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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 2021. 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 

2021 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 2021. 

Organisation 

Kommunkoncernen - kommunala bolag och stiftelser 

 

Kommunen - Nämnds- och förvaltningsorganisation 
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Förvaltningsberättelse 

Väsentliga händelser och framtid 

Resultatet för kommunkoncernen under perioden januari till och med augusti 2021 uppgår till 248,8 

mkr. Koncernens resultat för motsvarande period föregående år var 175,4 mkr. Kommunens resultat 

uppgår till 204,3 mkr för perioden och var 126,0 mkr för samma period föregående år. Befolkningstalen 

i Sandvikens kommun har ökat under årets första åtta månader. Den sista augusti 2021 var invånarantalet 

39 346 personer. Det är en ökning med 56 personer sedan 1 januari i år. Motsvarande värde för samma 

period föregående år var 39 283 personer. 

Prognosen för årets skatteintäkter preliminär och slutavräkning åren 2020 och 2021 ger enligt senaste 

prognosen från SKR ett överskott med 37,4 miljoner kronor. Kommunalekonomisk utjämning, 

fastighetsavgift och LSS-utjämning ger en prognos på 17,5 miljoner kronor. Inför budget 2022 baseras 

de ekonomiska ramarna på 39 290 invånare. 

Kommunens förvaltningar 

Kommunstyrelsen 

För andra året i följd har arbetet präglats starkt av pandemin. Under det första halvåret har alla 

kommunens chefer har fått lämna in veckovisa lägesbilder för att snabbt kunna fånga upp behov ute i 

organisationen. Politiker har också fått avrapporteringar en gång i veckan om aktuell status i på nationell, 

regional och lokalnivå. Åtgärder är genomförda för att minska riskerna och öka tryggheten för 

medborgare, medarbetare och samhällsfunktioner. 

För att visa uppskattning till all personal för de insatser som gjorts under pandemin så har sommargåva 

i form av presentcheckar skickats ut till alla anställda. De flesta kommunala bolagen valde att göra lika. 

Checkarna är också en insats för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet. 

Sandvikens kommun är i en spännande fas i samhällsbyggandet. Globala storföretag har etableringar på 

orten och det finns ett stort intresse för fler etableringar både vad det gäller bostadsbyggande och företag. 

Försäljning av exploateringstomter har bidragit till det goda resultatet och fler försäljningar kan komma 

under året. 

 

Kunskapsförvaltningen 

Elevantal, lokaler, segregation: Befolkningsprognosen för perioden 2021-2035 visar alla 

förskoleområden har en ökning över prognosperioden. Alla grundskoleområden, f-9, ökar under 

prognosperioden. Antalet elever med behov av fritidsplats följer i stort sett antalet elever i aktuella åldrar 

i grundskolan. Totalt ökar elevunderlaget i grundskolan med 204 elever över prognosperioden. 

Gymnasietområden har en förändringarna på relativt små sett över hela prognosperioden. Det är en dipp 

i elevunderlaget under första halvan av prognosperioden, det vill säga mellan åren 2023 och 2028. 

Därefter vänder elevunderlaget återigen uppåt för att sedan plana ut i slutet av prognosperioden. 

För 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, finns det ett behov av översyn av skolans fysiska lokaler och placering. 

Kunskapsnämnden har fattat flera beslut som leder till minskad skolsegregation och som förväntas skapa 

förutsättningar för inkludering och lärande. Utöver frågan kring ett växande barnantal behöver även det 

kompensatoriska uppdraget för skolan beaktas när det gäller organisation och utformning. Behovet av 

elevhälsans insatser ökar inom flera områden. Samtidigt behöver det främjande och förebyggande 

elevhälsoarbetet vara i ständig utveckling. 

Förskolans verksamheter står inför utmaningar att hålla Skolverkets riktmärken om barngruppernas 

storlek. Gymnasieskolan står inför flera utmaningar. Det är flera sökande än antalet platser på de flesta 

yrkesprogrammen. Ytterligare en utmaning är de elever som söker gymnasieutbildning hos andra 

huvudmän. Dialog förs med Gävle kommun angående möjliga samverkansområden inom 
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gymnasieskolan. De senaste årens ökningar av elever till grundsärskola och gymnasiesärskola har också 

inneburit lokalmässiga och ekonomiska utmaningar med prioriteringar som konsekvens. 

Skolhusplanen: Under våren 2020 pågick en skolhusplaneutredning i kommunen med syfte att 

identifiera nuläge, framtida struktur och dimensionering samt behov av underhåll och utbyggnad av 

lokaler för samtliga skolformer. Likvärdighetsperspektivet var centralt i utredningen. Syftet med att 

upprätta planen var att skapa underlag för de politiska beslut som ska fattas gällande den framtida 

lokalförsörjningen för samtliga skolformer i kommunen. I dagsläget finns beslut om genomförande av 

sex förstudier, vilket kräver resurser från förvaltningen och samverkan med övriga aktörer över tid. 

Följande förstudier pågår just nu: Genomförandeplanen sträcker sig över tidsperioden 2021-2032. 

Medarbetare: För att vara en attraktiv arbetsgivare, som lyckas bibehålla och rekrytera den personal 

som behövs, krävs insatser bland annat i form av kvalificerad och långsiktig kompetensutveckling och 

möjligheter till kollegialt lärande. Under perioden 2022-2027 beräknas 164 personer inom 

Kunskapsnämndens verksamheter gå i pension. Dessa fördelas enligt följande: Förskola 40 personer, 

grundskola 85 personer, grundsärskola 6 personer, gymnasieskola 30 personer och gymnasiesärskola 3 

personer. Kunskapsförvaltningen har en personal- och rekryteringsstrategi för 2019 – 2023. På grund av 

Corona pandemin har inga utåtriktade insatser varit möjliga att genomföra under 2020-2021. Planen 

kommer att revideras kontinuerligt med utgångspunkt i det kommunövergripande rekryteringsarbetet 

och omvärldsbevakning. Enligt de trender som tagits fram av SKR, och som beskrivs nedan, ökar 

glappet mellan personer i arbetsför ålder och behovet av personal i förskola och skola. Det gör att 

konkurrensen om arbetskraft förväntas öka med höjda löner som följd. 

Hållbar samhällsutveckling: Som framgår av ovanstående står skolan i Sandvikens kommun inför 

många utmaningar de närmaste åren. SKR har tagit fram ”Omvärldsanalys – 10 trender som påverkar 

det kommunala och regionala uppdraget”. Omvärldsbevakning och analys är nödvändigt för att förstå 

vad som påverkar förutsättningarna att leda och styra. Rapporten har definierat fem övergripande 

områden – globalisering, demografi, klimat, teknik och värderingar – där förändringar starkt påverkar 

både Sverige som övriga världen. Utmaningarna i kombination med dessa trender kan skapa en oro inför 

framtiden när det gäller rekryteringen av såväl tjänstepersoner 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. Mot den bakgrunden kan inte vikten av lyfta fram utbildning och dess 

betydelse för att skapa demokratiska, självständiga och anställningsbara medborgare 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, växer som individer och utvecklar tolerans och respekt. 

 

Omsorgsförvaltning 

De utmaningar Omsorgsnämnden står inför, en åldrande befolkning och en samtidig bristande tillgång 

på kompetens, har medfört att förvaltningen vidtagit och/eller påbörjat en mängd olika åtgärder för att 

bibehålla och/eller öka förvaltningens förmåga att leverera god omsorg och vård, nu och i framtiden. De 

åtgärder som vidtas är bl a ny teknik, förändrade arbetssätt, personalens status och tydliggörande av 

roller. Allt med syftet att öka förvaltningens förmåga att tillhandahålla rätt insats, utförd av rätt 

kompetens, vid rätt tidpunkt på ett kostnadseffektivt sätt. Vill framhålla att de åtgärder som vidtas har 

miljömässigt positiva effekter, framförallt då antalet resor kan reduceras. 

Under 2020 drabbades världen och Sandviken av Coronapandemin med sjukdomen Covid-19 som följd. 

Pandemin är fortfarande pågående och har inneburit en ökad belastning av förvaltningens alla delar. De 

långsiktiga effekterna är svårbedömda. Av förvaltningens eget material samt material från regionen 

framgår att Sandviken under 2020 har en underdödlighet med 2,4 % jämfört med åren dessförinnan, 

vilket kan ses som ett ”kvitto” på att förvaltningen hanterat pandemin effektivt. 

Omsorgsnämnden har haft ökade kostnader till följd av pandemin såsom; C-enheten, snabbtester, 

vaccinationer, sjukfrånvaro och skyddsmaterial. Implementering av ny teknik och nya arbetssätt fortgår; 

bland annat med personliga telefoner till omsorgspersonal, arbetsskor, medicinrobotar, digitala 
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medicinskåp, insatsen ”tvätt” i hemtjänsten utförs av Samhall. Under året har avgiftssystemet justerats 

och ett nytt verksamhetssystem implementeras. Specialenheten har omorganiserats och består nu av två 

delar, HSL och korttidsvistelse samt LSS och socialpsykiatri. Högskolan i Gävle i samarbete med 

socialchefsnätverket har gemensamt tagit fram en vidareutbildning för sköterskor i kommunal 

verksamhet, med start senhösten 2021. 

Omsorgsnämnden har erhållit ett statsbidrag med 18,6 mkr, som i första hand används till 

kvalitetsökningar i form av en utveckling- och utredningsenhet, ökat antal sköterskor, undersköterskor 

och enhetschefer. Omsorgsnämnden har även erhållit ett riktat statsbidrag med 15 mkr, till 

Äldreomsorgslyftet, som möjliggör vidareutbildning till vårdbiträde respektive undersköterska för 

omsorgspersonal. 

 

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 föregående 

år inleddes ett arbete 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. Utöver det så fattade Arbetsförmedlingen beslut om att tillsätta ett stort antal extratjänster 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. 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. Konsekvenserna av Arbetsförmedlingens 

reformeringsarbete har under året påverkat arbetet negativt, eftersom Arbetsförmedlingen inte längre 

deltar i samverkan. Det råder en stor osäkerhet kring Arbetsförmedlingens framtida uppdrag, och på 

vilket sätt samverkan med kommunen kan ske. Extratjänsterna kommer sannolikt att avslutas vid 

årsskiftet och direktplaceringarna från individ- och familjeomsorgen till praktik/arbetsträning kan inte 

genomföras eftersom Arbetsförmedlingen saknas som samverkanspart. 

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 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 av andra insatser, t ex 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. Under pandemin har det blivit påtagligt svårare för målgruppen att få stöd från andra 

huvudmän än kommunen, vilket framför allt gäller hälso- och sjukvården vars tillgänglighet för 

målgruppen är ytterst begränsad. 

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 
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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. Ungdomsboendets organisatoriska tillhörighet har ändrats, och de tillhör nu öppenvården. 

Verksamhetens uppdrag har förändrats till att vara ett akut- och utredningshem i syfte att minska antalet 

externa placeringar på sikt. Målsättningen är att göra grundligare utredningar och på så sätt förbättra 

matchningen mellan behov och insats och på så sätt undvika omplaceringar. 

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. Under 2020 gjordes en översyn gällande organisation och 

bemanning inom barn- och ungdomsvården. Utredningen visade att bristen på resurser framför allt inom 

barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning är kostnadsdrivande. I början av året fattade nämnden 

beslut enligt utredningens förslag. En utökad bemanning är nödvändig och akut för att säkerställa en 

verksamhet med god kvalitet och en ekonomi i balans. Rekrytering av socionomer har pågått sedan i 

våras, men alla tjänster har ännu inte tillsats. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Pandemin har påverkat kultur- och fritidsverksamheten negativt. Delar av verksamheten till exempel 

bibliotek, konsthall, badhus och idrottsanläggningar har på grund av pandemin periodvis varit helt- eller 

delvis stängd för allmänheten. Flertalet planerade arrangemang har inte varit möjliga att genomföra. 

Annan verksamhet har genomförts med restriktioner eller med minskad omfattning till exempel 

simundervisning för skolelever, mötesplatser för ungdomar (fritidsgårdar) och kulturskolans 

undervisning. Även studieförbund och föreningar har tvingats ställa in verksamhet som studiecirklar 

och kultur- och fritidsprogram. Parkbadets långa stängning för allmänheten har inneburit avsevärt 

minskade intäkter vilket gör att kultur- och fritidsnämnden prognosticerar ett negativt resultat. 

Samtidigt har förmågan att anpassa verksamheten efter situationen varit hög och det har skett en snabb 

verksamhetsutveckling bland annat i att producera digitalt innehåll som konserter, föreläsningar och 

seminarier. Kultur- och fritidsnämnden har delat ut extra stöd till föreningar och sociala föreningar som 

kompensation för pandemin. Särskilda sommarlovsaktiviteter har genomförts av kultur- och 

fritidsförvaltningen och olika föreningar med stöd av utökade statliga bidrag. Läsfrämjande och 

uppsökande insatser har till exempel genomförts av biblioteken och omfattade bland annat en 

kulturvecka i Stadsparken, författarbesök på Rapatac och samarbete med SIF/Framsteget. Även 

kulturskolan och Fritidsbanken har genomfört sommaraktiviteter i olika bostadsområden. 

En förstudie kring nya hallar på Jernvallen och i Storvik har genomförts och beslut har fattats med 

inriktning att påbörja byggandet under 2022. Fyra nya konstgräsplaner är planerade att byggas under 

året, varav tre är färdigställda och den fjärde väntas vara det inom kort. Konstgräsplanerna byggs med 

ekonomiskt stöd av Göranssonska stiftelserna och kommer skapa bättre förutsättningar för fotbollen, 

främst för barn och unga. Ett utegym har byggts vid Hedåsbadet och det har blivit uppskattat och 

välanvänt. Kultur- och fritidsnämnden ser behov av ökad digital inkludering. Möjligheter till det finns 

genom utveckling av fler digitala tjänster och digitala pedagogiska metoder samt genom stöd till och 

samarbete med föreningar, studieförbund och andra aktörer i civilsamhället. Intresset för friluftsliv och 
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motion utomhus ökar och det har blivit särskilt markant under pandemin. Kultur- och fritidsnämnden 

ser därför behov av att öka tillgängligheten till friluftsliv och utomhusmiljöer. 

Arbetslivsförvaltningen 

Tack vare satsningen på ”Jobbdirekt”, inom ramen för ”Från bidrag till egen försörjning”, har 

Arbetslivsförvaltningen, främst i samarbete med IFO och Högbo Bruks AB samt Arbetsförmedlingen, 

dels lyckats reducera den ”Pandemiframkallade” arbetslöshetsökningen till under 2019 års nivå, och 

dels medverkat till att minska kommunens försörjningsstödskostnader med nästan 19 miljoner kronor 

under en 12-månadersperiod. Efterfrågan på vuxenutbildning är den högsta på ca 20 år, och statens 

förväntningar på dess betydelse för regional kompetensförsörjning ökar än mer kommande år med de 

reformer som nu presenteras. De pågående förändringarna av arbetsmarknadspolitiken och 

Arbetsförmedlingen kommer sannolikt att innebära konsekvenser för kommunen och för 

långtidsarbetslöshetens utveckling. Framtiden för extratjänsterna inom ”Jobbdirekt” liksom arbetet med 

praktik, nystartsjobb och introduktionsjobb kommer också att påverkas av statens förändrade 

arbetsmarknadspolitik. Hur omfattande denna påverkan blir, och vilken roll kommunen kommer att ha 

under kommande år, är än så länge osäkert. 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

Pandemin har fortsatt påverka verksamheterna under året. Nämndens uppdrag att utföra trängselkontroll 

har fortsatt i hög grad under våren och sedan minskat. Planerad tillsyn har flyttats till hösten. 

Ärendemängden inom bland annat färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat, medan det inom bygglov 

skett en markant ökning av inkomna ärenden. Efterfrågan på våra tjänster inom fastighetsbildning och 

nybyggnadskartor har också ökat. Det syns en minskning inom mätuppdrag och 

bostadsanpassningsbidrag. För bostadsanpassningsbidrag beror trenden på den nya lag som år 2018 

ändrat vilka ärenden som ger bidrag samt en ökning av nyproduktion där tillgänglighetskraven ökat. 

Inom fastighetsbildning har det aktiva arbetet med att korta ner kötiderna gett stor effekt. Det innebär 

att verksamheten har öppnat upp för att genomföra fastighetsrättsliga uppdrag. En stor påverkan på för 

livsmedelskontrollen under kommande åren är införandet av efterhanddebitering för Sveriges 

kommuner. Planering för övergången och kommunicering med kommunernas livsmedelsföretagare har 

redan påbörjats. 

I arbetet med en hållbar samhällsutveckling fortsätter nämnden arbeta med Sandvikens VA-plan och 

arbetet med framtagande av en dagvattenstrategi för Sandviken har påbörjats. Vidare beräknas 

miljöstrategiskt program för Ockelbo kommun bli färdigt och beslutas under första delen av 2022. 

Parallellt påbörjas framtagande av varsina hållbarhetsprogram för Sandvikens och Hofors kommuner. 

Översiktsplanearbetet för Hofors och Ockelbo närmar sig samrådsfasen. Sandviken har redan vuxit ur 

ÖPn från 2018 och en planeringsstrategi behöver antas och ÖPn aktualiseras med ett viktigt hållbart 

fokus. En fördjupad ÖP över norra delen av tätorten kommer att tas fram. 

Projektet att digitalisera gällande detaljplaner har kommit igång och VGS är ansluten till den nationella 

plattformen. Arbete pågår även för digital översiktsplan. Arbete har påbörjats med att bygga upp en 3D 

baskarta, eller så kallad ”digital tvilling”, som kan ligga till grund för bättre visualiseringar samt 

underlag vid planering. Under våren har den första versionen av vår strategi för digitalisering med stöd 

av geodata tagits fram och arbetet fortsätter med förankring i kommunerna. Inom förvaltningen pågår 

en förändringsresa med att skapa förvaltningens Nav. Genom att till 2022 samla förvaltningens 

gemensamma funktioner, administrationen och chefsstöd, i Navet så är målet att skapa ytterligare 

möjligheter för att stötta enheterna och cheferna i deras arbete. 
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Kommunala Bolag 

 

Högbo Bruks AB 

Året startade på skidåkningssidan med riklig snötillgång som gjorde att arbetsinsatserna/kostnaderna 

ökade och intäkterna minskade. 

Företag som bytt ägare eller lämnat området är en ny glasblåsare med rötter i Järbo som har gått i gamla 

glasblåsarens skola i 2 år, kvarnen har fått ny hyresgäst och äventyrsföretaget har lämnat och även där 

ersatts med ett nytt. Längan är så gott som färdigställd och festplatsens grusplan kommer att få ett nytt 

utseende med både stensättningar och träd och blir den yta som i gamla texter beskrivs som ”en 

ekonomiyta där det alltid var liv och rörelse”. Ett bidrag finansierar ombyggnationen som beräknas vara 

färdigställd till slutet av året. Arbetet med utbyggnaden av hotellet har påbörjats. 

Personalstyrkan har ökat med ytterligare några personer och uppgår nu till 156 personer samt att 

arbetsledning för ytterligare cirka 60 extratjänster utförs. Ett generationsskifte har skett på flera 

nyckelposter. Högbo Bruk har ansökt att få bli en aktör åt arbetsförmedlingen på arbetsmarknaden, där 

finns samarbetsavtal med Arbetslivsförvaltningen och med Högbo Närproduktion Ek förening. 

Pandemin slog hårt mot hyresgästernas verksamheter men antalet besökare på området rusade i höjden. 

Personalmässigt har arbetet under pandemin fungerat bra. Arbetet med att få alla utrikesfödda att 

vaccinera sig har varit lyckat. 

 

Göransson Arena AB 

Bolaget har fortsatt sitt arbete med att ta ansvar för ekonomin samt att anpassa verksamheten utefter 

pandemins förutsättningar med utmaningen att både behålla kompetens samt i ett senare skede även 

addera genomförandekraft. En omorganisation av ledningsgruppen har genomförts i syfte att 

effektivisera arbetet. Omorganisationen innebär att verksamheten numera innefattar tre i stället för fem 

verksamhetsområden. 

En stor del av idrottsverksamheten, inklusive bowlingen har varit stängt på grund av gällande 

restriktioner. Arbetet med att vara redo att öppna upp när väl restriktionerna släpper har pågått under 

hela perioden och dialoger med alla intressenter har förts kontinuerligt. 

 

Sandvikens Specialfastigheter AB 

På grund av Covid-19 pandemin har bolaget begärt och fått beviljat statligt hyresstöd för perioden 

januari till mars med 0,2 mkr. Det har i sin tur möjliggjort en hyressänkning till Göransson Arena AB 

med 0,3mkr. Beslut har tagits om en investering i förstärkt värmekapacitet. Kostnaden för denna 

investering prognosticeras till 0,6 mkr. 

 

Sandviken Energi AB 

För affärsområde värme har produktionsåret i likhet med 2020 varit varmare än ett normalår. 

Produktionen har gått bra dock med ett mindre haveri under juni månad, vilket innebar att en viss del av 

produktionen ersattes med gasol. Arbetet med att fasa ut torven i bränslemixen har fortsatt under året. 

Proveldning med stamvedsflis visar mycket lyckosamma resultat. Med anledning av det höga och 

stigande priset på utsläppsrätter som är kopplade till eldning med torv, så har beslut fattats att inte köpa 

in torv som bränsle resterande del av året. Under 2020 togs det strategiska beslutet att bygga samman 

fjärrvärmenätet mellan Gävle och Sandviken. Arbete med projektering och avtal pågår. Beslut för 

genomförande kommer under januari 2022. 

Inom affärsområdet Sandnet har fortsatt fokus legat på att slutföra utbyggnad av de stödfinansierade 

fiberutbyggnadsprojekten. I PTS (post och telestyrelsen) mätning från 2020 så har Sandvikens Kommun 

nått 97,38 % med tillgång till bredband om 1 Gbit/s. Redan nu ligger Sandvikens kommun väldigt nära 

det mål som regeringen har satt upp för 2025 som är 98 %. Sandnet har på grund av den rådande 

pandemin haft svårigheter med att arbeta direkt mot kunder, dvs direktförsäljning. Detta har lett till att 

antalet nyanslutningar inte når det uppsatta målet. 



8 
Gå till innehållsförteckning 

Under perioden har affärsområdet Gata i rollen som Energikoncernens markentreprenörs och 

maskintjänstavdelning utfört arbeten på uppdrag av verksamheterna inom bolagskoncernen. Dock har 

mängden arbeten skett i mindre omfattning än tidigare. De kommunala investeringsuppdragen som Gata 

utför har även minskat mot tidigare år. Inom affärsområdet fortsätter processinriktat arbetssätt för att 

utveckla hög fokus på säkerhet, planering, arbetsberedningar och produktionskalkyler. 

 

Sandviken Energi Elnät AB 

Bolagets plan med att byta ut elmätare fortgår. Totalt har 21 168 mätare bytts ut sedan projektstart. 

Ambitionen är att samtliga mätare ska vara utbytta innan årets slut. Likt tidigare år har betydande 

investeringar gjorts i nätet under de åtta första månaderna. En av de större driftsatta investeringarna är 

en ny fördelningsstation. Utbyte av nätstationer och att vädersäkra sårbara områden har även 

genomförts. Etableringen av Microsoft vid Tuna har påverkat resultatet positivt framför allt under 

augusti månad då de ökat förbrukningen med 100 % mot satt prognos. 

Bolaget har följt de rekommendationer avseende covid-19 som Folkhälsomyndigheten och Sandvikens 

kommun lämnat. Bolaget har inte påverkats nämnvärt av pandemin. 

 

Sandviken Energi Vatten AB 

Omhändertagandet av det avloppsslam som upptäcktes utanför Hedåsens reningsverk i slutet av 2020 

har avslutats under perioden. Hanteringen har varit lyckosam och ärendet är avslutat med godkännande 

från tillsynsmyndigheten. Ekonomiskt pågår arbetet via dialog med försäkringsbolag. 

I samband med fiberarbeten utförda av externa parter skadades en huvudvattenledning i mars månad. 

Skadan ledde till en omfattande störning av leveranserna då cirka 15 000 kunder blev helt utan 

dricksvattenleverans under 4 dagar. Den nationella krisgruppen VAKA aktiverades och 

nödvattenförsörjning via det nationella nödlagret skedde under störningen. Ett skadeståndsärende är 

väckt men slutliga krav är inte färdigställda. 

Problem har uppstått under perioden med tidvis avvikande lukt och smak på dricksvattnet. Situationen 

är under kontroll. För att minimera framtida problem fortgår löpande kort- och långsiktigt arbete för att 

säkerställa vattenkvalitén. Förstudiearbete för bedömning av Rökebos framtid har kommit vidare och 

flera avgörande bedömningar och överväganden kommer att behöva göras för det långsiktiga arbetet. 

Utbyggnad av VA i enlighet med den i kommunfullmäktige beslutade VA-planen är under uppstart för 

det första området. 

Verksamheten har under hela perioden följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. All personal 

som inte är driftkritisk har utgått från hemmet och endast besökt anläggningarna när det varit nödvändigt 

och möjligt att hålla avstånd. Effektiviteten har försämrats då alla underhållsarbeten kräver åtgärder som 

normalt inte görs. Leveranserna har kunnat upprätthållas trots pandemin och inga större utbrott av 

Covid-19 har fått fäste i organisationen. 

 

Bångbro Kraft AB 

De stora regnmängderna under augusti är den enskilt största händelsen under perioden. Högre 

vattenflöden i Jädraån än normalt innebar att stora resurser behövde läggas på akuta åtgärder. Bolaget 

kunde tyvärr inte tillgodogöra sig det ökade vattenflödet då de flesta stationerna var ur produktion på 

grund av årligt tillsyns/underhållsarbete. Den totala produktionen för de första åtta månaderna uppgick 

till 14,7 GWh vilket är något bättre än budgeterad nivå. Ersättningsnivåerna för producerad el är högre 

än förväntad nivå vilket bidragit till det bättre resultatet. Fyra stationer har för tillfället ingen produktion. 

Sågfallets kraftstation havererade på grund av det kraftiga vattenflödet i augusti och det är oklart när 

stationen tas i bruk igen. Bolaget har inte påverkats av Covid-19. 

 

Sandvikenhus AB 

På Nya Bruket fortsätter upprustningen av området, i etapp 7, värmeledningar byts, ventilationen rengörs 

och tak och fasader rustas upp. Framdragning av nya av fjärrvärmekulvertar och undercentraler pågår i 

Björksätra området. I Storvik sker en omfattande utvändig renovering av tak, fasader och fönster. I 
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Årsunda installeras det bergvärme (närvärme). Ett miljöhus i anslutning till Trygghetsboendet har 

färdigställts under året. Övriga investeringsprojekt beräknas bli färdiga vid årsskiftet Försäljning av 

mark, sista delen av Säljan 25:1 har skett under perioden. Inga köp har genomförts. Uthyrningsgraden 

för perioden var i genomsnitt på 98, 1%, mål för året är 98,1%. Ingen effekt av Covid-19 syns i 

uthyrningsstatistiken. Hyresintäkter för lokaler hyrda av extern part har minskat något. 

 

Sandviken Nyttofastigheter AB 

Bolaget har inga anställda, de köper tjänster från moderbolaget Sandvikenhus. De investeringar som 

görs i nyttofastigheter är främst renoveringar och verksamhetsanpassningar. På Reparatören 25, SEAB’s 

kontor utförs brandskyddsåtgärder. På Mandolinen 6, Tallen, brandsäkras lokalen och hissar byts ut för 

att kunna bedriva äldreboende. Ett större arbete med fjärrvärmekulvertar i Björksätra området kommer 

att färdigställas under året. På Kremlan 2 renoveras tak, fasader och förråd. Inga investeringsprojekt har 

färdigställts under perioden. Inga fastigheter har sålts eller köpts under perioden. 

 

Sandtjädern Holding AB 

Inga väsentliga händelser finns att notera, bolaget har ingen verksamhet 

 

Knuten Fastigheter HB 

Inga väsentliga händelser finns att notera, bolaget har ingen verksamhet 

 

Sandvikens Stadshus AB 

Den plan för förändringar i koncernstrukturen som Sandvikens Stadshus AB (SSAB) tagit fram under 

2020 på uppdrag av kommunstyrelsen (KS), beslutades av KS i februari 2021. Planen avser ett 

förändringsarbete i fyra faser och varje fas innefattar också nödvändiga utredningar inför eventuella 

implementeringsbeslut. Arbetet med Fas 1 har i enlighet med beslutet påbörjats under 2021 och ska 

återrapporteras till KS senast i december. Arbetet leds av SSAB och sker i samverkan med berörda 

nämnder förvaltningar och bolag. SSAB har även fått i uppdrag att återkomma med ytterligare 

beslutsunderlag för fortsatta faser (2-4) i arbetet mot en förändrad koncernstruktur. Arbetet med att 

förnya ägardirektiven för bolagen beräknas fortsätta i takt med att den nya koncernstrukturen tar form. 
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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. 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. 

Enligt kommunallagen, budgeten ska innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. Sandvikens kommunfullmäktige har fastställt tre finansiella mål och tre 

verksamhetsmål inom ramen för kommunens modell för styrning av nämndernas verksamhet. De 

långsiktiga målen fastställs för att gälla för hela mandatperioder och är en del av Sandvikens kommuns 

budgetprocess. 

Mål på lång sikt 

Finansiella mål på lång sikt 
 Sandvikens kommun redovisar ett årligt resultat som är positivt och ökar successivt i enlighet 

med fullmäktiges beslut. 

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

inte sjunker. 

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

ett ökat ekonomiskt utrymme från driften av ordinarie verksamhet. 

Sandvikens kommun har ökat det budgeterade resultatet med 14 mkr till år 2021. Resultat för perioden 

uppgår till 204,3 mkr och prognosen för helåret pekar mot ett positivt resultat på 148,3 mkr. Det första 

målet är därmed uppfyllt för perioden och bedöms uppnås för helåret 2021. 

Det andra målet är att investeringsplanen för året uppgår till maximalt 206 mkr efter justeringen av 

kommunfullmäktige i april 2021, § 47. Investeringsvolymen för perioden uppgår till 83,6 mkr. Med en 

linjär förbrukning innebär det att beloppet ligger under det tak för investeringar som 

kommunfullmäktige fastställt för året. Målet måste därför anses som 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. Kommunen har en avtalad checkkredit på 

200 mkr, vid årsskiftet var 0 mkr utnyttjat. Kommunen har en god likviditet och har inte utnyttjat 

krediten under året. Prognosen för helåret är att ingen ytterligare nyupplåning än de 50 mkr kommer att 

göras. Upplåningen ligger på en nivå som ligger under kommunfullmäktiges mål för perioden och målet 

förväntas nås även på helår. 

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. 

Tre av nämnderna prognostiserar ett underskott för olika skäl, första målnivån är därmed inte helt 

uppfyllt. Endast fyra av åtta nämnder har avsatt en buffert inför 2021. Den budgeterade bufferten uppgår 

till totalt 0,5 % för år 2021. Sammantaget kommer målnivån därmed inte att uppnås. Samtliga nämnder 

har i sina budgetramar inför 2021 hanterat en enprocentig effektivisering av verksamheten inom 

nämnden, genom en budget i balans. Enligt prognosen i samband med delårsbokslut visar nämnderna 

totalt på ett positivt sammantaget resultat, vilket indikerar på att effektiviseringskravet uppnåtts på total 

nivå. 
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Styrmodell mot vision 2025 

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2021. 

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 Trend 

Nöjdhet med kommunal service   

Beskrivning: 
Medborgarna är nöjda med den kommunala servicen. 

Målnivå: NMI lägst 58. 

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

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Värde saknas för år 2021. 

Medborgarnas inflytande   

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

Målnivå: NII lägst 44. 

Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd – Inflytande – Index, NII, helhetsbetyg. 

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Värde saknas för år 2021. 

God upplevd tillgänglighet   

Beskrivning: 
Medborgarna upplever att tillgängligheten i kommunen är god. 

Målnivå: Lägst NMI, bemötande och tillgänglighet 58. 

Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning för Nöjd-Medborgar-Index, NMI – del bemötande och 

tillgänglighet. 

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Värde saknas för år 2021. 

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. 
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Mål Bedömning Trend 

Chefer motiverade och nöjda   

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

Målnivå: MMI Chefer lägst 80. 

Mätmetod: Medarbetarundersökning, Motiverad Medarbetarindex för chefer MMI chefer, helhetsbetyg. 

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Värde saknas för år 2021. Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och genomfördes senast år 

2020. Därför utgår medarbetarundersökning för år 2021. 

Medarbetare motiverade och nöjda   

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

Målnivå: MMI Medarbetare lägst 72. 

Mätmetod: Medarbetarundersökning, Motiverad Medarbetarindex MMI, helhetsbetyg. 

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Värde saknas för år 2021. Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och genomfördes senast år 

2020. Därför utgår medarbetarundersökning för år 2021. 

Förtrogenhet med Vision 2025   

Beskrivning: 
Medarbetarna är väl förtrogna med Vision 2025. 

Målnivå: Resultat lägst 80 %. 

Mätmetod: Medarbetarundersökning, frågeområde arbetsuppgifter, fråga 8: "Jag känner till innehållet i Vision 

2025". 

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Värde saknas för år 2021. Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och genomfördes senast år 

2020. Därför utgår medarbetarundersökning för år 2021. 

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. 

Mätmetod: Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet samt Nationella emissionsdatabasen i 

Kolada. 

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Värde saknas för perioden. Senaste värdet från 2018 och anges till 6,24 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. 

Mätmetod: SCB Medborgarundersökning, Nöjd Region Index NRI, helhetsbetyg. 

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Värde saknas för år 2021. 

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 (2021-08-31): 
Värde saknas för år 2021. Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" genomförs endast vart fjärde år 

i Gävleborg och nästa tillfälle är år 2022. 
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Perspektiv Ekonomi 

Mål Bedömning Trend 

Positivt ekonomiskt resultat   

Beskrivning: 
Sandvikens kommun genererar ett årligt positivt resultat. 

Målnivå: Öka resultatet med minst 1 mkr årligen. 

Mätmetod: Uppföljning sker månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning. 

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Sandvikens kommun har ökat det budgeterade resultatet med 14 mkr till år 2021. Enligt prognosen i samband 

med delårsbokslutet kommer resultatet att vara ett större överskott än det budgeterade. Målet bedöms som i hög 

grad uppfyllt. 

Nämnderna avsätter buffert   

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

Målnivå: Minst 1,0 % av kommunbidraget. 

Mätmetod: Budgeterad buffert inom respektive nämnd. Månatlig ekonomisk uppföljning där disponering av 

buffert redovisas. 

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Endast fyra av åtta nämnder har avsatt en buffert inför 2021. Den budgeterade bufferten uppgår till totalt 0,5 

% för år 2021. Sammantaget kommer målnivån därmed inte att uppnås. 

Verksamheterna effektiviseras   

Beskrivning: 
Kommunens verksamheter effektiviseras kontinuerligt. 

Målnivå: Minst 1 % av kommunbidraget per år. 

Mätmetod: Effektiviseringar redovisas inom respektive nämnd som budgetårets verksamhetsförändringar. I 

årsredovisningens verksamhetsberättelse redovisar respektive nämnd effektiviseringar i procent av 

kommunbidraget. 

Senaste kommentar (2021-08-31): 
Samtliga nämnder har i sina budgetramar inför 2021 hanterat en enprocentig effektivisering av verksamheten 

inom nämnden, genom en budget i balans. Enligt prognosen i samband med delårsbokslut visar nämnderna 

totalt på ett positivt sammantaget resultat, vilket indikerar på att effektiviseringskravet uppnåtts på total nivå. 

Tre av nämnderna prognostiserar ett underskott och har gett olika skäl för det. Målnivån är därmed inte helt 

uppfyllt. 

 

Övergripande målsättning 

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

Driftsredovisning per nämnd  

[Miljoner Kronor] 

Prognos 

jan-dec 

2021 

Resultat 

jan – aug 

2021 

Resultat 

jan-dec 

2020 

Resultat 

jan-aug 

2020 

Kommunfullmäktige o Kommunstyrelse 0,07 0,9 1,2 1,1 

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland -0,05 -0,04 -0,2 -0,6 

Kunskapsnämnd 20,0 55 9,0 39,1 

Omsorgsnämnd 3,0 8,5 12,4 16,9 

Individ- och familjeomsorgsnämnd -21,4 -12,4 -19,9 -15,9 

Kultur- och fritidsnämnd -5,4 -1,1 -0,4 0,6 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 4,9 6,8 4,2 7,3 

Arbetslivsnämnd -4,9 -1,6 1,1 1,4 

Kommunstyrelsens förvaltning 73,7 81,9 22,1 16,7 

Summa nämnder 69,9 138 29,5 66,6 

Gemensamt 78,5 66,3 79 59,4 

Totalt 148,4 204,3 108,5 126,0 

 

Kommunstyrelsen 

Periodens resultat uppgår till 81,9 mkr, vilket är 81,1 mkr bättre jämfört mot budget. Prognosen på helår 

är ett resultat på 73,7 mkr. 

Den starkast bidragande orsaken till överskottet är exploateringsintäkter till Tekniska kontoret för 

försäljning av tomt nummer två till Microsoft på 64 mkr samt övriga exploateringsintäkter på 6 mkr. 

Övriga kontoren prognostiserar tillsammans ett överskott på 1,7 mkr. 

Servicekontorets kostverksamhet går mot ett underskott på 1,2 mkr. Främst på grund av minskade 

intäkter för sålda matportioner inom grund- (åk 7-9) och gymnasieskolan. Distansundervisning och hög 

elevfrånvaro i övrigt på grund av pandemin. Kostpersonalen arbetar hårt med att hålla nere kostnaderna 

för personal och livsmedel. Servicekontorets övriga verksamheter går mot budget eller bättre och totalt 

för alla verksamheter, inklusive kosten, är prognosen för helåret ett litet underskott på 0,1 mkr. 

 

Kunskapsförvaltning 

Resultatet för perioden är 22,9 mkr bättre jämfört med budget. Högre intäkter och lägre kostnader 

jämfört med budget utifrån Corona beräknas till cirka 19,5 mkr. Exkluderat ”Coronaeffekten” skulle 

resultatet vara cirka 3,4 mkr jämfört med budgeten. Intäkterna är totalt 11,7 mkr högre än budget i 

huvudsak beroende på ersättning sjuklönekostnader med 5,1 mkr samt utbetalning skolmiljarden med 

2,5 mkr. Kostnaderna är 11,2 mkr lägre än budget Största avvikelsen beror på att vikarier inte har tagits 

in i planerad omfattning på grund av pandemin. Denna avvikelse bedöms vara cirka 4,5 mkr. Även 

måltidskostnader är lägre än budget med 5,0 mkr beroende på distansundervisning under pandemitiden 

i vissa verksamheter. 

Ett ekonomiskt anpassningsarbete har till stor del genomförts i verksamheterna under det senaste året. 

Verksamheterna signalerar fortsatt ett högt stödbehov för att barn och elever ska klara uppsatta mål samt 

ökande lönekrav från utbildad personal som medför högre kostnader. Ett visst mått av kompromisser 

har behövt genomföras utifrån kravet på ekonomi i balans. Arbetet i förvaltningen fortsätter för att 

utifrån faktabaserade beslut fördela resurser på ett så optimalt sätt som möjligt. 

 

Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden redovisar ett resultat på 2,7 mkr bättre jämfört med budget för perioden och en 

prognos per helår med 3,0 mkr. Den positiva prognosen kan främst kopplas till att bufferten på 7,0 mkr 

inte kommer att förbrukas. Statsbidraget som erhållits i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av 

äldre har till stor del täckt kostnader på grund av covid-19 så som skyddsmaterial och C-enhet. Daglig 

och öppen verksamhet inom både äldre- och handikappomsorg har till stor del varit stängda under året 
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med anledning av covid-19 vilket har resulterat i ett överskott. Ett obudgeterat statsbidrag riktat till 

demensvård för äldre bidrar också till överskottet. 

De verksamhetsområden som visar en negativ prognos är Ordinärt boende ÄO, Vård- och 

omsorgsboende HO samt Personlig assistans. Det som orsakar detta är inkomstbortfall på korttidsboende 

för äldre, köp av sjuksköterskor, vårdplatser och elevhemsplatser utöver budget och ökade volymer inom 

personlig assistans enligt LSS. I resultat ingår kompensation för sjuklöner på grund av covid-19 med 

6,4 mkr för perioden januari till juli. 

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Missbruksvård vuxna: Underskottet inom beroendevården beror på fler institutionsplaceringar pågått 

än vad som varit budgeterat. Vuxenvärdens kostnader för institutionsvård har 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, vårdtiden har blivit kortare och stöd med tvångslagstiftningen har minskat. 

Bristen på bostäder gör docka att vårdtiderna i vissa fall blir längre än planerat. 

Barn- och ungdomsvård: Det negativa resultatet inom barn-och ungdomsvården beror på kostnader 

för ett ökat antal kostsamma ungdomsplaceringar på institution samt likt tidigare år en kraftig ökning av 

familjehemsplaceringar av både barn och ungdomar. Placeringar som inleds på institution kan i vissa 

fall övergå till familjehemsplaceringar men med hög ersättning på grund av komplex problematik. I 

avsaknad av "egna" familjehem måste konsulentstödda familjehem anlitas och detta har genererat en 

betydande kostnadsökning. Den förbättrade prognosen beror på ej anspråkstagna medel avsatta till 

personalutökning. 

Försörjningsstöd: De satsningar som initierats i samverkan med arbetslivsförvaltningen och 

Arbetsförmedlingen för att bryta långtidsarbetslösheten, projektet Från bidrag till egen försörjning och 

de 350 extratjänsterna, beräknades i början av 2021 leda till att fler hushåll på sikt skulle bli 

självförsörjande. Den utökade samverkan skulle också innebära en möjlighet att utreda arbetsförmåga 

och ge underlag för fortsatt planering, insatser via Arbetsförmedlingen eller ytterligare kontakter med 

hälso- och sjukvården. Under innevarande år har omstrukturering inom Arbetsförmedlingen inneburit 

försämrade förutsättningar att samverka vilket inverkar negativt på möjligheterna att öka 

försörjningsstödstagares att erhålla egen försörjning. Utbetalning av försörjningsstöd uppgår till ca 3,3 

mkr per månad. Detta kommer att resultera i ett underskott jämfört med budget om ca 5,7 mkr till årets 

slut. Administrationen uppvisar ett överskott pga föräldraledighet, viss sjukfrånvaro samt återhållsamhet 

vid tillsättning av vikarier. 

 

Kultur- och fritidsförvaltning 

Nämndens resultat för perioden är -1,1 mkr, underskottet beror främst på pandemin och restriktionerna 

som varit där verksamheter fått stänga eller ställa om verksamheten. Parkbadet har varit stängt nästan 

hela perioden vilket resulterat i stort intäktsbortfall. Andra verksamheter har haft minskat öppethållande, 

arrangemang har ställts in eller ställts om till digitala alternativ vilket lett till minskade kostnader. 

Nämndens prognos är -5,4 mkr. 

 

Arbetslivsförvaltningen 

Statsbidragen till vuxenutbildningen minskar under året. En del av de minskade statsbidragen består av 

att vissa yrkeskurser har förlängts då elever ej kunnat genomföra vissa praktiska moment i samma 

omfattning som vanligt p.g.a. coronasituationen. Konsekvens av detta har blivit att planerade nystarter 

med nya statsbidrag ej kunnat startas i tid. Det innebär att kostnader kvarstår men inga statsbidrag 

utbetalas under en viss tid. Även när elever gör avhopp från studier minskar statsbidrag då dessa 

beräknas efter antal genomförda poäng. En hel del avhopp har gjorts vilket kan misstänkas bero på att 

utbildningen under pandemitiden har skett via distans. 

Även statsbidragen från Migrationsverket minskar succesivt under året p.g.a. få inflyttningar av personer 

med uppehållstillstånd i kombination med att fler flyttar ut innan tiden för utbetalning av statsbidrag 
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gått ut. Då den nya Arbetsmarknadsmyndigheten omorganiserar och allt mer lägger ut uppdrag till 

privata utförare minskar succesivt de uppdrag som ges till kommuner. Med minskning i nuläget och 

senare eventuell utfasning av Extratjänster minskar även bidrag från Arbetsförmedlingen. Även 

uppdragen för språkträning har minskat och därmed medföljande bidrag. 

Vidtagna åtgärder för att minska kostnader och balansera intäktsminskningen, är att endast erbjuda 

sökande platser till vuxenutbildningens egna kurser, alltså inte köpa utbildning av andra kommuner eller 

utbildningsanordnare. En annan besparingsåtgärd, som vidtogs redan förra året, är uppsägning av 

paviljonger vid Olsbacka, dock har kostnader kvarstått till och med augusti månad, en 

omställningskostnad som uppgått totalt till 3,0 mkr under detta år. Ytterligare besparingar planeras under 

hösten i form av neddragning av personal både inom såväl vuxenutbildning som inom arbetsmarknads- 

och integrationsverksamhet. Ett exempel på detta är den successiva avvecklingen och nedläggningen av 

Språkstudions verksamheter i Högbo och på Vallhovskroken. Detta är en direkt följd av att 

Arbetsförmedlingen aviserat att de inte längre kommer att placera deltagare i Språkstudion, som har 

språktränat och utbildat många hundratals deltagare genom åren, och som ursprungligen startade som 

samverkan mellan Arbetsliv, Individ -och familjeomsorgen och Arbetsförmedlingen. 

Trots vidtagna besparingsåtgärder prognostiseras i nuläget ett minusresultat till årsskiftet då avveckling 

av personal och lokaler medför omställningskostnader under en tid. 

 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) 

VGS redovisar ett totalt överskott på 6,8 mkr vilket prognostiseras att sjunka något under hösten till en 

prognos på 4,9 mkr (Ockelbo: 0,2 mkr; Hofors: -0,1 mkr och Sandviken 4,8 mkr). 

Intäkterna är totalt sett lägre jämfört med budgeterat, något som beror på eftersläpande timintäkter inom 

hälso- och miljöskydd då tillsynen inte utförs jämt över året. Även inom livsmedelskontrollen är det 

lägre taxeintäkter (gäller såväl årliga avgifter som timintäkter) i såväl resultat som prognos då fler 

livsmedelsverksamheter än budgeterat har lagt ner eller lagts vilande i pandemins spår. Detta 

kompenseras dock av statliga bidrag för trängselkontroll. För intäkter kopplade till plan- och bygglagen 

kommer det för Sandvikens del att bli en positiv avvikelse tack vare fler planuppdrag vilket ger effekt 

på både intäkter för detaljplaner och kartuppdrag. Även bygglovsintäkterna är högre, detta till följd av 

pandemin. 

Överskottet orsakas till stor del av lägre personalkostnader som till största delen beror på vakanser, 

sjukskrivningar och föräldraledigheter delar av året inom flera av nämndens verksamhetsområden, men 

även beroende på semestereffekten för periodens utfall. Även om vakanser är tillsatta kommer de lägre 

personalkostnaderna att vara en del av det prognostiserade överskottet. 

Vidare pågår ett flertal utredningar inom flera verksamheter, bland annat kopplat till att förverkliga 

Sandvikens översiktsplan och arbetet med översiktsplan för Ockelbo och Hofors. Däremot har en del 

kostnader kopplade till konsultuppdrag lagts över på tekniska kontoret i Sandviken, dessutom tar det 

lång tid att göra upphandlingar och komma igång med uppdragen. Med andra ord hinner inte konsulterna 

jobba upp hela budgeten innan året är slut. Inom miljö- och hållbarhet finns ett antal projekt igång där 

kostnaderna uppstår under senhösten. 

Färdtjänst har haft ett lågt resande på grund av pandemin. I samband med att restriktionerna lättade 

innan sommaren, ökade resorna och vi ser fortsatt ett ökande resande inom färdtjänst/riksfärdtjänst, som 

förväntas stiga nu när restriktionerna hävs. Antalet ansökningar för bostadsanpassning har stadigt 

minskat på senare år. 2018 kom en ny lag med syftet att underlätta för både handläggare och sökanden. 

Det har visat sig att många anpassningar som tidigare godkändes, idag nekas. Exempel är 

förvaringslösningar för elrullstol som idag inte längre är bidragsberättigade. Även badrumsrenoveringar 

har blivit svårare att få igenom då ett större ansvar läggs på fastighetsägaren. Kommunerna är inte heller 

längre skyldiga att stå för återställningskostnader i samma utsträckning som förr, vilket medfört att 

många anpassade bostäder förblir permanenta omsorgslägenheter. Boverket har fått i uppgift att utreda 

effekterna av den nya lagen och rapport förväntas vara klar i feb 2023. Fram tills dess bör vi räkna med 

lägre kostnader inom detta område. Dock har Sandviken i skrivande stund flera stora ärenden som 

medför stora kostnader, bland annat inväntas en dom på ett överklagat ärende av omfattande karaktär. 
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Investeringsredovisning 

Investeringsvolym  

[Miljoner Kronor] 

Utfall 

jan -aug 

2021 

Utfall 

jan -aug 

2020 

Utfall 

jan - dec 

2020 

Utfall 

jan - dec 

2019 

Kunskapsverksamhet 4,8 5,0 9,1 9,2 

Omsorgsverksamhet - - 0,4 4,3 

Individ- och familjeomsorgsverksamhet - 0,1 0,1 - 

Kultur- och fritidsverksamhet 1,0 0,1 0,7 2,0 

Samhällsbyggnadsverksamhet 0,1 - - - 

Arbetslivsverksamhet - - - - 

Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 78,2 111,4 173,3 207,3 

Bruttoinvesteringsutgift 84,1 116,6 183,6 222,8 

Investeringsinkomster -0,5 -0,7 -1,6 -8,9 

Summa 83,6 115,9 181,9 213,9 

 

Investeringsbudgeten för år 2021 uppgick efter kommunfullmäktiges möte i november år 2020 till 156 

mkr. Det finns två tillfällen till justeringar av gällande investeringsbudget, vår och höst. I vårjusteringen 

skedde följande justeringar: 47,8 mkr flyttades från år 2020 till år 2021 för de projekt som inte 

färdigställts under år 2020. Dessutom så skedde justeringar inom befintliga projekt samt att sex nya 

projekt tillkom. Nettoökningen var på 1,8 mkr kronor. Detta medförde att investeringsbudgeten för år 

2021 ökade från 156,3 mkr till 205,9 mkr.  

Under årets första åtta månader har bruttoinvesteringar gjorts för 84,1 mkr. Detta är en minskning med 

32,5 mkr jämfört med år 2020 vid samma tidpunkt. Investeringsinkomsterna är på 0,5 mkr. 

Redovisning av särskilt utvalda projekt 

Konstgräs, flera planer 

Konstgräs; flera planer  

[Miljoner Kronor] 

Utgift 

Total investeringsplan (under hela löptiden) 21,0 

Investeringsplan 2021 för investeringsprojektet 21,0 

Vårrevidering investeringsplan 2021 för 

investeringsprojektet (efter justering) 

21,0 

Utfall augusti 2021 för investeringsprojektet 15,8 

Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) 22,9 

Bidrag (under hela löptiden) -21,0 

 

Arbetet drogs i gång under våren och har gått enligt tidplan. I juli överlämnades Skogsvallen, 

Svibackaplan samt plan 3 på Jernvallen över till verksamheten. I augusti överlämnades A-plan på 

Jernvallen till verksamheten. Det är Vallhovsplanen som ännu inte är klar, men troligen kommer en 

överlämning till verksamheten att ske i oktober. Beslut är tagna om ökade anslag och bidrag och i 

höstjusteringen kommer förändringen att arbetas in. 

Cirkulationer Gävlevägen, Järbovägen 

2 cirkulationer Gävlevägen, Järbovägen  

[Miljoner Kronor] 

Utgift 

Total investeringsplan (under löptiden) 16,4 

Investeringsplan 2021 för investeringsprojektet 5,5 

Vårrevidering investeringsplan 2021 för 

investeringsprojektet (efter justering) 

15,2 

Utfall augusti 2021 för investeringsprojektet 2,3 

Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) 16,4 
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Entreprenaden genomförs i samarbete med Sandviken Energi som låter utföra ledningsarbeten i samma 

entreprenad. Utförandeentreprenör utsågs i februari och vinnande anbud lämnades av Markax. Fram till 

augusti har Skogsfruvägens förlängning till den blivande cirkulationsplatsen i korsningen Järbovägen - 

Industrivägen färdigställts. En busshållplats har flyttats och förberedande arbeten för de nya refugerna 

har genomförts. Arbetet beräknas vara klart vid årsskiftet 2021/2022. 

 

Trafikplats Tuna 

Trafikplats Tuna 

[Miljoner Kronor] 

Utgift 

Total investeringsplan (under hela löptiden) 15,0 

Investeringsplan 2021 för investeringsprojektet 10,0 

Vårrevidering investeringsplan 2021 för 

investeringsprojektet (efter justering) 

11,0 

Utfall augusti 2021 för investeringsprojektet 0,0 

Total prognos investeringsplan (under hela löptiden) 15,0 

 

Upphandling av totalentreprenad har genomförts under vinter och vår. Vinnande anbud lämnades av 

NCC. Entreprenören detaljprojekterar för närvarande och har levererat den första delen av handlingarna 

till Trafikverket och kommunen för granskning. Byggstart förväntas under september och då börjar man 

schakta för de västra ramperna. 
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Ekonomisk redovisning 

Balanskravsutredning 

Bedömning av balanskravsresultat baserat på helårsprognos för år 2021 presenteras nedan. 

Balanskravsutredning   

[Miljoner Kronor] 

31 aug 2021 

Utfall 

31 dec 2021 

Prognos 
31 dec 2020 

Utfall 

Periodens resultat 204,3 148,4 108,5 

Samtliga reavinster -0,7 -0,7 -1,6 

Justering reavinst enligt undantagsmöjlighet - - - 

Justering reaförlust enligt undantagsmöjlighet - - - 

Orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Balanskravsresultat för perioden med helårsprognos 203,7 147,8 106,9 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -82,7 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - - 

Balanskravsresultat att reglera utifrån period 

och helårsprognos 

203,7 147,8 24,2 

 

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 203,7 mkr samt prognosen för helåret med 147,8 mkr. 

 

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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Resultaträkning 

[Miljoner Kronor] Utfall 

jan aug 

2021 

Koncernen 

Utfall 

jan - aug 

2020 

Koncernen 

Utfall 

jan - aug 

2021 

Kommunen 

Utfall 

jan - aug 

2020  

Kommunen 

Budget 

jan - dec 

2021  

Kommunen 

Prognos 

helår 

 2021 

Kommunen 

Verksamhetens intäkter 

Not 2 

1035,6 887,8 513,9 401,4 669 662,9 

Verksamhetens kostnader 

Not 2 

-2232,1 -2103,8 -1908,1 -1814,8 -2939,4 -2876,9 

Jämförelsestörande poster 

Not 3 

2,2 0,3 - - - - 

Avskrivningar 

och nedskrivningar 

-215,1 -205,9 -96,7 -97,0 -145 -145,0 

Verksamhetens 

Nettokostnader 

-1409,4 -1421,6 -1490,9 -1510,4 -2415,4 -2359,0 

Skatteintäkter 1240,1 1199,3 1240,1 1199,3 1818,5 1858,0 

Generella statsbidrag 

och utjämning 

435,7 420,2 435,7 420,2 634,4 652,0 

Verksamhetens resultat 266,5 197,9 184,9 109,1 37,5 151,0 

Finansiella intäkter 1,5 3,0 35,1 36,9 22,5 50,0 

Finansiella kostnader -19,2 -25,5 -15,7 -20,0 -30,0 -52,6 

Resultat efter finansiella 

poster 

248,8 175,4 204,3 126,0 30,0 148,4 

Extraordinära poster - - - - - - 

Periodens resultat 248,8 175,4 204,3 126,0 30,0 148,4 

 

  



21 
Gå till innehållsförteckning 

Balansräkning 

[Miljoner Kronor] 31 aug 2021 

Koncernen 

31 dec 2020 

Koncernen 

31 aug 2021 

 Kommunen 

31 dec 2020 

Kommunen 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar 17,5 12,3 1,9 2,8 

Materiella anläggningstillgångar 5477,4 5517,5 2291,2 2304,6 

- varav mark, byggnader och 

tekniska anläggningar 

4895,3 5007,1 1980,2 2033,6 

- varav maskiner och inventarier 183,4 405,2 244,7 264,4 

- varav pågående arbeten 398,7 105,3 66,6 6,6 

Finansiella anläggningstillgångar 33,6 52,8 1569,6 1454,6 

Summa anläggningstillgångar 5528,4 5582,6 3862,7 3762,0 

     

Omsättningstillgångar     

Förråd mm 23,3 23,9 11,8 15,2 

Fordringar 290,1 318,1 494,3 558,3 

Kortfristiga placeringar 0,4 0,4 - - 

Kassa och bank 426,8 165,3 256,2 27,2 

Summa omsättningstillgångar 740,5 507,6 762,3 600,7 

SUMMA TILLGÅNGAR 6269,0 6090,1 4625,0 4362,7 

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER 

    

Eget kapital – Not 4     

Periodens resultat 248,8 149,3 204,3 108,5 

Resultatutjämningsreserv 100,8 100,8 100,8 100,8 

Övrigt eget kapital 2020,5 1871,2 1044,5 936,0 

Summa eget kapital 2370,1 2121,3 1349,6 1145,3 

     

Avsättningar     

Avsättningar för pension och 

liknande förpliktelser 

291,7 256,7 265,8 231 

Övriga avsättningar 215,7 220,1 59,1 62,8 

Summa avsättningar 507,4 476,7 324,9 293,9 

     

Skulder     

Långfristiga skulder 2475,0 2308,7 2255,7 2108,7 

Kortfristiga skulder 916,6 1183,5 694,7 814,9 

Summa skulder 3391,6 3492,2 2950,4 2923,6 

SUMMA EGET 

KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

6269,0 6090,1 4625,0 4362,7 

     

Panter – Not 5 101,9 101,9 330,5 395,8 

Ansvarsförbindelser – Not 5 830,6 823,6 823,6 818,7 
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Noter 

 

1. Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt 

rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer, med undantag för avvikelser nedan. 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de som tillämpades vid upprättande av 

årsredovisning för 2020. 

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 9,8 mkr i externa investeringsbidrag och av dessa är 7,8 

mkr kvarvarande, ej avskrivet investeringsbidrag. 2021 års resultatpåverkande post uppgick i 

delårsbokslutet till 0,3 mkr. 

Avvikelse RKR R2 

Erhållet statsbidrag för ”Säkerställa en god vård och omsorg av äldre” vilket inte är förenat med några 

villkor har periodiserats som förutbetald intäkt. Effekten av avvikelsen innebär att periodens resultat är 

10,2 mkr för lågt. En avvikelse görs därmed mot RKR R2 gällande redovisning av erhållet statsbidrag 

för att uppfylla kravet om rättvisande bild enligt LKBR 4 kap 3§.   

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. 

Bolagsskatt: 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: 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 2020 i verksamhetens kostnader. 

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. Detta 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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2. Säsongsvariationer och cykliska effekter 

Kommunens verksamheter varierar över året i omfattning och inriktning. Det gör att intäkter och 

kostnader varierar under ett år, men på ett liknande sätt år från år. På samma sätt påverkar klimatet 

kommunens verksamheter över de olika årstiderna. Intäkter och kostnader med säsongsvariationer kan 

påverkas av väderleken. Säsongsvariationer under sommarhalvåret är mer stabil sett över tid medans 

säsongsvariationer som i större utsträckning kan påverkas av väderleken varierar i storlek beroende på 

hur vintern blir. I budget och prognosarbetet tas det hänsyn till ovanstående variationer. 

 

3. Jämförelsestörande poster 

[Miljoner Kronor] 31 aug 2021 

Koncernen 

Utfall 

31 aug 2020 

Koncernen 

Utfall 

31 aug 2021 

Kommunen 

Utfall 

31 aug 2020 

Kommunen 

Utfall 

Återförande av 

infriad borgensåtagande 

2,2 0,3 - - 

Summa jämförelsestörande poster 2,2 0,3 - - 

 

4. Eget kapital 

[Miljoner Kronor] 31 aug 2021 

Koncernen 

31 dec 2020 

Koncernen 

31 aug 2021 

Kommunen 

31 dec 2020 

Kommunen 

Ingående Eget kapital 2121,3 1972,0 1145,3 1036,8 

Periodens/årets resultat 248,8 149,3 204,3 108,5 

Ägartillskott EK i förbund     

Utgående Eget kapital 2370,1 2121,3 1349,6 1145,3 

varav Resultatutjämningsreserv 100,8 100,8 100,8 100,8 

varav Övrigt eget kapital 2269,3 2020,5 1248,8 1044,5 

 

5. Panter och ansvarsförbindelser 

[Miljoner Kronor] 31 aug 2021 

Koncernen 

31 dec 2020 

Koncernen 

31 aug 2021 

Kommunen 

31 dec 2020 

Kommunen 

Borgensförbindelser     

Kommunala bolag - - 245,7 310,7 

Pensionsutfästelser kommunala bolag - - 2,5 2,8 

Småhus och bostadsrättsföreningar 66,9 66,9 66,9 66,9 

Föreningar och företag 35,0 35,0 15,4 15,4 

Summa Borgensförbindelser 101,9 101,9 330,5 395,8 

     

Pensionsförpliktelser     

IB Pensionsförpliktelser vid årets början 662,8 686,6 658,8 681,8 

Förändringar under räkenskapsperioden 5,6 -23,8 4,0 -22,9 

UB Pensionsförpliktelser 

vid periodens slut 

668,4 662,8 662,8 658,8 

Löneskatt på pensionsförpliktelser 162,2 160,8 160,8 159,8 

Summa pensionsförpliktelser 

inkl löneskatt 

830,6 823,6 823,6 818,7 

Summa panter 

och ansvarsförbindelser 

932,5 925,5 1154,1 1214,5 
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Revisionsutlåtande 


