få en utbildning som
är inriktad mot ett visst nationellt program och att de så snart som möjligt ska kunna antas till det
nationella programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara antingen ett
yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.
För vissa av gymnasieskolans program har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats.
Flertalet av förändringarna börjar gälla den 1 juli 2021.
Från och med den 1 juli 2021 får gymnasieskolor använda fjärrundervisning inom de kurser som
regeringen eller den regeringen ger i uppdrag föreskriver. Fjärrundervisning får bland annat användas
om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i
skolan.
Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som
inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. De
nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan.
Lokalt politiskt prioriterade områden

Lokalt politiskt prioriterade områden är förbättrade skolresultat, minskad arbetslöshet och ökad
inkludering. Det ekonomiska läget kräver nya arbetssätt för att verksamheten ska kunna formas utifrån
befintliga resurser.
I de av Kommunstyrelsen fastställda gemensamma planeringsförutsättningarna konstateras att
Coronapandemin kommer att ha konsekvenser på kommunens skatteintäkter i negativ omfattning.
Osäkerhet i prognoserna är stora. Kommunstyrelsen ger därför följande klarläggande som nämnderna
har att förhålla sig till: ”Ett viktigt medskick till förvaltningar och nämnder i planeringsarbetet är
därför att behovet av tydliga och väl avvägda och kraftfulla prioriteringar är än större än tidigare”.
Statliga utredningar

Det pågår flera statliga utredningar som berör utbildningsområdet:
SOU 2020:28 En mer likvärdig skola- minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.
Utredningens förslag som är ute på remiss till 202021130 innehåller bland annat följande: Många
statsbidrag ska slås samman till ett sektorsbidrag till skolan och Skolverket får regionala avdelningar
för att säkerställa likvärdighet och möjlighet att vidta insatser.
U 2017:07 Utredning om elevers möjlighet att nå kunskapskraven ska lämna förslag på hur bättre
förutsättningar för alla elever att nå kunskapskraven ska kunna skapas. Dessutom ska förslag om
insatser som kan stärka särskolan tas fram liksom förtydliganden om en lägsta acceptabel nivå för
tillgång av elevhälsa.
U 2018:03 Betygsutredningen har som syfte att främja alla elevers kunskapsutveckling och att betygen
bättre ska spegla elevers kunskaper.
Skolinspektionen

Under höstterminen 2019 genomförde Skolinspektionen regelbunden tillsyn på huvudmannanivå i
Sandvikens kommun. Besluten för samtliga skolformer handlade om förelägganden rörande
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och dokumentationen av detsamma. Svaret, som skulle
vara hos Skolinspektionen senast 1 september 2020, innehöll en beskrivning av det systematiska
kvalitetsarbete som är under uppbyggnad och som stöds av verksamhetssystemen 2c8, Hypergene,
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Unikum och Incito. Vissa åtgärder som beskrivs i svaret är redan vidtagna medan andra återstår att
implementera, vilket kräver insatser från såväl verksamheter som förvaltning och nämnd under
kommande år. En vidtagen åtgärd är att en Resultatbok införts för att ge nämnden underlag för
uppföljning, analys och beslut om åtgärder.
Kraven på skolformsvisa uppföljningar, analyser och beslut om åtgärder har stärkts i
Skolinspektionens samtliga beslut. I och med att åtgärder inom dessa områden vidtagits och planerats
förväntas arbetet med det lokalt prioriterade området att förbättra skolresultaten stärkas avsevärt.
Värdegrund, trygghet och studiero

Barn och elevers möjligheter att påverka sin lärande vardag behöver utvecklas. Inom ramen för
värdegrundsarbetet på skolorna genomförs en värdegrundsenkät där eleverna svarar på hur de upplever
sin vardag och möjligheter att påverka. Under våren 2020 har ytterligare en enkät införts. Den utgår
från Skolinspektionens enkät och säkerställer att trygghet och studiero följs upp.
Av de systematiska uppföljningar som införts framgår tydligt att enheterna arbetar aktivt inom dessa
områden via likabehandlingsarbetet och till exempel trygghetsvandringar. På tre enheter finns
integrationspedagoger som stödjer brobyggandet mellan hem och skola samt mellan olika kulturer.
Samtliga insatser inom området trygghet och studiero förväntas bidra Förbättrade skolresultat, vilket
är ett av de lokalt politiskt prioriterade områdena.
Via det digitala systemet Draftit säkerställer förvaltningen enheternas arbete mot kränkande
behandling.
Omvärldsspaning

På Kunskapsförvaltningen genomförs omvärldsspaning månadsvis för att identifiera områden som
behöver beaktas i den fortsatta planeringen. Spaningen riktar sig mot t ex Skolverket,
Skolinspektionen, Kolada samt SKR(Sveriges kommuner och regioner) och redovisas för
ledningsgruppen varje månad. Materialet skickas även ut till samtliga skolledare.
Via omvärldsspaningarna säkerställs bland annat att:


nya statliga krav på utbildningarna uppfylls genom att förvaltning och nämnd prioriterar
utifrån kraven



enheterna har tillräcklig information för att kunna organisera utbildningen utifrån förändringar
i omvärlden

Några aktuella iakttagelser i omvärldsspaningarna under våren 2020:


Ändrade kursplaner för gymnasieskolans yrkesprogram kommer inför höstterminen 2021,
gäller framför allt utökning av programgemensamma ämnen (yrkesämnen).



Från och med år 2023 kommer samtliga nationella prov att genomföras digitalt, vilket ställer
höga krav på digitalisering både vad gäller teknik och användning av densamma. Regeringen
har också beslutat om en nationell digitaliseringsstrategi för skolan.

I materialet Vägval för framtiden 3 Utmaningar i det kommunala uppdraget mot år 2030 som SKR
tagit fram har 13 trender identifierats däribland Stigande förväntningar på välfärden, Hårdare
konkurrens om kompetens, Ökad polarisering, Förändrat medielandskap och Minskad tillit. De
utmaningar skolan står inför i kombination med dessa trender kan skapa en oro inför framtiden när det
gäller rekryteringen av såväl tjänstemän som politiker. Tuffa beslut kan komma att behöva fattas
samtidigt som man då kan befara att enskilda personer kan utsättas för såväl påtryckningar som hot
och våld.
Covid 19-pandemin

Den pandemi som under våren 2020 drabbat hela världen bedöms få stor påverkan på hela samhället
under lång tid framåt. Den omställning till distansundervisning som gymnasieskolan tvingades göra i
mars med endast ett par dagars varsel gick över förväntan. Detta tack vare engagerade lärare, god
infrastruktur, god tillgång till digitala verktyg och gott stöd via IT-samordnare för grundskola och
gymnasieskola. Skolledningen för gymnasieskolan har tillsammans med lärarna lagt ned ett stort
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arbete för att slutföra läsåret för samtliga årskurser. Det kan konstateras att elevnärvaron ökade under
den period utbildningen var digital.
Under våren har framför allt förskolornas personal samarbetat över enhetsgränser när det gäller
bemanning.
Även inom grundskolan och särskolan har personalen visat på stor flexibilitet för att lösa sjukfrånvaro.
På kommunövergripande nivå och förvaltningsnivå följs utvecklingen. Skolinspektionen granskar med
anledning av pandemin ett antal enheter i kommunen med fokus på två områden: Undervisning samt
Arbete för att främja elevernas närvaro i skolan. För grundskolor som bedriver verksamhet i
förskoleklass och årskurserna 1-4 ingår även en kartläggning avseende Garantin för tidiga insatser.
Det kan konstateras att effekterna av pandemin sannolikt kommer vara en faktor att ta hänsyn till i
samband med planeringen av år 2021 och framåt.
Medarbetare

Pedagogernas roll i skolan har förändrats från att ensidigt styra undervisningen till att skapa
förutsättningar för barns och elevers delaktighet i lärande och undervisning. Pedagogerna förväntas
samverka, samarbeta och samplanera aktiviteter och undervisning. För att i det läget kunna vara en
attraktiv arbetsgivare, bibehålla och rekrytera personal krävs insatser bland annat i form av
kvalificerad och långsiktig kompetensutveckling, tidsenlig utrustning och möjligheter till kollegialt
lärande.
Behöriga/legitimerade sökande saknas såväl lokalt som nationellt i nuläget och behovet av utbildad
personal är stort i förskola/skola. De närmaste sju åren kommer ca 200 medarbetare inom
Kunskapsförvaltningen att nå 65 års ålder. Inom särskolan har dispensen från legitimationskravet av
staten skjutits fram till 2021. Den 1 juli 2019 infördes krav på lärarlegitimation och behörighet för att
få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Utveckling och uppdelning av
läraruppdraget kommer att behövas för att bereda plats för nya yrkeskategorier inom skolan och på det
viset utöka rekryteringsbasen.
Coronapandemin har påskyndat utvecklingen av den digitala kompetensen och användningen av
digitala verktyg bland samtliga medarbetare då delar av undervisningen och flertalet möten
genomförts digitalt. Eftersom både digital kompetens och digitala verktyg är färskvara och
medborgarnas förväntningar när det gäller det digitala utbudet sannolikt kommer att öka, krävs
ständiga kompetenshöjande insatser för att personalen ska känna sig bekväm i sitt uppdrag och därmed
vara i stånd att ge eleverna bästa möjliga utbildning.
Tillgången till digitala stöd och utvecklingen av 1-1 för alla medarbetare i förvaltningens
verksamheter är en förutsättning för att alla ska kunna utföra ett arbete som ligger i linje med
styrdokumentens krav både vad gäller själva undervisningen och uppföljning, analys och
dokumentation av det dagliga arbetet. Inom de sistnämnda områdena ställde också Skolinspektionen
krav på åtgärder.
Processtyrningen av skolan är en av förvaltningens metoder för att arbeta med systematiskt
kvalitetsarbete. Processtyrningens syfte är att utveckla gemensamma arbetssätt, där så är lämpligt, för
att öka kvaliteten i utförande och för att underlätta för enskilda medarbetare att kunna utföra sina
arbetsuppgifter. Detta medför att tid frigörs som i sin tur minskar stress och upplevd arbetsbörda.
Staten lämnar fortfarande bidrag till karriärtjänster som lektorer och förstelärare. Syftet är att göra
läraryrket mer attraktivt och att höja lärarnas kompetens. Det är politiska beslut som avgör om detta
statsbidrag ska finnas kvar. I dag finns en bred majoritet som står bakom bidraget och inget parti har
såvitt Skolverket känner till indikerat att man anser att det ska tas bort. Nytt för i år är att staten har
dedikerat medel till särskilt utsatta områden. För Sandvikens del betyder det att 34 förstelärartjänster
fördelats mellan Bessemserskolans introduktionsprogram, Norrsätraskolan, Murgårdsskolan och
Björksätraskolan. Det innebär att dessa lärare får ett lönepåslag på 10 000 kronor/månad. Detta bidrag
påverkar lönebilden i organisationen. Ytterligare en komplicerande faktor är att staten endast fattar
beslut för ett år i taget.
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Det finns ett beslut om statligt bidrag till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare och förskollärare,
lärarlönelyftet, till och med läsåret 2020/2021.
Hållbar samhällsutveckling

Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling i linje med Agenda 2030. Inom de pedagogiska
verksamheterna länkas läroplanernas mål samman med de globala målen i Agenda 2030.
Det är genom ett aktivt arbete för att alla elever ska lyckas i skolan som Kunskapsnämnden bidrar till
det politiskt prioriterade området Minskad arbetslöshet.
Vikten av att lyfta fram utbildning och dess betydelse för att kunna skapa demokratiska, självständiga
och egenförsörjande medborgare kan inte nog understrykas. Det handlar om att öka tilliten till
verksamheterna och att skolan har ett hållbart arbete med att minska segregeringen och öka
inkluderingen. Det är genom att lära tillsammans och umgås i en gemenskap som vi också får syn på
oss själva och växer som individer.
En av de största framgångsfaktorerna för att lyckas med utbildning är att vara deltagande i all
undervisning. Sandvikens kommuns förskolor och skolor behöver aktivt arbeta tillsammans med
vårdnadshavare för att tidigt stimulera och motivera till aktivt deltagande i undervisningen.
Grundskolan genomför tillsammans med Individ- och familjeomsorgen (IFO) samt Barn- och
familjehälsan ett projekt för att öka elevnärvaron. Samarbetet inkluderar även att identifiera och
utveckla flera områden för samverkan, som gynnar familjer, barn och elever. På Björksätraskolan
bedrivs ett forskningsprojekt tillsammans med högskolan i Gävle, syfte är att minska elevers psykisk
ohälsa genom förstärkning av elevens skyddsfaktorer.
Sandvikens kommun avviker från de nationella trenderna i hur elever väljer till gymnasiet och har en
majoritet av ungdomar som väljer yrkesprogram. Det ställer stora krav på gymnasiets organisation och
lokaler.
Ekonomi

Det ekonomiska läget är utmanande och arbete pågår för ekonomi i balans i form av åtgärdsplaner etc.
Den långsiktiga ekonomiska utvecklingen enligt nuvarande beslut pekar på ett omfattande
effektiviseringskrav som över tid riskerar att påverka kvaliteten i verksamheten. Denna bild har
förstärkts i och med den förväntande lågkonjunkturen utifrån covid-19-pandemin och dess
ekonomiska effekter. Kommunstyrelsen har i de gemensamma planeringsförutsättningarna ytterligare
betonat vikten av ”tydliga, väl avvägda och kraftfulla prioriteringar” i verksamheterna.
Enligt kommunens befolkningsprognos ökar antalet barn/elever, vilket medför ökat behov av lokaler
och personal. Den nuvarande trenden, med färre barn i kommundelarna och fler i vissa delar i tätorten,
ställer krav på flexibilitet i verksamheterna. Dessutom ökar antalet elever inom särskolan med ökat
resursbehov som följd. I Skolhusplanen som är framtagen av politiska ledamöter från både majoriteten
och oppositionen tas hänsyn till dessa parametrar i den samlade bilden över behov av nybyggnationer,
ombyggnationer och tillbyggnationer för samtliga skolformer fram till år 2030. I samband med omoch nybyggnationer krävs också investeringar i inventarier.
Beslut på statlig nivå som nytt riktmärke gällande barngruppers storlek i förskolan och det nya
programinriktade valet på gymnasiet (IMV), som ger möjlighet för icke behöriga elever att på
gymnasienivå läsa kurser på ett nationellt program, leder till ökande utbildningskostnader. Även
beslutet att öka antalet undervisningstimmar inom ämnet Idrott inom grundskolan leder till ökande
kostnader i form av fler idrottshallar.
Processledningen av förvaltningen kommer att bidra till större kunskap/medvetenhet i hela
organisationen om hur alla delar hänger ihop. Större kunskap/medvetenhet leder också till större
möjligheter att påverka verksamheten och därigenom påverka det ekonomiska resultatet som genereras
av verksamheten.
Förvaltningen arbetar med att utveckla prognosverktyg rörande kostnadsutveckling och åtgärdsplaner
inom alla verksamheter för att tydligare kunna visa på orsak och verkan. Tillsammans med
processbeskrivningar som förklarar hur verksamheten genomför sitt uppdrag ger det utrymme för
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analys; dvs relationen mellan vad verksamheten gör och vilka resultat verksamheten uppnår. Fokus
ligger på hur resurserna kan användas mest effektivt.
Omsorgsförvaltningen
För att möta behoven hos en åldrande befolkning inom befintlig budget, har förvaltningen vidtagit
och/eller påbörjat en mängd olika åtgärder i syfte att bibehålla och/eller öka kvaliteten för
medborgarna. Vi arbetar för att öka vår förmåga att tillhandahålla rätt insats, vid rätt tidpunkt, utförd
av rätt kompetens.
Under 2020 drabbades världen och Sandviken av pandemin covid-19. Pandemin har påverkat
omsorgen och våra brukare på många sätt, bl a har sjukfrånvaron har ökat, tillgången på
skyddsmaterial har varit osäker (förvaltningen har under hela pandemin haft material), uttag av övertid
och beredskap har ökat, en ny enhet (C-enheten) har öppnats på Sandvikens lasarett. Enhet för
provtagning av antikroppar hos vårdpersonal i förvaltningen har öppnats. De ekonomiska effekterna
av pandemin covid-19 täcks med statliga medel. Främst kostnader för sjukfrånvaro, C-enheten och
skyddsutrustning.
Arbetet med implementering av ny teknik/arbetssätt fortgår.
Under året har en App med enkla instruktioner för olika arbetsmoment introducerats i hemtjänsten.
Mot bakgrund av höga medicinavvikelser kommer förvaltningen under hösten att implementera
medicinrobotar, digitala medicinskåp och digital signering.
Omsorgspersonal på särskilda boenden kommer att utrustas med personlig mobil.
Vid årsskiftet kommer beviljade insatser i form av tvätt i hemtjänsten att utföras av Samhall, för att
avlasta omsorgspersonalen arbetsuppgiften tvätt.
Implementering av digitalt planeringssystem kommer att påbörjas under hösten.
En översyn av sköterskeorganisationen och sköterskerollen har påbörjats.
Regeringen har aviserat ökade statsbidrag till kommunernas omsorg.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Kostnaderna för försörjningsstöd har under många år varit höga, och andelen hushåll med långvarigt
behov av försörjningsstöd har blivit allt fler. Arbetet inom området ekonomiskt bistånd påverkas i
mycket hög utsträckning av arbetsmarknadspolitiska prioriteringar på nationell nivå. Under året har ett
arbete inletts mellan individ- och familjeomsorgen och arbetslivsförvaltningen för att skapa en
snabbare process för personer med försörjningsstöd att få sysselsättning; projekt Från bidrag till egen
försörjning. I maj beslutades i nära samarbete med Arbetsförmedlingen att tillsätta ytterligare 350
extratjänster, utöver de 75 befintliga, i syfte att bryta långtidsarbetslösheten. Dessa båda insatser
innebär att fler hushåll blir självförsörjande, men ger också en möjlighet att utreda arbetsförmåga och
skapa underlag för fortsatt planering, insatser vid Arbetsförmedlingen eller kontakter med hälso- och
sjukvården. Långtidsarbetslösa utan förankring på arbetsmarknaden är i behov av många aktörer,
varför samverkan mellan arbetsmarknadsverksamhet, socialtjänst, hälso- och sjukvård,
Arbetsförmedlingen med flera är av stor betydelse.
I början av året infördes ett digitalt ansökningsförfarande gällande försörjningsstöd, och cirka 80% av
de aktuella hushållen gör nu ansökan digitalt. Det innebär en mer effektiv och snabbare handläggning
samt att tid frigörs för socialt arbete, kartläggning av behov och planering av insatser som leder till
egen försörjning, för de mest utsatta grupperna. Ekonomiska problem är ofta komplexa frågor som
hänger samman med människors livssituation i övrigt, och det är viktigt att se varje individs behov
utöver försörjningsstöd.
Inom beroendevården har kostnaderna för institutionsvård minskat de senaste åren som en följd av ett
aktivt förändringsarbete mot en sammanhållen vårdkedja på hemmaplan. Fler behandlingsalternativ
kan erbjudas inom öppenvården och den interna samverkan har stärkts. Placeringarna har blivit färre,
vårdtiderna har blivit kortare och vård med stöd av tvångslagstiftningen har minskat. Flera personer
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som vårdas på behandlingshem av kommunen har omfattande psykiatriska vårdbehov eller kognitiva
funktionsvariationer vilket innebär att de inte kan tillgodogöra sig traditionell beroendevård. Den vård
som ges ger inga varaktiga resultat. Personerna skulle i vissa fall må bättre i ett gruppboende med hög
omhändertagandenivå. Samverkan med omsorgsförvaltningens socialpsykiatri och regionens psykiatri
är viktig och nödvändig men i avvaktan på hållbara lösningar från andra huvudmän eller i samverkan
med dessa, belastar kostnaderna för institutionsvården individ- och familjeomsorgen. Sysselsättning är
en annan väsentlig fråga för målgruppen som inte erbjuds insatser via Arbetsförmedlingen eller
arbetsmarknadscentrum. Detta har inneburit att dagverksamheten Kärnhuset förändrat sin verksamhet
till att mer aktivt arbeta med arbetsträning och praktik.
Bostadsbristen är påtaglig för målgruppen. Det kommunala boendet Örtagården har varit fullbelagt
sedan i början av året. Ungefär 2/3 av de inskrivna saknar bostad och kan inte skrivas ut från
verksamheten. Det innebär i sin tur att platser inte frigörs för personer på externa institutioner som
skulle kunna fortsätta sin behandling på hemmaplan. Vårdtiderna blir därmed längre samt att den
enskildes möjligheter till utveckling och självständighet försenas.
Antalet orosanmälningar och utredningar inom barn- och ungdomsvården ligger på fortsatt höga
nivåer. Det innebär att insatser i form av öppenvård och externa placeringar i familjehem och på
institution ökar. En påtaglig ökning inom ungdomsvården är institutionsplaceringar av ungdomar med
neuropsykiatrisk problematik. Dessa placeringar tenderar att bli mycket kostsamma eftersom det krävs
specialanpassade lösningar med hög personaltäthet utifrån ungdomens problematik. På ungdomssidan
finns även ett ökat behov av extern öppenvård på grund av substansmissbruk. En dialog pågår för att
utveckla egen verksamhet för målgruppen i samarbete med region Gävleborg. Vad gäller
institutionsplaceringar inom barn- och ungdomsvården är flera placeringar kopplade till våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, som på senare år utvecklats till det enskilt största
problemområdet som orsakar skyddsbehov för barn, ungdomar och kvinnor. Det är mycket
resurskrävande i fråga om arbetsinsats och genererar höga kostnader för biståndsinsatser i form av
familjehem och skyddade boenden. Inom den interna öppenvården, Sandvikens Familjecenter, har
inflödet ökat och verksamheten ligger för närvarande på maxkapacitet och måste prioritera för att klara
uppdraget.
Fältverksamheten har varit igång under ett år. Syftet med verksamheten är att nå ut till unga i riskzon,
att identifiera problem på gruppnivå, analysera orsaker och mobilisera befintliga resurser.
Nätverksinriktat trygghetsarbete är ett viktigt inslag i uppdraget, liksom att fungera stödjande och
informerande i relation till ideella och professionella aktörer inom området. Genom att skapa relation
och tillit bland de människor som berörs fungerar fältsamordnarna som en spindel i nätet och bidrar till
konkreta förbättringar i ungas livsförutsättningar. Verksamheten har under året inlett ett
projektsamarbete med Bessemergymnasiet och Hedängsskolan för att förebygga våld och mobbing
samt öka den psykiska hälsan hos eleverna. Man har även planerat ett mentorsprogram i samarbete
med en av idrottsföreningarna för ungdomar som behöver bryta negativa mönster med skolfrånvaro
och osund fritid.
En av de största utmaningarna är att rekrytera socionomer till socialsekreterartjänsterna och minska
behovet av socionomkonsulter. Inom delar av barn- och ungdomsvården är förvaltningen i dagsläget
fortfarande beroende av konsulter för att upprätthålla en rimlig arbetsbelastning samt en rättssäker
handläggning av god kvalitet. Det strategiska arbete som pågår vad gäller rekrytering, arbetsmiljö,
arbetsbelastning med mera har resulterat i minskad personalomsättning, men det krävs fler åtgärder för
att komma till rätta med bemanningen. En översyn pågår gällande organisation och bemanning inom
barn- och ungdomsvården. Utredningen visar att bristen på resurser framför allt inom barn- och
ungdomsvårdens myndighetsutövning är kostnadsdrivande. En utökad bemanning är nödvändig och
akut för att säkerställa en verksamhet med god kvalitet och en ekonomi i balans.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att hindra ökad smittspridning av covid-19 och
regeringens förbud mot sammankomster med fler än 50 deltagare har präglat kultur- och
fritidsförvaltningens hela verksamhet under våren och sommaren. Till exempel har en stor mängd
evenemang och kultur- och fritidsaktiviteter ställts in och antalet besökare och kunder till bad och
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friskvård på Parkbadet har minskat. Kultur- och fritidsverksamheten har på kort tid anpassats efter de
nya förutsättningarna och insatser har gjorts för att fortsätta erbjuda ett tillgängligt kultur- och
fritidsutbud. Bland annat har digitala sändningar av en rad olika aktiviteter som konserter, träningspass
och föreläsningar arrangerats och tjänster som hemleverans från biblioteket utökats.
Kulturlöftet har genomfört sitt första läsår. Alla elever i Sandvikens förskolor och grundskolor har
under läsåret 2019/2020 fått tillfälle att uppleva och skapa kultur som del i undervisningen.
Grundutbudet har nått 7 000 barn i grund- och särskola samt 800 barn i förskolan. Kulturlöftet
genomförs i samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och kunskapsförvaltningen.
Kulturskolan har arbetat med att bredda målgruppen för sin verksamhet. Till exempel genom öppna
kulturaktiviteter i bostadsområden under sommaren, särskilda dansaktiviteter för tonårsflickor med
psykisk ohälsa och riktade insatser på särskolan.
Allt fler vill utöva motion och friluftsliv som promenader, löpning, långfärdsskridsko, bad och båtliv,
en trend som blivit starkare under Corona pandemin. Olika insatser har därför vidtagits tillsammans
med bland annat föreningar för att öka kvaliteten och kontinuiteten på skötsel av
friluftslivsanläggningar, öar och bryggor samt utomhusbad.
Inför kommande år är osäkerheten stor kring hur pandemin fortsätter påverka besöksantal på
Parkbadet och annan verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningen.
Arbetslivsförvaltningen
År 2020 har hittills rent allmänt varit omtumlande turbulent, med globala dimensioner på grund av
Corona-Pandemin och dess restriktioner, med mycket stora konsekvenser för människor och jobb samt
ekonomi.
För Arbetslivsnämnden och förvaltningen började emellertid året som fjolåret avslutades, nämligen
med ekonomiska neddragningar samt avveckling av verksamheter och uppsägningar av personal. Men
med de nya möjligheterna som uppstod inom arbetsmarknadspolitiken som följde i Corona-Pandemins
spår vändes avveckling till utveckling, och återanställningar av många av de tidigare uppsagda inom
Arbetsliv. De beslutade restriktionerna på grund av Corona-Pandemin innebar också att
vuxenutbildningen nästan helt övergick från närlärande till distansutbildning.
Inom ramen för projektet ”Från bidrag till egen försörjning”, som Arbetslivnämnden är projektägare
för i samarbete med Individ- och familjeomsorgsnämnden, och Arbetslivsnämndens
samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen ”Vägen till arbete och kompetensförsörjning”,
genomfördes en kraftfull mobilisering under några veckor före semestrarna under arbetsnamnet
”Jobbdirekt”, där 376 långtidsarbetslösa rekryterades till extratjänster i kommunen.
Tack var denna insats kunde arbetslöshetsutvecklingen, och kostnadsutvecklingen vad gäller
kommunens försörjningsstöd, pressas tillbaka. Huruvida detta är en tillräckligt omfattande insats eller
ej, för att motverka den underliggande arbetslöshets- och bidragskostnads-utvecklingen, återstår att se
under det kommande året.
Gällande prognoser för 2020 och 2021, i kombination med regeringens ambitioner om
arbetslöshetsbekämpning, innebär att Arbetsliv kommer att ha mer än fullt upp med insatser såväl
inom arbetsmarknadsområdena som inom vuxenutbildningen kommande år. Samtidigt gäller
oförändrade ekonomiska ramar i kommunen under 2021, vilket egentligen innebär att
handlingsutrymmet är krympande. Därför blir regeringens och Arbetsförmedlingens resurser
avgörande för möjligheterna att möta en förväntad ökad arbetslöshet det kommande året.
Utöver detta utgör även kommunens och de kommunala bolagens medverkan i projektet ”Från bidrag
till egen försörjning” en viktig del för att kunna placera och aktivera arbetslösa från försörjningsstöd
till arbetsträning och studier.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds tre samverkande kommuner; Hofors, Ockelbo och
Sandviken, växer och utvecklas.
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Etableringen av ett världsledande företag på Tuna och den pågående processen för utvecklad kapacitet
av strömförsörjning för Sandvikens kommun ”möter” minst fyra av de fem mega-trenderna som
Tillväxtverket förutspår;
Urbaniseringen fortgår Vattenfall planerar för en hållbar infrastruktur för elförsörjning, vilket
möjliggör en snabbare samhällsplaneringsprocess med etablerad och utvecklingsbar energiinfrastruktur.
Klimatförändringar Klimatförändringar och brist på resurser är kanske den megatrend som skapat flest
subtrender och starkast engagemang och drivkraft globalt. Utvecklingsbehovet är påtagligt och
energiförsörjningen blir i fokus. Etablering i Sandviken av världsunik, fossilfri anläggning är
utveckling i världsklass. Översiktsplanen och VA-planen trycker båda på hållbarhet i såväl planeringsoch anläggningsskeden. VA-försörjningen påverkar och påverkas av bebyggelseutvecklingen.
Demografins skiften Det demografiska skiftet leder till flera subtrender som till exempel längre liv och
bättre hälsa. För att underlätta och möjliggöra för våra medborgare att ha ett gott liv längre krävs
innovativa lösningar, som inte sällan är beroende av energi. Utbyggnaden av el, där hänsyn är tagen
till minsta miljöpåverkan, möjliggör för fortsatt utveckling i samklang med miljön.
Tekniska genombrott Innovationstakten och den tekniska utvecklingen har tagit oanade kliv framåt de
senaste åren. Det gäller informationsteknologin och andra områden. Stora etableringar, som sätter
kommunen på världskartan, visar på ett mycket bra sätt att vi har alla möjligheter att fortsätta
utvecklas; varsamt och med glädje.
Två stora uppdrag pågår parallellt; framtagande av översiktsplaner för Hofors och Ockelbo. Att förena
kloka och värdeskapande politiska målbilder med rätt aktiviteter för att nå målen, avgör om planerna
kommer att kunna förverkligas. Om det blir en följsam samhällsbyggnadsprocess framgent.
Översiktsplanen i Sandviken ska aktualiseras innan nästa mandatperiod börjar.
Ett arbete pågår med att ta fram kretsloppsplaner, tidigare avfallsplaner, för alla tre samverkande
kommuner. Gästrike återvinnare samordnar arbetet.
I Sandviken finns behov av lokalförsörjningsplaner med efterföljande lokaliseringsplaner. Arbete
pågår för att lokalförsörja omsorgs- och kunskapsförvaltningen. Lokaliseringsarbetet är viktigt för ett
framtida hållbart samhälle.
Förvaltningen har i år anställt ny samhällsbyggnadschef och två nya enhetschefer; plan- och byggchef
samt kart- och lantmäterichef. Rollen som stadsarkitekt är tillsatt och rollen som stadsingenjör har
tagits bort.
Corona-pandemin har i allt väsentligt påskyndat utvecklingsarbetet mot digital handläggning.
Pandemin har även medfört att andelen digitala möten ökat markant, med ett minskat resande som
följd. En ny lag har instiftats, där ansvaret för trängselkontroller vid caféer och restauranger tilldelats
miljökontoren i landet, vilket har medfört en omprioritering av tillsynsarbetet.
Framtidsbild Att omvärldsspana, hänga med i utvecklingsarbetet och vara proaktiva i VGS arbete är
viktigt. Flertalet syften uppnås; VGS blir attraktiv som arbetsgivare och förenklar för de som önskar
de tjänster som VGS tillhandahåller, möjliggör återanvändning av öppna data, samt utveckling av
arbetsprocesser och hushållande med resurser. Att utvecklas med glädje är en framgångsfaktor.
Kommunerna i Västra Gästrikland växer. Därför behövs en beredskap i nämnden med detaljplanerad
mark för att kunna bygga mer bostäder, fler skolor och nya arbetsplatser. Samtidigt är det viktigt att
arbeta tillsammans för att sänka arbetslöshet, öka skolresultat och främja inkludering. Detta är viktiga
grundstenar och prioriteringsområden när framtidens samhälle skapas. Vilka konsekvenser pandemin
för med sig gällande verksamhetens fortsatta arbete återstår att se.
Nämnden är en viktig kugge i perspektivet för hållbar samhällsutveckling där det långsiktiga målet är
att förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden och motverka strukturella orsaker till
segregation. Det är viktigt att arbeta aktivt för att ha med socioekonomiska parametrar inom
planprocessen.
12

Fortsatt fokus på digitalisering av processer hos VGS ställer krav på såväl medarbetare som
verksamhetssystem. Faktorer som kan påverka hur väl verksamheten lyckas är möjligheten för olika
verksamhetssystem att prata med varandra och för medarbetarna krävs tydlighet i
processbeskrivningar.
Att arbeta med ärendekön inom fastighetsbildningen för att uppfattas som en rättssäker, tillgänglig och
effektiv myndighet är viktigt. Ett aktivt arbete bedrivs med digitalisering av
samhällsbyggnadsprocessen för att säkerställa vår förmåga att möta kraven som ställs från regering
och statliga myndigheter gällande hanteringen och tillgängliggörandet av geografisk information i
samhället.
För att skapa en smart samhällsbyggnadsprocess krävs tillförlitliga beslutsunderlag. Planer finns på att
se på möjligheterna att söka medel för att genomföra kvalitetshöjande insatser av
fastighetsinformationen i samverkan med statliga lantmäteriet även i Hofors och Ockelbo.
Kopplat till den utveckling och förändring av de kommunala processerna som digitaliseringen av
samhället innebär behöver arbete ske för att sprida förståelse för på vilket sätt, och med vilken
verksamhetsnytta, geografisk information kan bidra till att skapa en hållbar kommunal verksamhet i
framtiden.
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Kommunala bolag
Högbo Bruks AB
Året startade med en mycket bra skidsäsong med väldigt många besökare i Högbo. Corona-pandemin
har medfört en tillströmning av människor, som vill vara ute i naturen, till fritidsområdet. Alla
transportabla grillar har placerats ut för att tillgodose den ökade efterfrågan.
Hotellet har sedan Coronautbrottet haft mycket låg beläggning på företagskonferenser, men har nu
börjat återfå konferensgästerna.
Den pågående nybyggnationen av ”Längan” är nu i slutskedet. En ombyggnad har skett av sportbyns
stugor. Ett arbete har påbörjats med en latrintömningsstation för husbilar och husvagnar. Det har också
lagts ner mycket arbete med att separera MTB-spår från promenadstråken.
Bolaget har tagit en stor del i arbetet med att skapa arbetslag inom kommunen för projektet
extratjänster. I dag har 147 personer någon form av anställning i Högbo, samt även ansvaret för
arbetsledningen av 62 extratjänster, totalt sysselsätts 209 personer.
Göransson Arena AB
Bolaget hade en bra start på året där första kvartalet visade på bättre resultat än budget.
Evenemangskalendern innehöll en intensiv höst och vinter och den omorganisation som gjordes under
2019 visade på önskade effekter på både verksamhet och ekonomi. När sedan covid-19-pandemin kom
slogs i princip hela evenemangsbranschen ut och även betydande delar av arenabolagets verksamhet.
Alla budgeterade och planerade evenemang har ställts in eller flyttats till 2021. Ledningen har agerat
skyndsamt och med kraft för att minimera den ekonomiska skadan samt för att rädda bolaget. Varsel
som lett till uppsägningar och korttidspermitteringar har blivit ett faktum. Planerade investeringar har
stoppats och insatser gjorts för att minska både fasta och rörliga kostnader.
Sandvikens Specialfastigheter AB
En hyresgästanpassning har skett för att möta Multicenters behov av fler behandlingsrum. Bolagets
VD har ansökt om statligt hyresbidrag för Göransson Arena ABs räkning pga. Corona-pandemin.
Sandviken Energi AB
För affärsområde värme har produktionsåret i likhet med 2019 varit varmare än ett normalår.
Produktionen har gått bra dock med ett mindre haveri under juli månad, vilket innebar att en viss del
av produktionen ersattes med gasol.
Arbetet med frågan om den framtida värmeproduktionen har avslutats och ett inriktningsbeslut har
tagits om att välja lösningen ”Felix”. Detta innebär en ihop koppling mellan Gävles nät och
Sandvikens nät där överskottet på rest-värme och överkapaciteten i Gävle kan nyttjas i Sandviken.
Inom affärsområdet Sandnet har fortsatt fokus legat på att slutföra utbyggnad av de stödfinansierade
fiberutbyggnadsprojekten. Ny prismodell för FTH-tjänster har införts för att möte kundernas krav på
fler tjänster. Modellen innebär också att skillnaden i pris mellan de låga hastigheterna och de höga har
minskat. Det ger en förflyttning mot högre hastigheter som medför högre intäkter
För affärsområde Gata har den snöfattiga vår-vintern medfört ett överskott på grund av lägre
vinterväghållningskostnader. Sedan införandet av ”Gata” som energikoncernens entreprenad -och
maskintjänstcentral har de interna uppdragen ökat från övriga affärsområden medan de kommunala
investeringsuppdragen minskat. Affärsområdet fortsätter likt tidigare år att sköta verkstadsarbeten åt
Sandvikenhus. Verkstaden har rustats och moderniseras både vad gäller maskinutrustning och
arbetsmiljö.
Gemensamt för samtliga bolag i energikoncernen är fortsatt arbete med en förbättrad säkerhetskultur.
Bolagen mäter riskobservationer, incidenter, tillbud och olyckor.
Sandviken Energi Elnät AB
Bolagets plan med att byta ut cirka 21 200 mätare fortgår. Hittills har 16 300 driftsatts.
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Implementeringen av ett processinriktat arbetssätt har fortsatt under perioden. Arbetssättet används för
att dels utveckla säkerhetskultur samt för att skapa förutsättningar för arbete med förebyggande
underhåll. Underhållsprocessen är nu etablerad vilket har lett till att flera underhållsplaner är
implementerade.
Sista etappen (3) i nätförstärkning mellan Hosjön och Bro i Storvik samt Sommarhagen har slutförts.
Reinvestering i fördelningsstation MT2 i Sandviken pågar, och mottagningsstation ÄT-33 i Sandviken
har driftsatts under året. Luftledningar har grävts ned i anslutning till Tuna för att möjliggöra
Microsofts etablering.
Sandviken Energi Vatten AB
Verksamheten har under perioden varit olycksfri. Resan mot en förbättrad säkerhetskultur rör sig
stadigt framåt och antalet rapporterade tillbud och riskobservationer är stabilt, vilket medför ett
underlag att arbeta systematiskt med.
Bolaget har arbetat aktivt med underhållsarbeten på många områden. Sommaren innebar höga
vattentemperaturer från ytvattentäkten som bidragit till upplevda kvalitetsproblem hos kunder i vissa
områden med avvikande lukt och smak. Vattnet har hela tiden varit tjänligt men har i perioder
upplevts annorlunda.
Bångbro Kraft AB
För årets första tre månader uppgick elproduktionen enligt förväntad nivå. Från och med april månad
och fram till augusti har produktionen minskat kraftigt. Denna minskning beror på att tillgången på
vatten kraftigt sjunkit till i stort sett obefintlig nivå. Den totala elproduktionen för perioden januari till
och med augusti uppgick till 10,2 GWh mot förväntade 16,2 GWh.
Renoveringen av Kungsfors kraftstation är nu klar och stationen är återigen i drift. Vidare så har
”dammkroppen” vid Svartnäs Övre förstärkts och motordrivna dammluckor har installerats vid några
av stationerna.
För att möjliggöra en bättre och effektivare styrning av kraftstationerna har ett styr och regler system
installerats vid tre stationer. Detta innebär även att övervakning av processer kan göras på distans.
Sandvikenhus AB
På Nya Bruket har upprustningen av området fortsatt med utvändig renovering. I Norrsätra genomförs
en renovering av stammar. Renovering och ombyggnad av fjärrvärmekulvertar pågår i
Björksätraområdet. Ett antal lokaler i Norrsätra håller på att byggas om till 19 stycken lägenheter för
bostadsändamål.
Trygghetsboendet Sveagården med 34 lägenheter har färdigställts och hyresgästerna flyttade in under
sommaren. I Björksätra har 14 lägenheter byggts för ungdomar.
Uthyrningsgraden för perioden var i genomsnitt på 98, 3%, målet för året är 98,1%.
Ingen effekt av covid-19 syns i uthyrningsstatistiken. Hyresintäkter för lokaler hyrda av extern part har
minskat något. Detta som en effekt av statligt stöd för sänkta hyror till utsatta branscher.
Sandviken Nyttofastigheter AB
Bolaget har inga egna anställda, tjänster köps från moderbolaget Sandvikenhus.
De investeringar som görs i nyttofastigheter är främst renoveringar och verksamhetsanpassningar.
Sandtjädern Holding AB
Bolaget är vilande, inga händelser finns att notera under perioden.
Knuten Fastigheter HB
Ingen händelse av väsentlig betydelse finns att rapportera.
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Sandvikens Stadshus AB
Uppdraget som moderbolaget fått av kommunstyrelsen, att utreda om strukturen på bolagskoncernen
är den optimala och uppfyller dagens behov, har avrapporterats till styrelsen. Arbetet med att ta fram
ett beslutsunderlag för eventuella förändringar, vilket också ingick i uppdraget, har påbörjats. En
projektplan har tagits fram och en arbetsgrupp och styrgrupp har tillsatts för projektet.
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God ekonomisk hushållning
Kommunallagen säger att ”Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer”.
Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin i såväl ett kort som ett långt perspektiv. Om
kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna betyder det att kommande generationer får
betala för dagens överkonsumtion. Ekonomin bör visa ett positivt resultat på en nivå som gör att inte
kommunens förmögenhet urholkas av inflation eller av för låg självfinansieringsgrad av investeringar.
Kommunallagen säger också budgeten ska innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god
ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges finansiella mål och för verksamheten skall anges
verksamhetsmål. Sandvikens kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål. De har valts ut dels
för att de styr mot en god ekonomisk hushållning, men också för att de kontinuerligt kan följas upp på
ett enkelt sätt under året. De tre verksamhetsmålen har av fullmäktige fastställts inom ramen för
kommunens modell för styrning av nämndernas verksamhet.
Sedan år 2014 har fullmäktige, inom ramen för en god ekonomisk hushållning, fastställt långsiktiga
såväl finansiella mål som verksamhetsmål för Sandvikens kommun. Från och med redovisningsåret
2016 fastställs de långsiktiga målen, för att gälla för hela mandatperioder. Det sker som en del av
Sandvikens kommuns budgetprocess.
Finansiella mål
Fullmäktige har fastställt tre finansiella mål inför år 2020.
Resultatet för året budgeteras till 16,0 mkr. Sandviken kommuns resultat för perioden uppgår till 126,0
mkr och prognosen för helåret pekar mot ett positivt resultat på 52,5 mkr. Det första målet är därmed
uppfyllt för perioden och bedöms uppnås för helåret 2020.
Det andra målet är att investeringsplanen för året uppgår till maximalt 271,4 mkr, efter justeringen av
fullmäktige i april 2020, § 64. Investeringsvolymen för perioden uppgår till 125,6 mkr. Med en linjär
förbrukning innebär det att beloppet ligger under det tak för investeringar som fullmäktige fastställt för
året. Målet måste därför anses vara uppfyllt för perioden och antas göra så även på helårsbasis.
Det tredje målet är att kommunens egen upplåning ökar med maximalt 150 mkr under året. Under
perioden har kommunens egen upplåning ökat med 50 mkr. Samtidigt har kommunen nyttjat den
beviljade krediten per den 31/8 med 68 mkr. Sandvikens kommun har en avtalad checkkredit på 200
mkr, vid årsskiftet var 0 mkr utnyttjat. Sandvikens kommun kan därmed sägas ha ökat sin lånevolym
med 118 mkr under perioden. Med en fortsatt linjär upplåning för resterande del av 2020 blir
prognosen en ökad upplåning på 177 mkr för kommunen. Upplåningen ligger på en nivå som ligger
under fullmäktiges mål för perioden och målet förväntas nås även på helår.
Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för kommunens ekonomi
och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande inom nämndernas verksamheter.
Tre verksamhetsmål har fastställts för år 2020.
Det första målet är att kommunen årligen ska generera ett positivt resultat och öka med minst en (1)
mkr årligen. Sandvikens kommun redovisar ett positivt resultat, på 126,0 mkr, för perioden. Prognosen
för helåret 2020 pekar mot ett positivt resultat på 52,5 mkr. Bland nämnderna är det framförallt
kunskapsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar betydande underskott för
året. Bedömningen är ändå att målet för helåret 2020 kommer att uppnås.
Det andra målet är att en buffert på en (1) procent ska avsättas inom budgetramen för respektive
nämnd för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Endast fem av åtta nämnder har avsatt en
buffert inför år 2020. Den budgeterade bufferten uppgår till totalt 0,5 % för år 2020. På totalnivå
kommer därför målet inte att uppnås.
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Det tredje och sista målet är att kommunens verksamheter ska effektiviseras kontinuerligt, med minst
en (1) procent av kommunbidraget per år. Detta ska redovisas som budgetårets
verksamhetsförändringar inom respektive nämnd. Samtliga nämnder har i sina budgetramar inför år
2020 hanterat en enprocentig effektivisering av verksamheten inom nämnden. Samtliga nämnder har
en budget i balans, och har därmed också tagit hänsyn till effektiviseringskravet från fullmäktige. Det
prognostiserade utfallet för helåret 2020 indikerar att effektiviseringar inte kommer att kunna
genomföras fullt ut på alla förvaltningar.
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Styrmodell mot vision 2025
Kommunfullmäktige
Uppföljning och prognos av måluppfyllelse mot vision 2025
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2020.
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.
Beskrivning: Nämndens mål samt målnivå enligt budget, Bedömning: Status enligt uppföljning av
måluppfyllelse för rapportperioden, Trend: Prognos för huruvida målnivån väntas nås under året;
"Ökad" = målet uppfylls, "Oförändrad" = målet uppfylls delvis, "Minskad"= målet uppfylls ej.
Kommentar: Kort analys kring uppföljning och prognos för målet, samt eventuellt uppmätta värden för
målnivån under perioden.

Perspektiv MEDBORGARE

Övergripande målsättning


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



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

Mål
Bedömning
Nöjdhet med kommunal service
Beskrivning:
Medborgarna är nöjda med den kommunala servicen.
Målnivå: NMI lägst 58.
Senaste kommentar:
Resultaten från SCB Medborgarundersökning levereras i december.
Medborgarnas inflytande
Beskrivning:
Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande över kommunens utveckling.
Målnivå: NII lägst 44.
Senaste kommentar:
Resultaten från SCB Medborgarundersökning levereras i december.
God upplevd tillgänglighet
Beskrivning:
Medborgarna upplever att tillgängligheten i kommunen är god.
Målnivå: Lägst NMI, bemötande och tillgänglighet 58.
Senaste kommentar:
Resultaten från SCB Medborgarundersökning levereras i december.

Trend
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Perspektiv MEDARBETARE

Övergripande målsättning


Sandvikens kommun har motiverade och nöjda medarbetare.



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

Mål
Bedömning
Chefer motiverade och nöjda
Beskrivning:
Cheferna känner sig motiverade i sitt arbete och är nöjda med arbetssituationen.
Målnivå: MMI Chefer lägst 80.
Senaste kommentar:
Medarbetarundersökning genomförs i september.
Medarbetare motiverade och nöjda
Beskrivning:
Medarbetarna känner sig motiverade i sitt arbete och är nöjda med arbetssituationen.
Målnivå: MMI Medarbetare lägst 72.
Senaste kommentar:
Medarbetarundersökning genomförs i september.
Förtrogenhet med Vision 2025
Beskrivning:
Medarbetarna är väl förtrogna med Vision 2025.
Målnivå: Resultat lägst 80 %.
Senaste kommentar:
Medarbetarundersökning genomförs i september.

Trend
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning


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



Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål
Bedömning
Trend
Minskad miljö- och klimatpåverkan
Beskrivning:
Miljö- och klimatpåverkan minskar inom kommunens geografiska område.
Målnivå: Utsläpp av växthusgaser minskar till 6,5 ton CO2-ekv/år och invånare.
Senaste kommentar:
Värde saknas för perioden. Senaste värdet från 2017 är 6,34 ton CO2-ekv/år och invånare. Trenden är att
utsläppen av koldioxid minskar.
Trygg och attraktiv kommun
Beskrivning:
Sandviken är en trygg och attraktiv kommun att bo och leva i.
Målnivå: NRI lägst 60.
Senaste kommentar:
Resultaten från SCB Medborgarundersökning levereras i december.
God och jämlik hälsa
Beskrivning:
Medborgarna i Sandvikens kommun har en god och jämlik hälsa.
Målnivå: Förbättringar av resultaten utifrån senaste Nationella folkhälsoenkäten.
Senaste kommentar:
Resultat från nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" levereras hösten 2020.
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Perspektiv EKONOMI

Övergripande målsättning


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

Mål
Bedömning
Trend
Positivt ekonomiskt resultat
Beskrivning:
Sandvikens kommun genererar ett årligt positivt resultat.
Målnivå: Öka resultatet med minst 1 mkr årligen.
Senaste kommentar:
Resultat per den 31/8 är +126,0 mkr för kommunen. Helårsprognosen visar på ett resultat på +52,5 mkr, vilket
är 36,5 mkr bättre än budgeterat (+16 mkr). Målet om positivt resultat ser ut att kunna uppfyllas för 2020.
Nämnderna avsätter buffert
Beskrivning:
Nämnderna avsätter en buffert inom budgetramen för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser.
Målnivå: Minst 1,0 % av kommunbidraget.
Senaste kommentar:
Inför 2020 har endast fem av åtta nämnder kunnat budgetera en buffert på minst 1 %. Totalt uppgår bufferten
till 0,5 % av 2020 års fördelade kommunbidrag. Målet är därmed inte uppfyllt.
Verksamheterna effektiviseras
Beskrivning:
Kommunens verksamheter effektiviseras kontinuerligt.
Målnivå: Minst 1 % av kommunbidraget per år.
Senaste kommentar:
I budgetramarna ingår en effektivisering med 1 %. Flera av nämnderna har effektiviserat och når målet, men
resultatet för perioden och prognosen för helåret indikerar att målet inte kommer att uppnås totalt.
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Driftsredovisning
Driftsredovisning per nämnd (mkr)

Kommunfullmäktige o Kommunstyrelse
Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland
Kunskapsnämnd
Omsorgsnämnd
Individ- och familjeomsorgsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd
Arbetslivsnämnd
Kommunstyrelsens förvaltning
Summa nämnder
Gemensamt
Totalt

Prognos
jan-dec
2020
0,6
-0,3
-10,0
8,5
-20,0
-2,6
5,8
-1,8
14,9
-4,9
57,4
52,5

Resultat
jan - aug
2020
1,1
-0,6
39,1
16,9
-15,9
0,6
7,3
1,4
16,7
66,6
59,4
126,0

Resultat
jan-dec
2019
0,6
-0,1
-32,5
-0,2
-27,0
2,5
1,2
-17,5
5,0
-68,1
42,1
-26,0

Resultat
jan-aug
2019
-0,1
0,3
19,9
4,7
-14,2
3,9
3,9
-9,6
11,7
19,9
19,6
39,5

Kommunfullmäktige o Kommunstyrelse
Periodens resultat för politiken, dvs kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, uppgår till +1,1 mkr,
vilket är 1,1 mkr bättre jämfört mot budget. Prognos per helår med +0,6 mkr.
Överförmyndaren i Västra Gästrikland
Periodens resultat uppgår till -0,6 mkr, vilket är 0,6 mkr sämre jämfört mot budget. Prognos per helår
med -0,3 mkr.
Nämnden har ökade kostnader för förlorad arbetsförtjänst som avser Sandvikens ledamöter. Nämnden
har kallats till möten som ligger utanför ordinarie mötestillfällen. Prognosen för Sandviken är att
mindre underskott -0,009 mkr avseende arvoden.
För Hofors och Ockelbo redovisas kostnader för arvoden i respektive kommun. Den del som går via
den gemensamma nämnden avser övriga kostnader och den preliminära debiteringen antas ge ett
överskott på +0,004 mkr för respektive kommun.
Granskningen av årets årsräkningar börjar närma sitt slut. Endast ett fåtal återstår. För samtliga
medlemskommuner uppgår periodens kostnader gode män till 96 % av årsanslagen.
Kostnaden för årets arvoden antas rymmas inom budget för Sandviken och Ockelbo. Däremot kommer
Hofors kostnader av öka, dels på grund av ökat antal gode män, dels en engångskostnad som avser
arvoden retroaktivt 9 år.
Administrationen har under året en extra resurs, vilket innebär ökade personalkostnader. Dessutom har
ett nytt verksamhetssystem implementerats som finansieras med extra anslag från samtliga
medlemskommuner.
Sandviken har fortfarande kostnader för gode män till ensamkommande barn som inte finansieras med
statsbidrag. Prognosen är -0,027 mkr.
Kunskapsförvaltningen
Periodens resultat uppgår till +39,1 mkr, vilket är 3,9 mkr bättre jämfört mot budget. Prognos per helår
med -10,0 mkr.
Högre intäkter och lägre kostnader jämfört med budget utifrån Corona är beräknade till 10,9 mkr.
Exkluderat ”Coronaeffekten” skulle resultatet vara cirka -0,007 mkr (föregående år i augusti -0,013
mkr) jämfört med budget.
Gemensamt Kunskapsförvaltningens resultat är 0,001 mkr beroende på ej attesterade fakturor.
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Kunskapsnämndens resultat är -0,1 mkr i huvudsak beroende på fler möten än planerat samt högre
övriga kostnader jämfört med budget.
Förskolans resultat är +3,1 mkr jämfört med budget beroende på ersättning sjuklönekostnader Corona
med 2,7 mkr samt lägre kostnader för timvikarier under våren. Då barnfrånvaron har varit hög under
våren har inte vikarier behövts tas in för sjukskriven personal i samma omfattning som normalt.
Grundskolans resultat är -5,4 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror i huvudsak på högre
lokalkostnader än budget med 3,8 mkr. Personalkostnaderna är 3,1 mkr över budget. Grundskolan har
gjort personalanpassningar för en ekonomi i balans inför höstterminens start. Ersättning för
sjuklönekostnader utifrån Corona har erhållits med 2,7 mkr
Grundsärskolans resultat är -4,6 mkr jämfört med budget beroende på fler elever och därmed högre
personalkostnader än budget inom träningsskolan. Inom träningsskolan har anpassningar gjorts inför
höstterminens start. Sedan 2015 har antalet grundsärskoleelever ökat från 35 till 70 elever 2020.
Gymnasieskolans resultat är +6,1 mkr jämfört med budget beroende på lägre omkostnader under våren
beroende på hemundervisning samt ersättning sjuklönekostnader Corona.
Gymnasiesärskolans resultat är +1,3 mkr jämfört med budget i huvudsak beroende på högre
fakturering av elever från andra kommuner än budgeterat.
Övrig verksamhet Kunskapsförvaltningen visar på ett resultat med +3,9 mkr jämfört med budget
beroende på ej nyttjade utvecklingsmedel.
Omsorgsförvaltningen
Periodens resultat uppgår till +16,9 mkr, vilket är 11,7 mkr bättre jämfört mot budget. Prognos per
helår med +8,5 mkr.
Den positiva prognosen beror främst på en ej uppstartad gruppbostad, en ej genomförd utökning av
platser på servicebostad och att bufferten på +6,8 mkr inte förväntas förbrukas fullt ut. Inom övriga
verksamhetsområden finns både överskott och underskott som sammantaget förväntas bli ett
nollresultat.
Ansökan för ersättning för merkostnader på grund av covid-19 har inlämnats till Socialstyrelsen den
31/8 för perioden mars till juli. Det ansökta beloppet på ca 8,9 mkr och ytterligare ca 3,6 mkr för
augusti har bokats som en fordran i delårsbokslutet.
Prognosen bygger på full ersättning från Socialstyrelsen för övriga merkostnader (exempelvis
skyddsmaterial, C-enheten och övertidsersättning) på grund av covid-19. I prognosen ingår även
kompensation för alla sjuklöner från april till juli med anledning av covid-19.
Individ- och familjeomsorg
Periodens resultat uppgår till -15,9 mkr, vilket är 15,9 mkr sämre jämfört mot budget. Prognos per
helår med -20,0 mkr.
Det är främst barn- och ungdomsvården som utgör underskottet. Det negativa resultatet beror på
kostnader för ungdomsplaceringar på institution, arvoderade och konsulentstödda familjehem samt
kostnader för socionomkonsulter.
Vuxenvården uppvisar ett underskott om -0,8 mkr tom augusti. Om trenden håller de sista månaderna
vad gäller kortare placering och främst vård på hemmaplan så visar prognosen mot ett underskott om
ca -1,3 mkr för helåret.
Ekonomienheten som helhet inklusive personalkostnader, uppvisar ett underskott om -2,9 mkr tom
augusti. Efter en uppskattande beräkning av minskat försörjningsstöd med anledning av de drygt 200
hushåll som erhållit anställning i form av extratjänster uppgår enhetens prognos för helåret till ett
överskott om ca 0,9 mkr.
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Periodens resultat uppgår till +0,6 mkr, vilket är 0,6 mkr bättre jämfört mot budget. Prognos per helår
med -2,6 mkr.
Verksamheterna har påverkats av covid-19, främst av minskade intäkter men även minskade kostnader
inom någon verksamhet.
Sparsamhet råder för att minska underskottet så lång det är möjligt men utvecklingen under hösten är
högst avgörande och intäkterna behöver öka.
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Periodens resultat uppgår till +7,3 mkr, vilket är 6,6 mkr bättre jämfört mot budget. Prognos per helår
med +5,8 mkr.
Nämndens överskott beror på grund lägre kostnader för sammanträdesarvoden och kurskostnader på
grund av covid-19 kommer Nämnden förväntas delta i några digitala utbildningar under hösten.
Miljö- och hållbarhet prognostiserar ett litet överskott. Detta beror främst på beslut om att ta fram
energiplaner för alla tre kommunerna med hjälp av konsulter. Lägre intäkter inom miljöskydd,
livsmedel och naturvård vilket framförallt noteras för Sandviken. Detta bedöms delvis vara en effekt
av pandemin, då tillsyn under våren/sommaren inte har kunnat ske som planerat samt att färre nya
livsmedelsanläggningar har etablerats under perioden. Lägre rese- och konferenskostnader som
kompenserar i viss mån för lägre intäkter.
Prognosen innehåller även ersättning för trängselkontroller för alla tre samverkande kommunerna samt
den kontrollskuld inom livsmedel som bedöms uppstå i slutet på året.
Plan- och byggs överskott har vuxit fram under året till följd av covid-19 (bland annat färre
utbildningar och resor) samt flera vakanser under våren inom enheten ger fortsatt effekt på resultatet.
Prognosen bygger på ökad ärendeinströmning på bygglov, högre planintäkter och lägre
personalkostnader till följd av vakanser. Detta ger ett stort överskott som nyttjas till konsultstöd för att
ta fram ett antal planeringsunderlag främst kopplade till ÖP-arbete samt arbeta av ärendeskulden på
bygg.
Inom bygglovsverksamheten förväntas en fortsatt "Coronaeffekt" även när vintertaxan börjar gälla och
då ge en ökad ärendeinströmning.
Flera planavtal är nu undertecknade vilket var en osäkerhet vid förra prognosen och ledde då till ett
prognostiserat underskott. Dessutom förväntas flera planer gå ut på samråd vilket innebär flera större
intäkter innan året är slut.
Inom bostadsanpassning uppkommer kostnaderna för verksamheten när medborgare får behov av
anpassningsåtgärder av bostaden till följd av olycka eller sjukdom. Detta gör att verksamheten är svår
att prognostisera. Utifrån utbetalade bidrag under för perioden samt de beslutade ärenden som ännu
inte är utbetalade prognostiseras ett överskott om +1,1 mkr.
Färdtjänst och skolskjutsar. Resorna inom färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat på grund av covid19, däremot har varje resa inom färdtjänst blivit dyrare.
Antalet resor för gymnasieelever har varit färre på grund av covid-19. Kostnaderna för grundskola och
grundsärskola fått högre kostnader på grund av ökade kostnader per taxiresa. Skolkortskostnaderna för
HT-2020 är baserade på genomsnittlig kostnad för resorna under HT-2019.
På grund av vakant handläggare/tillförordnad enhetschef är lönekostnaderna lägre.
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Kart- och lantmäteri prognostiserar ett överskott vilket till största del beror på lägre personalkostnader
till följd av vakanser (föräldra- och tjänstledigheter samt sjukskrivning) samt minskat antal resor och
utbildningar med hänsyn till covid-19. Under hösten kommer det att genomföras aktiviteter som
kräver konsultstöd gällande geografisk information och kart- och mätverksamhet.
Övrig verksamhets överskott beror till största del på lägre kostnader för internhyran och outnyttjad
buffert, men även på grund av lägre personalkostnader till följd av deltidsvakans under början av året.
Personalläget förstärks något under perioden september-december för att prioriterat arbete inte ska
halka efter. Dessutom kommer ett arbete kopplat till arkivvård att genomföras. Andra planerade
åtgärder kopplade till utvecklingsarbete för hela förvaltningen pausas för år 2020 på grund av covid19.
Arbetslivsförvaltningen
Periodens resultat uppgår till +1,4 mkr, vilket är 2,9 mkr sämre jämfört mot budget. Prognos per helår
med -1,8 mkr.
Minusresultatet för helårsprognosen per den 31 augusti beror dels på kvarvarande
omställningskostnader sedan nedskärning av verksamhet hösten 2019 vilket till största delen bestod av
arbetsmarknads- och integrationsverksamhet men även viss vuxenutbildningsverksamhet, och dels på
minskade statsbidrag från Migrationsverket. Den stora nedskärningen genomfördes då den statliga
arbetsmarknadspolitiken förändrades vilket innebar att intäktsgenererande uppdrag från
Arbetsförmedlingen minskade kraftigt. Dessa omställningskostnader består av kostnader för uppsagd
personal och uppsagda lokaler där de flesta avtal avslutades i maj i år. De minskade intäkterna från
Migrationsverket beror på minskad inflyttning av personer med uppehållstillstånd vilket i budget
beräknades att uppgå till 250 personer men som nu får revideras till färre än 100 personer. Då bidragen
utbetalas per person under en period av 2 år innebär detta en succesiv minskning av dessa bidrag, både
under detta år och två år framåt.
I juni i år kom ett nytt uppdrag från Arbetsförmedlingen vilket innebär att ytterligare 375 personer
kunnat erhålla anställning på Extratjänst från 1 juli. Avtalet tecknades med Arbetsförmedlingen och
innebär ett nära samarbete med Individ- och familjeomsorgsnämnden, Högbo Bruk och
Arbetsförmedlingen. Av dessa 375 Extraanställda har 255 personer tidigare haft försörjningsstöd
vilket resulterat i att från augusti månad, då första månadslönen utbetalades, minskade
försörjningsstödet kraftigt, en kostnadsreducering som gynnar Individ- och familjeomsorgsnämnden.
För att hantera denna verksamhetsökning har ett antal nya arbetslag startats där Extratjänsterna kan
utföra sitt värv. Även här finansierar Arbetsförmedlingen stor del av kostnaderna. Även
vuxenutbildningen påverkas av det nya uppdraget från Arbetsförmedlingen då alla Extratjänster får
studera på halvtid. Det sker i olika nivåer i språkträningsgrupper, ordinarie sfi, grund- och
gymnasievux. Samtidigt har besparingskrav lagts ut på vuxenutbildningen för att minimera årets
minusresultat samt att kompensera den fortsatta succesiva minskningen av intäkter från
Migrationsverket. Det förväntade minusresultatet har minskat sedan senaste gjorda prognosen i maj
och kan hänföras dels till förstärkt finansiering från Arbetsförmedlingen och dels till de ytterligare
besparingar som gjorts inom vuxenutbildningen.
Kommunstyrelseförvaltningen
Periodens resultat uppgår till +16,7 mkr, vilket är 17,2 mkr bättre jämfört mot budget. Prognos per
helår med +14,9 mkr.
Den starkast bidragande orsaken till överskottet är intäkter till Tekniska kontoret som
exploateringsintäkter och försäkringspengar på 10,1 mkr. Övriga åtta kontor prognostiserar
tillsammans ett överskott på 4,8 mkr, den starkast bidragande orsaken till överskottet är vakanser och
partiella tjänstledigheter.
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Gemensam finansiering
Cirkulär 20:39 ger en preliminär slutavräkning för 2019 med -8,4 mkr och en prognos för 2020 med 22,5 mkr, totalt -30,9 mkr. För att motverka den negativa utvecklingen av skatteunderlaget har
riksdagen beslutat att skjuta till extra generella statsbidrag motsvarande 71,3 mkr, vilket har redovisats
i enlighet med RKRs information. Totalt är prognosen 57,4 mkr, vilket är 41,4 mkr bättre jämfört med
budgeterat finansiellt mål som är 16 mkr. Den finansiella verksamheten beräknas ge ett överskott,
vilket bland annat består av ett beslut om aktieutdelning från Sandviken Stadshus AB med 20,0 mkr.
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Investeringsredovisning

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

Utfall
jan -aug 2020
5,0
0,1
0,1
111,4

Utfall jan aug 2019
3,0
0,9
0,8
129,3

Utfall jan
- dec 2019
9,2
4,3
2,0
207,3

Utfall jan dec 2018
9,9
4,1
2,5
0,2
0,1
369,9

116,6
-0,7
115,9

134,0
-8,4
125,6

222,8
-8,9
213,9

380,8
-15,6
365,2

Investeringsplan för år 2020 uppgick till 228,8 mkr efter kommunfullmäktiges beslut i december 2019.
I vårjusteringen flyttades 42,2 mkr från år 2019 gällande projekt som fortsatte under år 2020.
Tidigareläggning av 5,5 mkr gällande Björksätraskolan från år 2021 till år 2020, då medlen behövs år
2020. Utökningar sker inom flera nämnder och summeras till 48,1 mkr. Det som bland annat finns i
summan är "Sandbacka Park, hyresgästanpassning"; 20,0 mkr, "Ny trafiklösning IndustrivägenJärbovägen"; 8,3 mkr samt "Ombyggnation Järbovägen-Gävlevägen"; 5,7 mkr. Minskningarna som
görs i vårjusteringen är totalt på 53,2 mkr. De största minskningarna gör Kultur- och fritidsnämnden;
22,3 mkr. Ändringarna i vårjusteringen gör att investeringsplanen 2020 uppgår till 271,4 mkr.
Under årets första åtta månader har bruttoinvesteringar gjorts för nästan 116,6 mkr, vilket är drygt 17
mkr mindre än samma period 2019. Investeringsinkomsterna är på nästan 0,7 mkr.
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Redovisning av tre större pågående projekt

1 Solgårdens förskola, ersättning efter brand (mkr)
Total investeringsplan (under hela löptiden)
Investeringsplan 2020 för investeringsprojektet
Vårrevidering investeringsplan 2020 för investeringsprojektet ( efter justering )
Utfall augusti 2020 för investeringsprojektet
Total prognos investeringsplan (under hela löptiden)

Utgift
50,0
33,0
33,1
17,4
35,4

Arbetena med att bygga den nya Solgårdens förskola på börjades under 2019 och slutfördes i början på
juli 2020. Verksamheten flyttade in i lokalerna och inskolning av barnen började i mitten på augusti.
Budgeten som togs fram var för 6 avdelningar. Komplikationer med ändrad detaljplan gjorde att
byggnationen fick ske enligt gällande detaljplan.

2 Sandbacka Park, reinvestering – hyresgästanpassning (mkr)
Total investeringsplan (under hela löptiden)
Investeringsplan 2020 för investeringsprojektet
Vårrevidering investeringsplan 2019 för investeringsprojektet (efter justering)
Utfall augusti 2020 för investeringsprojektet
Total prognos investeringsplan (under hela löptiden)

Utgift
25,0
5,0
25,0
1,2
25,0

Projektering och budgetförhandlingar har förts under första delen av 2020. I juli utsågs
byggentreprenör. Entreprenören startade relativt omgående med etablering av platskontor med mera.
Efter semesterperioden började demontering och rivningsarbeten. Entreprenören detaljprojekterar
samtidigt med att rivningsarbetena pågår. Vissa provytor har byggts för att få hyresgästens och vårt
godkännande av utförande. Arbetena beräknas vara klara i november i år.

3 Bessemerhallen, reinvestering ventilation (mkr)
Total investeringsplan (under hela löptiden)
Investeringsplan 2020 för investeringsprojektet
Vårrevidering investeringsplan 2020 för investeringsprojektet (efter justering)
Utfall augusti 2020 för investeringsprojektet
Total prognos investeringsplan (under hela löptiden)

Utgift
9,0
9,0
9,0
4,6
9,0

Projektering och upphandling gjordes i början på året. I slutet av april påbörjades rivning och sanering
av befintliga aggregat. Under sommaren gjordes arbeten med byte och komplettering av
ventilationsanläggningen. I början på augusti var det samordnad provning och slutbesiktning och
därefter har verksamheterna kunnat boka hallen. En del mindre arbeten återstår på grund av
leveranstider.
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Ekonomisk redovisning
Balanskravsutredning
Bedömning av balanskravsresultat baserat på helårsprognos för år 2020 presenteras nedan.
Balanskravsutredning (mkr)
Periodens resultat
Samtliga reavinster
Justering reavinst enligt undantagsmöjlighet
Justering reaförlust enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Balanskravsresultat för perioden med helårsprognos
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat att reglera utifrån period och
helårsprognos

31 aug
2020
126,0
-0,7
125,3
125,3

31 dec 2020
prognos
52,5
-0,7
51,8
51,8

31 dec
2019 utfall
-26,0
-0,2
-26,2
26,2
0,0

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.
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar är positivt och uppgår till 125,3 mkr samt prognosen för
helåret med 51,8 mkr.

God ekonomisk hushållning
Kommunen har enligt policy för god ekonomisk hushållning, KS 2016/636, fastställt följande
riktlinjer:
Mål på lång och kort sikt
Mål på lång sikt:
Finansiella mål på lång sikt




Sandvikens kommun redovisar ett årligt resultat som är positivt och ökar successivt i enlighet
med fullmäktiges beslut.
Investeringsnivån ligger på en genomsnittlig nivå över tid som gör att självfinansieringsgraden
inte sjunker.
Kommunens upplåningsvolym hålls på en nivå som gör att de finansiella kostnaderna inte tar
ett ökat ekonomiskt utrymme från driften av ordinarie verksamhet.

Verksamhetsmål på lång sikt




Nämnderna håller sig inom givna budgetramar.
Nämnderna avsätter årligen en buffert, på minst en (1) % av kommunbidraget, för
utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser
Nämndernas verksamheter effektiveras kontinuerligt, med minst en (1) % av
kommunbidraget, årligen.

Mål på kort sikt:
Finansiella mål


Ekonomiska mål på kort sikt formuleras inom ramen för Sandvikens kommuns årliga
budgetprocess, inom perspektivet Ekonomi.
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Verksamhetsmål


Verksamhetsmål på kort sikt formuleras inom ramen för Sandvikens kommuns årliga
budgetprocess, inom perspektivet Medborgare, Medarbetare, Hållbar samhällsutveckling och
Ekonomi.

Resultatutjämningsreserv (RUR)
Kommunfullmäktige beslutar om inrättandet av RUR, och fastställer riktlinjer för hanteringen samt
beslutar om avsättning till och disponering av medel ur RUR.
I samband med att årsredovisningen fastställs av fullmäktige kan fullmäktige också besluta om
avsättning till RUR alternativt disponeringen ur RUR för att täcka ett negativt resultat för året, för att
balanskravet ska uppgå till noll.
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Sammanställda räkenskaper
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 och koncernen
Delårsrapporten är upprättad i enligt med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunalredovisning.
Avvikelse mot LKBR:
* Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag
Sandvikens kommun har tolkat tillämpningen av intäktsredovisningen enligt RKR R2 avseende
offentliga investeringsbidrag att de skall ”intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens
nyttjande och förbrukning”. Lagen säger inte att man inte får intäktsföra bidrag från privata finansiärer
och därmed har Sandvikens kommun valt att tillämpa rekommendationen även för externa bidrag.
Från det att den äldre rekommendationen RKR 18.1 gavs ut och tillämpades har kommunen erhållit
totalt 9,1 mkr i externa investeringsbidrag och av dessa är 7,6 mkr kvarvarande, ej avskrivet
investeringsbidrag. 2020 års resultatpåverkande post uppgick till 0,3 mkr.
Övrig information att notera:
* Leasing
Sandvikens kommun redovisar leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR R5, där
finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelse att betala leasingavgiften redovisas
som skuld i balansräkningen.
Ändrad gräns för investeringar:
Från och med 1 april 2019 är den nya gränsen för investeringar satt till 25 000 kr.
Bolagsskatt redovisas inte i delårsrapporten. Inte heller har bolagen räknat om uppskjuten skatteskuld
eller skattefordran för perioden, utan samma belopp kvarstår sedan årsskiftet. Enbart den förändring av
latent skatt som kommer från koncernmässiga övervärden har redovisats i kommunkoncernen.
* Sammanställda räkenskaper
Enligt RKR R16 ska de sammanställda räkenskaperna för den kommunala koncernens räkenskaper
ställas upp jämte kommunens och jämföras med föregående års siffror. Samma räkenskapsscheman
som kommunen använder ska tillämpas även för koncernen, med tilläggsposter för sådant som inte
täcks av den kommunala redovisningslagens räkenskapsscheman.
Koncernbokslutet baseras på Sandviken kommuns redovisningsprinciper. I något fall, bland annat
avseende redovisning av pensionsåtaganden avviker principerna från varandra i kommun och bolag. I
dessa fall justeras inte bolagens räkenskaper före sammanställningen
Obeskattade reserver har efter avdrag för latent skatteskuld hänförts till eget kapital. Bolagsskatt
redovisas from 2019 i verksamhetens kostnader.

33

Övriga upplysningar
Semesterlöneskuld
Sedan januari 2007 tillämpas en modell för bokning av semesterlöneskuld som innebär att kostnaden
för intjänad semesterlön fördelas jämnt med en tolftedel varje månad. I samband med det byggs
semesterlöneskulden upp med motsvarande belopp. När sedan faktisk semester tas ut räknas
lönekostnaden av mot semesterlöneskulden. Denna modell medför att det blir en jämn fördelning av
semesterlönekostnaden över året samt att det under sommaren, då de flesta semesterdagar tas ut, blir
en nedgång i den ordinarie lönekostnaden.
Ovanstående gäller för samtliga grupper utom för lärare med ferielön och anställda med uppehållslön.
För dessa grupper med anställda följer bokningen av semesterlöneskuld skolåret. Efter ferieperioden
påbörjas intjänandet av en ny semesterlöneskuld. Det innebär att för perioden har endast en mindre del
påverkat resultatet.
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Resultaträkning och balansräkning
Resultaträkning
[mkr]

Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader
Jämförelsestörande
poster - Not 1
Avskrivningar och
nedskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella
statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens
resultat
Finansiella intäkter
Finansiella
kostnader
Periodens resultat

Utfall janaug 2020
Koncernen
887,8

Utfall janaug 2019
Koncernen
973,8

Utfall janaug 2020
Kommunen
401,4

Utfall janaug 2019
Kommunen
475,9

Budget jandec 2020
Kommunen
487,1

Prognos
helårc 2020
Kommunen
601,1

-2 103,8

-2 201,6

-1 814,8

-1 887,8

-2 696,5

-2 848,1

0,3

-

-

-

-

-

-205,9

-207,8

-97,0

-102,6

152,4

-146,0

-1 421,6

-1 435,6

-1 510,4

-1 514,5

-2 361,8

-2 386,0

1 199,3
420,2

1 203,6
340,3

1 199,3
420,2

1 203,6
340,3

1 824,6
561,2

1 795,1
630,3

197,9

108,3

109,2

29,4

24,0

39,4

3,0
-25,5

6,1
-27,2

36,9
-20,0

28,7
-18,6

23,1
-31,1

45,5
-32,4

175,4

87,2

126,0

39,5

16,0

52,5
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Balansräkning
(mkr)

31 aug 2020
Koncernen

31 dec 2019
Koncernen

31 aug 2020
Kommunen

31 dec 2019
Kommunen

9,1
5 450,0
4 701,8

10,0
5 336,9
4 739,2

3,3
2 291,8
1 960,1

4,2
2 272,6
1 969,9

410,7
337,4
48,9
5 508,0

388,7
209,0
48,5
5 395,4

256,8
74,9
1 354,6
3 649,6

270,0
32,7
1 394,6
3 671,4

Omsättningstillgångar
Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

21,9
295,0
5,4
111,3
433,5
5 941,5

24,4
272,0
15,4
40,2
351,9
5 747,3

13,3
598,3
5,0
24,9
641,5
4 291,1

16,5
439,8
15,0
17,4
488,7
4 160,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital – Not 2
Periodens resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital
Summa eget kapital

175,4
18,1
1 953,9
2 147,4

179,2
18,1
1 774,8
1 972,0

126,0
18,1
1 018,8
1 162,8

-26,0
18,1
1 044,7
1 036,8

253,6

232,9

227,2

207,4

213,3
466,8

214,4
447,3

62,9
290,1

63,4
270,8

2 333,2
994,1
3 227,3
5 941,5

2 275,6
1 052,4
3 328,0
5 747,3

2 005,8
832,5
2 838,2
4 291,1

2 069,8
782,6
2 852,5
4 160,1

101,1
840,5

98,9
853,1

392,1
835,2

427,0
847,1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
- varav mark, byggnader och tekniska
anläggningar
- varav maskiner och inventarier
- varav pågående arbeten
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Avsättningar
Avsättningar för pension och liknande
förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Panter – Not 3
Ansvarsförbindelser – Not 3
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Noter
1. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
(mkr)

Återförande av infriad
borgensåtagande
Summa jämförelsestörande
poster

Utfall jan-aug
2020
Koncernen
0,3

Utfall jan-aug
2019
Koncernen
-

Utfall janaug 2020
Kommunen
-

Utfall janaug 2019
Kommunen
-

0,3

-

-

-

31 aug 2020
Koncernen
1 972,0
175,4
2 147,4
18,1
2 129,3

31 dec 2019
Koncernen
1 790,4
179,2
2,4
1 972,0
18,1
1 953,9

31 aug 2020
Kommunen
1 036,8
126,0
1 162,8
18,1
1 144,7

31 dec 2019
Kommunen
1 062,8
-26,0
1 036,8
18,1
1 018,7

31 aug 2020
Koncernen

31 dec 2019
Koncernen

31 aug 2020
Kommunen

31 dec 2019
Kommunen

-

-

310,7
2,5

345,7
2,0

63,4
37,7
101,1

63,8
35,1
98,9

63,4
15,5
392,1

63,8
15,5
427,0

686,6

702,8

681,8

697,9

-10,2

-16,2

-9,6

-16,1

676,4

686,6

672,2

681,8

164,1
840,5

166,5
853,1

163,1
835,2

165,4
847,1

941,6

952,0

1 227,3

1 274,1

2. EGET KAPITAL
(mkr)
Ingående Eget kapital
Periodens/årets resultat
Ägartillskott EK i förbund
Utgående Eget kapital
varav Resultatutjämningsreserv
varav Övrigt eget kapital

3. PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
(mkr)
Borgensförbindelser
Kommunala bolag
Pensionsutfästelser kommunala
bolag
Småhus och bostadsrättsföreningar
Föreningar och företag
Summa Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser
IB Pensionsförpliktelser vid årets
början
Förändringar under
räkenskapsperioden
UB Pensionsförpliktelser vid
periodens slut
Löneskatt på pensionsförpliktelser
Summa pensionsförpliktelser inkl
löneskatt
Summa panter och
ansvarsförbindelser
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Revisionsutlåtande
Utlåtande från revisorerna
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