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Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande

2019 var ett spännande och innehållsrikt år för Sandviken. 
När jag blickar tillbaka på året som gått så ser jag många 
positiva händelser som skett i vår kommun. Det finns mycket 
vi kan glädjas åt och vara stolta över och vi kommer fortsätta 
arbetet med att utveckla vår kommun i en positiv anda. 

Kommunens vision säger att Sandviken är en ung stad med 
öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet 
och närvaro. Sandvikens stadskärna har vuxit mest av alla 
städer i Sverige 2019, sett till hur mycket besökare spenderar. 
Jansasparken som är en viktig mötesplats och en oas i stads-
kärnan blev vinnare av Årets arkitekturpris 2019. För fram-
syntheten att låta ett omfattande tekniskt projekt, helt osynligt 
för invånarna, få en överbyggnad i form av en vackert ge-
staltad park och med stor yrkesskicklighet förena brukstradi-
tion med modernt formspråk, var juryns motivering.  Under 
augusti 2018 startade ombyggnation av lokaler i centrala 
Sandviken. Lokalerna blev färdiga till sommaren 2019 och 
används av Rapatac aktivitetshus. Det är en ny mötesplats 
för barn och ungdomar i Sandvikens centrum. Mötesplatsen 
erbjuder aktiviteter inom teknik, kultur och media, miljö och 
hållbarhet samt olika sociala och fysiska aktiviteter. 

Den 7 januari flyttade barn och personal in i den nybyggda 
delen av Bullerbyns förskola i Storvik. Den unika byggnaden 
utgör en framtidens förskola där alla människors lika värde 
symboliseras av regnbågens alla färger och matematik införs 
genom fönster i olika geometriska former. 

Nästan 1 500 elever på mellanstadiet, högstadiet och gymna-
siet har under september lämnat synpunkter i form av elevdia-
log om skolan. De har svarat på hur de tycker att skolan ska 
vara för att lära sig på bästa sätt och för att de ska trivas.  
Under 2019 har även dialoger med medborgare och skolper-
sonal hållits om vår framtida skola. Synpunkter från medar-
betare och skolpersonal ger våra förtroendevalda ett fördjupat 
underlag för framtida beslut och elevernas synpunkter kom-
mer att vara ett underlag i själva utformningen av skolorna.

Sandvikens kommun mottog för femte gången utmärkelsen 
som årets UF-kommun (Ung Företagsamhet). Den möjlighe-
ten som eleverna får genom att driva UF företag är en viktig 
pusselbit för att stimulera framtidens företagare i kommunen. 
I UNFs kommunrapport över ungdomskommuner i Sverige så 
rankades Sandviken som nummer 3 av 223 deltagande kom-
muner. 

Tillgången till bredband ökar i Sandvikens kommun. Post 
och Telestyrelsens kartläggning visar att tillgången till fast 
bredband via fiber är 90 procent för hushållen i kommunen, 
en ökning med drygt 8 procent från året innan. Det är fortfa-
rande en skillnad mellan tätort och landsbygd men den största 
ökningen just nu sker på landsbygden där täckningen nu är 51 
procent jämfört med 10 procent året innan. Det ger möjlighet 
att bo, leva och driva företag i hela kommunen. Digitaliserade 
verktyg är något som utvecklas och används mer och mer i 
samhället och även så i kommunens verksamheter. Både ex-
terna och interna e-tjänster har utvecklats under året.  

Nybyggnationen vid Ängsbackens vård- och omsorgsbo-
ende har skett i olika etapper. Ängsbacken 2, invigdes i juni 
2019, med ytterligare 44 lägenheter på 33 kvm som består 
av ett rum med pentry, hall och ett badrum. Varje lägenhet 
är utrustad med centraldammsugare, medicinskåp och taklift. 
Lägenheterna är också förberedda för digitala trygghetslarm, 
datakommunikation och tv-anslutning. Ängsbacken är nu ett 
modernt boende med mycket bra arbetsmiljö ur både om-
sorgstagar- och personalperspektiv.

Sandviken växer och utvecklas just nu i snabb takt. Kvarteret 
Dalkarlen med 32 nya bostadsrätter är ett av flera exempel 
på att det pågår många spännande bostadssatsningar i 
kommunen. Förutom kvarteret Dalkarlen så byggs det 22 nya 
bostadsrätter vid Kyssbron mellan centrum och Stadsparken. 
På Dalbacken 21 planeras 39 lägenheter i tre nya våningar 
ovanpå en galleria. På Björkgatan planeras ett trygghetsbo-
ende med 16 lägenheter.

SANDVIKENS KOMMUNKONCERN
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Kommunstyrelsens ordförande

Det finns även planer på tre friköpta radhus mellan Kanal-
gränd och Götgatan.

Området Kyrkåsen är sedan tidigare utpekat i översiktsplanen 
för Sandvikens kommun som lämplig för bostäder.

Vid Säljan pågår försäljning av 27 strandnära villatomter.

I Kungsgården har en ny detaljplan tagits fram med syfte att 
skapa möjlighet till bostäder inom de befintliga byggnaderna 
Lagmansgården och Sockenstugan, båda med kulturhistoriskt 
högt värde.

Sandvikenhus bygger 34 lägenheter i trygghetsboende på 
Sveavägen i direkt närhet till Stadsparken, med planerad 
inflyttning sommaren 2020. Bostadsbolaget har också färdig-
ställt 20 lägenheter i två hyreshus nära idrottsplatsen i Järbo.

Kommunen har sålt mark till Microsoft på Tunaområdet som 
har börjat bygga bland de mest hållbara datacentren i världen, 
både när det gäller konstruktion och drift. I och med Micro-
softs etablering så är intresset stort även från andra företag 
som vill etablera sig på Tunaområdet. En viktig framgångs-
faktor är att företagen och kommunmedborgarna känner att 
Microsofts etablering bidrar till lokal utveckling. Att Micro-
soft stolt presenterar sitt samarbete med Sandvik och sin vilja 
att bygga datacenter med ambitionen att vara de mest hållbara 
i världen stärker Sandviken som centrum för ren energi och 
fossilfria transporter. 

Vi har under 2019 genomfört massor av bra verksamhet för 
Sandvikenborna. Den tidigare ökningen av kommuninvånare 
under främst 2016 och 2017 har stannat av. Det blev en ök-
ning med 26 kommuninvånare till 39 234 från sista december 
2018, men det var lägre än den befolkningsprognos som var 
underlag till budget.  Arbetslösheten är fortsatt hög och ligger 
över riksgenomsnittet. Kopplat till den höga arbetslösheten 
är tyvärr kostnaderna för försörjningsstöd fortsatt höga. Även 
övriga kostnader inom individ- och familjeomsorgsnämn-
dens verksamheter är höga liksom hos kunskapsnämndens 
verksamheter. Dessa verksamheter är de största bidragande 
orsakerna till att kommunen i år visar ett negativt resultat på 
26 mkr. Ett negativt resultat måste normalt återställas inom tre 
år men då kommunfullmäktige tidigare tagit beslut om avsätt-
ning till RUR (resultatutjämningsreserv) och satt av medel i 
densamma så kan kommunen i år använda sig av dessa medel. 

Det innebär att vi tar motsvarande underskott ur RUR och 
därmed behöver vi inte dra med oss underskottet till kom-
mande år. Kommunen kommer, liksom många andra kom-
muner, få tuffa ekonomiska år framför sig. Det egna skatteun-
derlaget ökar inte i paritet med riket i övrigt där den främsta 
anledningen är den höga arbetslösheten som råder inom kom-
munen. Det finns utmaningar för majoriteten i den politiska 
ledningen men samtidigt stora spännande utvecklingsområden 
där vi tillsammans ska leda vår kommun in i framtiden.

Peter Kärnström 
Kommunalråd 

SANDVIKENS KOMMUNKONCERN
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Inledning

Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och 
tydlig bild av Sandvikens kommuns verksamhet det gångna 
året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen som 
ger en bild av den samlade kommunala verksamheten obero-
ende av hur verksamheten är organiserad.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Översikt över verksamhetens utveckling

Den kommunala koncernen            
Alla belopp i mnkr där annat ej anges 2019 2018 2017 2016 2015
      
Verksamhetens intäkter 1 433,6 1 378,8 1 360,0 1 341,9 1 164,5
Verksamhetens kostnader* -3 391,4 -3 265,4 -3 154,6 -3 024,2 -2 766,7
Skatteintäkter och statsbidrag 2 316,0 2 252,4 2 183,4 2 100,5 1 936,4
Årets resultat 179,2 65,1 95,8 151,9 76,6
Soliditet (%) 34,3 31,9 33,6 33,8 33,3
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 19,5 16,5 16,2 14,8 11,6
Investeringar (netto) 530,5 734,6 628,0 638,6 480,1
Långfristig låneskuld 2 275,6 2312,9 2110,4 1754,5 1552,4
Antal anställda 4 073 4 017 4 210 3 923 3 479
Investeringar / medborgare (kr) 13 521 18 736 15 996 16 396 12 531
* Innehåller bolagens skattekostnader from 2018      
      
Kommunen      
Alla belopp i mnkr där annat ej anges 2019 2018 2017 2016 2015
      
Antal invånare (folkmängd) 39 234 39 208 39 259 38 949 38 314
Kommunal skattesats (%) 21,61 21,61 21,61 21,61 21,61
Verksamhetens intäkter 675,8 637,8 653,7 663,3 513,1
Verksamhetens kostnader -3 028,1 -2 906,1 -2 812,9 -2 693,8 -2 429,6
Skatteintäkter och statsbidrag 2 316,0 2 252,4 2 183,4 2 100,5 1 936,4
Årets resultat -26,0 -4,2 22,4 70,8 14
Soliditet (%) 24,9 27 31,8 35,9 42,5
Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 4,6 5,3 5,4 4,8 0,8
Investeringar (netto) 214,0 380,8 347,0 281,0 215,0
Långfristig låneskuld 2 069,8 1 869,5 1 487,7 996,0 580,7
Antal anställda 3 415 3 513 3 523 3 461 3 156

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 179,2 
mkr (65,1) för verksamhetsåret 2019. I tabellen nedan lämnas 
en översikt över verksamhetens utveckling.

Det redovisade resultatet för 2019, 179,2 mkr för den samlade 
kommunala verksamheten, är starkare än tidigare år. Det star-
kare resultatet kan främst förklaras med fastighetsförsäljning 
av 385 lägenheter som Sandvikenhus AB gjort under året. För 
att jämföra resultat mellan åren så bör koncernens jämförel-
sestörande, eller exceptionella kostnader elimineras, då blir 
resultatet 34,5 mkr för kommunkoncernen, vilket är svagare 
än de senaste åren. Resultatet förklaras främst av ökade kost-
nader inom nämndernas verksamheter så som för utbildning, 
sociala kostnader samt minskade statliga intäkter inom arbets-
livsområdet.

Stadshuskoncernen redovisar ett resultat på 235,9 mkr (90,0 
mkr) före bokslutsdispositioner och skatt. Bortsett från excep-
tionella poster i samband med fastighetsförsäljningar, främst i 
Sandvikenhuskoncernen, ligger resultatet i nivå med budget, 
ca 80 mkr. En stor del av årets resultat, 53,0 (68,0) mkr, sva-
rar Energikoncernen för. 

Gästrike Återvinnare har påverkat med -2,7 mkr i årets resul-
tat, vilket motsvarar Sandvikens kommuns andel i förbundet. 
Gästrike Räddningstjänst resultat är 0,0 mkr, liksom resultatet 
för Stiftelsen Rosenlöfs Tryckerimuseum.

Befolkningen har ökat något sedan förra bokslutet, men sett 
över några år så har de senaste årens befolkningsutveckling 
planat ut. En anledning till avstannande befolkningsutveck-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Översikt över verksamhetens utveckling

ling kan förklaras med brist på bostäder, både inom allmän-
nyttan och hos privata aktörer, inom Sandvikens kommun. 
Vid utgången av 2019 hade Sandvikenhus AB 23 462 perso-
ner i bostadskö och uthyrningsgraden ligger på en fortsatt hög 
nivå, 99 procent. 

Investeringsvolymen har varit hög under senare år och upp-
gick under 2019 till  mkr (734,6 mkr). Under de senaste fem 
åren har investeringar gjorts i materiella anläggningstillgångar 
för drygt 3 miljarder kr. Skuldsättningsgraden uppgår till 65,7 
procent, en minskning från förra året då den uppgick till 68,1 
procent men har totalt sett legat tämligen konstant under fem-
årsperioden (66,7 mkr 2015). Ett bra likviditetsflöde av medel 
från den löpande verksamheten har bidragit till att finansiera 
investeringarna.

Koncernens långsiktiga betalningsförmåga, soliditeten, har 
höjts och ligger nu på 34,3 procent, en procent över snittet 
för femårsperioden.. Den låg på ca 37 procent i början på 
2000- talet, sjönk därefter ett tag, men har sedan successivt 
ökat. Soliditetsförsämringen, sett ur ett längre tidsperspek-
tiv, beror framför allt på den höga investeringsvolymen 
som varit i koncernen. Då soliditeten mäts med hänsyn till 
pensionsförpliktelser som redovisats som ansvarsförbindelser, 
uppgår den till 19,5 procent (16,5 procent). Den har ökat suc-
cessivt från 11,6 procent år 2015. Det goda resultatet i kon-
cernen och en sänkning av pensionsförpliktelserna under de 
senaste åren har bidragit till detta. Pensionsförpliktelser, som 
redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser, 
finns hos kommunen och Gästrike Räddningstjänst. I båda or-
ganisationerna har pensionsförpliktelserna tidigare överstigit 
det egna kapitalet, vilket således blev negativt när det redovi-
sades som justerat eget kapital, men under de senaste åren har 
det egna kapitalet överstigit pensionsförpliktelserna hos båda.      

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens 
nämnds- och förvaltningsorganisation och i en bolagskon-
cern via moderbolaget Sandvikens Stadshus AB, samt även 
i förbundsform tillsammans med andra kommuner. I kon-
cernbokslutet ingår Sandvikens kommun och de bolag, kom-
munalförbund och stiftelser i vilka kommunen direkt eller 
indirekt har ett inflytande på minst 20 procent.

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

Kommunkoncernen

Gästrike Räddningstjänstförbund

Gästrike Återvinnare

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri

Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus ABHögbo Bruks AB

Sandviken
Energi Elnät AB

Bångbro Kraft AB Knuten
Fastigheter HB

Kommunfullmäktige
27%

24%

100%

100%

Sandvikens Stadshus AB

100% 100% 100% 100%

100% 1% 99%

Sandviken Energi 
Vatten AB 

100%

100%

Sandvikens
Specialfastigheter AB

Kommunen

Personalkontoret

Kommunledningskontoret

Ekonomikontoret

IT-kontoret Informationskontoret

Servicekontoret

Inköpskontoret

Tekniska kontoret

Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnads-

nämnd

Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnads-

förvaltning

Omsorgs-
nämnd

Kommun-
styrelse

Kultur- och
fritidsnämnd

Arbetslivs- 
nämnd

Kunskaps-
nämnd

Individ- och familje- 
omsorgsnämnd

Individ- och familje- 
omsorgsförvaltning

Kunskaps-
förvaltning

KommunfullmäktigeÖverförmyndarnämnden 
i Västra Gästrikland

Revision

Valnämnd

Omsorgs-
förvaltning

Kommunstyrelse-
förvaltning

Kultur- och fritids-
förvaltning

Arbetslivs- 
förvaltning

Sandbacka Park Utvecklingskontoret

Näringslivskontoret

Sandvikens Nytto-
fastigheter AB

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Den kommunala koncernen

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

Sandvikens kommun har sedan 2008 en traditionell nämnd- 
och förvaltningsorganisation. Organisationen bygger på sek-
torsindelning. Nämnderna har sin egen förvaltning och det 
fulla ansvaret för ekonomi och verksamhet. Efter valet 2018 
påbörjade kommunfullmäktige ny mandatperiod den 15 okto-
ber 2018. För övriga nämnder och styrelser gäller ny mandat-
period från 1 januari 2019.

Moderbolaget Sandvikens Stadshus AB är Sandvikens kom-
muns holdingbolag för hel- och delägda företag. I koncernen 
ingår de helägda dotterbolagen Högbo Bruks AB, Göransson 
Arena AB, Sandvikens Specialfastigheter AB och energikon-
cernen Sandviken Energi AB med dess helägda dotterbolag 
Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB 
och Bångbro Kraft AB. Vidare ingår fastighetsbolaget Sand-
vikenhus AB med det helägda dotterbolaget Sandviken Nyt-
tofastigheter AB, Sandtjädern Holding AB samt dotterbolaget 
Knuten Fastigheter HB, ägd till 99 procent. Resterande andel 
i Knuten Fastigheter HB, 1 procent, ägs direkt av Sandviken 
Stadshus AB.

Sandvikens Stadshus AB är moderbolag i kommunens bolags-
koncern. Bolaget har god kontroll och styrning av dotterbola-
gens verksamhet och dialogen däremellan är god. Ingen annan 
verksamhet bedrivs i bolaget. 

Högbo Bruks AB är ägare till bruks- och fritidsområdet 
Högbo Bruk och förvaltar dess mark och anläggningar. Sand-
vikens kommun har till bolaget överlämnat uppgifterna att 
förvalta kommunens samlade skogsinnehav, bedriva kultur- 
och fritidsverksamhet i Högbo, leda och genomföra arbets-
marknadsinsatser i bolaget och i kommunens skogar samt 
att förvalta och utveckla den kulturhistoriska miljön i Högbo 
med dess herrgårdar, ekonomibyggnader och stugor. 

Göransson Arena AB förvaltar och driver kommunens fritids- 
och idrottsanläggningar på Jernvallen, inkluderande Görans-
son Arena, men även andra anläggningar i kommunen såsom 
BJ Arena i Björksätra, Parkhallen i stadsparken och anlägg-
ningar i Storvik, Åshammar, Järbo och Österfärnebo. 

Sandvikens Specialfastigheter AB är ägare av byggnaden 
”Göransson Arena” och ansvarar för planerat underhåll och 
investeringar i densamma. Arenan hyrs ut till systerbolaget 
Göransson Arena AB, som ansvarar för verksamheten som 
bedrivs där samt utför drift och löpande underhåll. 

Sandviken Energi AB är moderbolag i energikoncernen som 
består av de helägda dotterbolagen Sandviken Energi Elnät 
AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB. Där 
bedrivs bland annat produktion, distribution, köp och försälj-
ning av elektricitet och fjärrvärme. 

Moderbolaget ansvarar för fjärrvärmeverksamheten, för sköt-
sel och underhåll av gaturummet i kommunen samt för drift 
och utbyggnad av ett stadsnät för data- och telekommunika-
tion baserat på optisk fiberkabel i bredbandsverksamheten 

(Sandnet). Sandviken Energi Vatten AB ansvarar för vatten-
försörjning och avloppshantering i kommunen. I dotterbolaget 
Sandviken Energi Elnät AB bedrivs elnätsverksamhet och i 
Bångbro Kraft AB sker elproduktion med vattenkraft. 

Sandvikenhus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag och 
moderbolag till Knuten HB och det helägda Sandviken Nyt-
tofastigheter AB samt Sandtjädern Holding AB. Det senare 
användes vid försäljningen av 385 lägenheter under året, 
men har därefter inget ägande, ej heller någon verksamhet. 
Koncernen erbjuder kundanpassade bostäder och lokaler samt 
service inom Sandvikens kommun. Sandvikenhus AB äger 
och förvaltar cirka 3 800 lägenheter i kommunen. 

Bolagen sköter även delar av kommunens verksamhetsloka-
ler. Därtill sköter man kommunens parker och grönområden 
samt utför större projektledningsuppdrag. Koncernen är, med 
en nettoomsättning på 593 mkr, kommunens största aktör på 
fastighetsmarknaden. 

Dotterbolaget Sandviken Nyttofastigheter AB ansvarar för 
specialfastigheter. Dessa består främst av olika typer av vård-
boenden. Avsikten med dotterbolaget är att tydliggöra Sandvi-
kenhus ABs roll som ett allmännyttigt bostadsbolag.
Gästrike Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund 
enligt direktionsmodellen som sedan den 1 januari 1994 sva-
rar för räddningstjänsten i Gävle, Ockelbo och Sandvikens 
kommuner. Sedan 1 januari 1996 ingår även Hofors kommun 
och sedan 1 januari 2004 Älvkarleby. 

Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare bildades 2001-
04-01 och har till uppgift att ansvara för den strategiska 
planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter 
rörande insamling och behandling av avfall som åligger kom-
munerna enligt miljölagsstiftningen. Kommunalförbundet 
äger till 100 procent bolaget GÅ Tillsammans AB, som i sin 
tur äger GÅ Utvecklings AB, vilket är ägare av cirka 10 pro-
cent av Gästrike Avfallshantering AB. Förbundet äger också 
51 procent av Gästrike Ekogas AB. 

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckerimuseum driver ett tryckerimu-
seum i Kungsgården. Förutom den rena museiverksamheten 
bedrivs viss försäljningsverksamhet av tryckalster mm. 

Sandvik Utbildnings AB driver Göranssonska skolan, en fri-
stående skola på gymnasienivå med ett specialutformat indu-
stritekniskt program. Bolaget startades under år 2001 och tog 
emot sina första elever inför läsåret 2002/2003. Skolan ägs av 
Sandvik AB till 91 procent och av Sandvikens kommun till 9 
procent

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Resultat- och balansdata för kommunkoncernen 2019    

Organisation Andel Verksam- Resultat Resultat Justerat Soliditet Antal 
  hetens före boksluts efter skatt eget  anställda
  intäkter disp. o skatt kapital  års/medel
 % (mkr) (mkr) (mkr) (mkr) %
Sandvikens kommun 100 675,8 -26,0 -26,0 189,7 **4,6 3 415
Sandvikens Stadshus AB 100 4,7 7,1 13,4 118,4 30,8 -
Högbo Bruks AB 100 46,5 2,1 -1,6 20,2 15,3 51
Göransson Arena AB 100 67,6 -10,4 -0,3 11,5 18,0 41
Sandviken Energi AB 100 318,4 21,8 0,2 310,4 38,9 93
Sandviken Energi Elnät AB 100 131,3 31,9 0,3 189,0 53,9 31
Bångbro Kraft AB 100 6,8 1,5 0,8 10,1 43,2 0
Sandviken Energi Vatten AB 100 108,2 2,5 0,4 15,8 3,9 27
Sandvikenhus AB 100 568,9 184,8 169,7 651,3 41,7 178
Knuten Fastigheter HB 100 0,1 0,0 0,0 12,1 99,9 -
Sandvikens Nyttofastigheter AB 100 38,3 9,3 6,1 58,3 20,9 -
Sandvikens Specialfastigheter AB 100 1,9 -0,5 5,8 72,9 78,9 -
Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 100 0,0 -0,0 -0,0 0,3 98,6 -
Gästrike Räddn.tjänstförbund 27 38,6 0,0 0,0 0,8 **2,2  *103
Gästrike Återvinnare (koncernen) 24 56,1 -2,7 -2,7 14,6 27,1 134
Kommunkoncernen totalt  *** - 1 433,6 197,4 179,2 1 118,9 **19,5 4 073

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

Justerat eget kapital inkluderar 78 % av obeskattade reserver hos bolagen samt har reducerats med pensionsförpliktelser

i aktuella fall, det vill säga hos hos kommunen, Gästrike Räddningstjänstförbund samt för koncernen totalt.

Antalet anställda i förbunden är de faktiskt redovisade och har således inte proportionerats enligt kommunens ägda andel i förbunden.
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Koncerninterna ekonomiska engagemang 2019 (mkr)

Organisation Andel Försäljning
 

Lån
 

Räntor och  
borgens-
avgifter

 
Borgen

 
Koncernbidrag

 

     
   % Intäkt Kostnad Givare Mottagare  Intäkt Kostnad Givare Mottagare Givna Mottagna 

Sandvikens kommun 100 44,7 404,5 1 590,0 - 20,0 0,0 345,7 - - - 

Sandvikens Stadshus AB 100 4,7 5,0 52,0 119,6 0,1 1,0 - 132,0 18,3 25,5 

Högbo Bruks AB 100 10,8 2,9 - 75,0 - 0,9 - - - - 

Göransson Arena AB 100 44,2 24,5 16,2 30,0 0,0 0,4 - - - 10,4 

Sandvikens Special- 
fastigheter AB 100 1,9 6,2 30,9 17,0 0,1 0,2 - - - 7,9 

Sandviken Energi AB 100 159,7 24,3 24,3 347,0 0,2 3,2 - - 20,0 12,0 

Sandviken Energi Elnät AB 100 29,0 29,2 - 44,1 - 0,5 - - 12,0 - 

Sandviken Energi Vatten AB 100 25,4 31,7 - 275,4 - 3,6 - 68,7 - - 

Bångbro Kraft AB 100 0,1 1,9 - 5,7 - 0,0 - - - - 

Sandvikenhus AB 100 261,5 88,0 5,5 600,0 0,0 8,2 - 145,0 5,5 - 

Knuten Fastigheter HB 100 0,1 0,0 - - 0,1 - - - - - 
Sandvikens Nytto- 
fastigheter AB 100 35,4 10,5 - 205,0 - 2,3 - - - - 

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 100 0,0 0,0 - - - - - - - - 

Gästrike Räddn.tjänstförbund 27 9,1 0,6 - - - - - - - - 

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

Summa  629,7 629,7 1 718,9 1 718,9 20,5 20,5 345,7 345,7 55,8 55,8 

 Mellanhavandena med förbunden har angivits proportionellt mot ägd andel.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

För att förstå Sandvikens resultat och ställning är det nödvän-
digt att ha kunskaper om riskerna i kommunkoncernen och 
kommunen. Riskerna redovisas under rubrikerna omvärldsris-
ker, verksamhetsrisker och finansiella risker. 

Omvärldsrisker

SKR:s prognoser har sedan december 2017 utgått från att 
högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande 
sysselsättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna 
blir nu allt tydligare på att konjunkturen mattas av, det fram-
går både av förtroendeindikatorer och sysselsättningsstatisti-
ken. SKR räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkon-
junktur under 2020 och att den kommer att fortsätta under 
2021. Bedömningen är att BNP ökar med strax över 1 procent 
både i år och nästa år och att arbetslösheten stiger till drygt 7 
procent, trots att arbetskraftsdeltagandet sjunker något. 

Befolkningsutveckling

I länet ökade befolkningen under 2019 med 835 personer. I 
Sandviken ökade befolkningen med 26 invånare till totalt 39 
234. Enligt prognosen förväntas folkmängden år 2030 öka till 
39 500 personer. Den årliga befolkningstillväxten ligger runt 
0,1 procent i början av prognosperioden för att senare mattas 
av till 0-tillväxt. Under hela perioden prognostiseras födelse-
nettot i Sandvikens kommun till att vara negativt. 

Att befolkningsutvecklingen ändå prognostiseras som posi-
tiv förklaras av att fler beräknas flytta till kommunen än vad 
som flyttar ut. Befolkningsökningen mattas av mot slutet av 
prognosperioden till följd av att den beräknade invandringen 
till kommunen sjunker med utgångspunkt i SCB:s prognos för 
invandring till riket.

Även om prognosen pekar på att antalet invånare inte kommer 
att förändras på ett dramatiskt sätt så händer det desto mer med 
befolkningens sammansättning 

Antalet barn, unga och äldre prognostiseras att öka i högre 
takt än befolkningen i förvärvsaktivålder. Detta innebär att den 
så kallade demografiska försörjningskvoten, som anger hur 
många barn, unga och äldre som ska försörjas av dem i för-
värvsaktiv ålder, kommer att öka. Den demografiska försörj-
ningskvoten är ett bra mått på förutsättningarna för finansie-
ring av den kommunala servicen. 

Den demografiska försörjningskvoten i Sandvikens kommun 
har under de senaste 10 åren ökat från 77 procent till 86 pro-
cent. Fram till 2030 beräknas den demografiska försörjnings-
kvoten stiga till 95 procent i Sandvikens kommun. 

Arbetsmarknad

Arbetslösheten har minskat under flera år fram till första 
halvåret 2019. Sveriges Kommuner och Regioner bedömer att 
arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige fortsätter att försvagas 
under 2020. Sandviken har hög arbetslöshet, vid mätningen 
den 31 december 2019 hade Sandviken den åttonde högsta 
arbetslösheten i Sverige, 10,6 procent. 

Statens neddragning av Arbetsförmedlingen innan det utarbe-
tats något annat alternativ, gör att kommunerna får ta ett större 
ansvar, än det var menat, för arbetsmarknadsfrågor. Ökad 
sysselsättning är en viktig fråga ur flera perspektiv, inte minst 
ekonomiskt. Den största delen av kommunens intäkter är skatt 
på arbete.

Trots den sysselsättningspotential som finns i kommunen (i 
form av arbetslösa) är företagen beroende av arbetskraft uti-
från. Bristen på bostäder kan dock leda till att företagen får 
svårt att hitta arbetskraft i kommunen. 

Bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Sandviken är ansträngd. Detta är en följd 
av god lokal arbetsmarknad och det stora antalet asylsökande, 
vilket sammantaget medfört en positiv nettoinflyttning till 
kommunen de senaste åren. Fortsatt bostadsbyggande i ökad 
takt är nödvändigt för att det ska vara möjligt att tillfredsställa 
behovet av bostäder.

Kommunen jobbar aktivt med mark och exploatering för att 
kunna erbjuda privatpersoner och andra intressenter möjlig-
heten att bygga bostäder. Sandvikenhus arbetar aktivt med en 
femårig plan för nyproduktion av lägenheter utifrån kommu-
nens bostadsförsörjningsprogram.

Hållbarhet

Långsiktighet i den ekonomiska planeringen är nödvän-
dig för att Sandvikens kommun ska kunna ta ett utökat 
ansvar för att möta demografiska förändringar och kris-
situationer i omvärlden, samtidigt som framtida medbor-
gare ska kunna ha goda livsvillkor. För en god ekonomisk 
hushållning med begränsade resurser och för att få till stånd 
en god samhällsutveckling är det bland annat nödvändigt att 
Sandviken agerar förebyggande och samverkar. Det behövs 
mer samverkan inom kommunen, i kommunkoncernen, 
mellan kommunen och medborgare och frivilligorganisationer 
liksom med företag, andra kommuner och olika intressenter. 
För att arbeta med Agenda 2030 är Sandvikens kommun 
tillsammans med Hofors och Ockelbo kommuner deltagare i 
projektet Glokala Sverige.

Verksamhetsrisker

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för kommunen 
och dess verksamhet. För vissa personalgrupper, särskilt 
förskollärare, socionomer och omvårdnadspersonal finns det 
rekryteringssvårigheter och kommunen står inför stora pen-
sionsavgångar de kommande åren. Samtidigt som det finns 
utmaningar att rekrytera personal i dagsläget så ökar vårdbe-
hovet inom äldreomsorgen och behov av förskola och skola i 
och med den demografiska utvecklingen.

I samband med att budgeten för 2020 beslutades i kommun-
fullmäktige i december så pekades tre områden ut som särskilt 
viktiga att arbeta med; öka resultaten i skolan, minska arbets-
lösheten samt öka inkluderingen i samhället. Alla tre områden 
hänger ihop och är viktiga både ur ett samhällsperspektiv men 
också ur ett ekonomiskt perspektiv. För att lyckas med upp-
draget måste samtliga verksamheter inom hela kommunkon-
cernen samverka och hjälpas åt.
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Finansiella risker

Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn innehål-
ler riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för 
finansverksamheten i den kommunala koncernen och kommu-
nen. Den kommunala koncernen och kommunen är exponerad 
för framför allt ränterisk, finansieringsrisk, likviditetsrisk och 
marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar.

Per den 31 december 2019 uppgick den kommunala koncer-
nens räntebärande skulder till 2 275,6 mkr, vilket är en minsk-
ning från året innan med 37,3 mkr. Kommunens räntebärande 
skulder uppgick till 2 069,8 mkr på grund av att kommunen 
fungerar som internbank i koncernen och tar upp lån för vi-
dareutlåning till koncernbolagen, kommunens låneskuld för 
egen del uppgick till 615 mkr, vilket är en minskning med 8 
mkr från 31 december 2018. 

Upplåningen i den kommunala koncernen löper med både fast 
och rörlig ränta. Den genomsnittliga låneräntan under 2019 
var 0,93 procent på kommunens upptagna lån och 1,18 pro-
cent på de lån som kommunen vidareutlånar inom koncernen. 
Räntan har de senaste åren legat på historiskt låga nivåer och 
den troliga utvecklingen är att räntenivåerna ökar, men utifrån 
de prognoser som görs så är det inte inom den närmaste fram-
tiden.

Kommunen följer upp de finansiella riskerna utifrån finans-
policyn månatligen med en finansrapport på koncernnivå till 
kommunstyrelsen.

Risker i skatteintäkter och statsbidrag

Det finns risker förknippade med reducerade skatteintäkter till 
följd av ökad arbetslöshet vid en konjunkturnedgång, särskilt 
om det slår hårt mot exportindustrin som är viktig för Sandvi-
ken. Än mer påtaglig är risken för reducerade statsbidrag, då 
dessa är beroende av beslut på nationell nivå kan dessa vara 
svåra att förutse.
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Händelser av väsentlig betydelse

Kommunens verksamheter

Microsoft har köpt mark på Tunaområdet i Sandviken samt 
fått bygglov för byggnader på totalt omkring 23 000 kvadrat-
meter. Byggnationen av datahallarna har kommit igång. 

Ett medfinansieringsavtal med Trafikverket gällande byggna-
tion av ny trafikplats Tuna samt Microsofts etablering har lett 
till ökat intresse för Tunaområdet, allt fler med föravtal vill 
köpa sina tomter samtidigt som andra nya intressenter vill 
förhandla om markköp.

Näringslivssenheten har arbetat aktivt med centrumutveckling 
av Sandvikens stadskärna, vilken blev utsedd till den stads-
kärna som växt mest i Sverige under 2019.

Minskningen av Arbetsförmedlingens budgetramar och den 
förändrade inriktningen av den nationella arbetsmarknadspo-
litiken, liksom den skärpta migrationspolitiken, fick mycket 
stora konsekvenser för Arbetslivsnämndens verksamheter. 
Nämnden tog beslut om stora neddragningar av verksamheter 
som nedläggning av Arbetsmarknadscentrum, personalned-
dragningar samt avveckling av merparten av extratjänsterna.

En ny version av verksamhetssystem och bedömningsinstru-
ment i handläggningen av försörjningsstöd har implemente-
rats under 2019. Processen att automatisera handläggningen 
inleddes under året och kommer att driftsättas under februari 
2020. Detta sammantaget förväntas förbättra kvaliteten i arbe-
tet och öka försörjningsstödstagarnas delaktighet. Den ökade 
digitaliseringen inom ekonomiskt bistånd medför att persona-
len kan fokusera på socialt arbete och människors behov istäl-
let för tidskrävande administration och kontroll.

Bostadsbristen påverkar individ- och familjeomsorgens verk-
samhet påtagligt. Placeringar av vuxna och ungdomar på 
institution kan i vissa fall inte avslutas eftersom bostadsfrågan 
inte kan lösas. Den innebär förutom förlängda vårdtider att 
den enskildes möjligheter till utveckling och självständighe-
ten försenas. 

I syfte att utveckla arbetet med tidig upptäckt och tidiga in-
satser är samverkan mellan individ- och familjeomsorgen och 
för- och grundskolan en viktig förutsättning för framtida ut-
veckling. Under 2019 har barn- och ungdomsvården tillsam-
mans med ett av skolområdena och barn- och familjehälsan 
inom regionen initierat ett utvecklingsprojekt med fokus på 
att gemensamt hantera upptäckt av barn som misstänks fara 
illa i samband med problematisk skolfrånvaro. En gemensam 
arbetsgrupp har inlett arbetet med att ta fram gemensamma 
rutiner och förbättrade metoder för att möta den komplexa 
problematik som ofta återfinns kring barn med hög skolfrån-
varo.

Organisationen inom omsorgsnämndens verksamheter ska 
stödja det arbete som ska utföras, samtidigt som den ska 
bidra till ökad effektivitet och kvalitet. Handläggarenheten 
har förstärkts med två gruppledare med avsikt att öka kvali-
teten, rättssäkerheten samt förbättra möjligheten att hantera 
ökande volymer. Organisationen har också utökats med en 
kommundoktorand där avsikten är att följa implemente-
ringen av nya arbetsmetoder och modeller inom exempelvis 

digitalisering, teknik/välfärdsteknik framförallt inom ett ar-
betsmiljöperspektiv. Chefsledet inom särskilda boenden har 
i projektform utökats med två enhetschefer där avsikten varit 
att förbättra kvalitet och arbetsmiljö.

Bolagens verksamheter

Högbo Bruks AB har haft många förfrågningar angående 
föreläsningar om sin organisation, hur de arbetar med sociala 
företag och med personal med arbetshinder från andra kom-
muner, företag och organisationer. 

Under året har det tagits fram en skrift om Högbo som beskri-
ver verksamheten som idag har 23 avdelningar. 132 personer 
är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Nya avdelningar är 
silversmide, träsnideri samt tapetserare för att renovera äldre 
möbler. 

SM i mathantverk arrangerades i Högbo. Det var första 
gången som arrangemanget flyttades från Jämtland. Högbo 
Gårdshandel vann här guld och silver för sina fina produkter. 

Göransson Arena AB genomförde under 2019 45 stycken 
evenemang. Bolaget har tillsammans med idrottsklubbarna 
på området utvecklat Göransson Arena för att kunna nyttjas 
av multipla idrotter. I oktober arrangerades för första gången 
Göranson Cup Innebandy samt att SAIK-Bandy och SIF har 
startat ett samarbete för att lägga gräs i Göransson Arena vå-
ren 2020. 

Under 2019 har Sandviken Energi AB fortsatt arbetet med att 
bidra till det hållbara samhället i Sandviken. Som en del i ar-
betet för att öka hållbara transporter i kommunen har det un-
der året satts upp totalt 204 laddpunkter runt om i kommunen. 
Dessutom har verksamheten ställt om den egna fordonsflottan 
till att bli fossilfri och genom det sänkt koldioxidutsläppen 
med tio ton jämfört med 2018. 

Sandviken Energi AB arbetar också med att också bli helt fos-
silfria leverantörer av värme. Det är ett stort och viktigt steg 
i hållbarhetsarbetet och det har jobbats intensivt med en plan 
att kunna investera bort användningen av torv i värmeverket 
inom en femårsperiod. 

Året 2019 började med höga produktionsvolymer av 
fjärrvärme på grund av något kallare temperaturer 
under starten av året. Därefter växlade vädret och 
produktionsnivåerna sjönk kraftigt. Sammantaget gav 
det en lägre värmeproduktion under året. Sommaren 
revisionsstopp genomfördes enligt plan och flertalet viktiga 
underhållsaktiviteter genomfördes. 

Under året har förstudien gällande Sandvikens Fram-
tida Fjärrväme pågått för att hitta en långsiktigt hållbar 
värmeproduktion, som kräver minimalt tillskott av mer 
miljöbelastande bränslen vid produktionstoppar. Ett beslut 
förväntas att tas under 2020 och den nya värmeproduktionen 
tas troligen i drift 2024/25. 

Investeringarna i ledningsnätet följer planeringen. Under 2019 
har ledningar ersatts utefter Köpmangatan, Dalagatan samt i 
Björksätra. Nyanslutningar har även gjorts genom förtätningar 
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omfattande mer än 10 villor i Sandviken samt av nyproduce-
rade fastigheter. Investering av nya värmemängdsmätare är 
klar och det är nu möjligt att använda central fjärravläsning. 

Sandviken Energi har under 2019 utfört tolv plogsvängar på 
gator och 23 plogsvängar på gång- och cykelbanor. Snö som 
hindrat framkomligheten eller utgjort trafikfara har forslats 
bort till kommunens snötipp. I Sandviken Energis årliga upp-
drag ingår tio plogsvängar, vilket 2019 innebar ett ekonomiskt 
underskott på -3 995 tkr. 

Utöver planerat underhåll av vägnätet gör vi löpande repara-
tioner av gator som har skador, potthål eller sprickor. Även 
andra gatuinvesteringsarbeten har utförts, exempelvis cirkula-
tionsplats Västerled, fortsatt utbyggnad av Tuna 1, samt pro-
jektering för cirkulationsplats vid Järbovägen – Industrivägen 
samt svängfiler vid Sveavägen – Järbovägen. 

Bredbandsstrategin i Sandvikens kommun säger att år 2020 
ska 90 procent av hushållen och 95 procent av företagen ha 
tillgång till minst 100 MB bredband. Under året har fortsatt 
arbete med utbyggnad av stadsnätet, framför allt utanför tät-
ortsområdena, inneburit att strategin är på god väg att nå sina 
mål. Medfinansiering från Sandvikens kommun, Europeiska 
Regionala Utvecklingsfonderna och Landsbygdsprogram-
met har skapat förutsättningar så att verksamheten har kunnat 
skynda på arbetet. 

En stor del av Sandvikens elnät byggdes under 1950- och 
1960-talet. Det betyder att många installationer nu börjar nå 
slutet på sin livslängd och behöver bytas ut. Belastningen på 
elnätet var inte heller lika stor då som nu och framför allt så 
stor som den kommer att bli i framtiden, vilket gör att elnätet 
behöver dimensioneras efter andra kapacitets- och säkerhets-
krav. För att minska avbrott som beror på väder och vind, 
grävs luftledningar ner för att på så sätt skydda elförsörj-
ningen mot vind och annan yttre påverkan. Där det är möjligt 
samordnas aktiviteter med utbyggnad tillsamman med andra 
verksamheter inom Sandviken Energi. 

Verksamheten ser en ökad mikroproduktion av elektricitet, 
något som välkomnas, men som också belastar elnätet framför 
allt i dess yttre delar. Utbyggnaden av infrastruktur för elfor-
donsladdning ställer också nya krav för att kunna hantera de 
toppar som uppstår vid samtidig laddning. 

Under 2019 har ett flertal nätstationer bytts ut och det har 
påbörjats utbyte av samtliga elmätare. Investeringarna är delar 
i planen att effektivisera och göra elförsörjningen säkrare. 
Nya anläggningar innebär en minskning av el förluster i dist-
ributionssystemet och vi bygger en högre säkerhetsnivå. Byte 
av mätare ger en högre tillförlitlighet men det möjliggör en 
framtida flexibilitet och utveckling av tjänster. 

Under sommaren 2019 uppstod problem hos flertalet av Sand-
viken Energi Vatten ABs kunder i områdena kring Kungsgår-
den och Storvik då missfärgat uppstod i perioder under ett par 
månader. Bakgrunden till problematiken var att en mångårig 
vattenläcka upptäcktes och reparerades. Flödesriktningar och 
tryckförhållanden i vattensystemet ändrades då som medförde 
att material började släppa från insidan av rören i delar av 
systemet. 

Under 2019 beslutades en ny VA-plan i kommunfullmäktige. 
VA-planen innehåller, förutom en aktivitetslista med förbätt-
ringsåtgärder, även en utbyggnadsplan för befintlig bebyggel-
se. Behovsutredningar för de första områdena är uppstartade 
och förväntas vara färdigställda under 2020. 

Under året så genomförde Sandvikenhus AB en försäljning av 
385 lägenheter. Det är den största försäljning som gjorts sedan 
2005. Syftet var att stärka bolagets finanser för framtiden. 

På Sveavägen påbörjades bygget av det första egna trygg-
hetsboendet med 34 lägenheter. Inflyttning är beräknad till 
sommaren 2020. Trygghetsboendet kommer att ha gemen-
samhetsutrymmen och en trygghetsvärdinna. Utformningen 
av trygghetsboendet arbetas fram tillsammans med ett antal 
intresseorganisationer. På husets tak kommer det att sitta 
solceller. Det blir första gången Sandvikenhus använder den 
tekniken i nyproduktion för sina egna fastigheter. 

Under 2019 inleddes arbetet med att planera och komplettera 
Björksätra genom en förtätning inne på området. Bredvid en 
befintlig fastighet med flertalet treor kommer en ny byggnad 
uppföras, omfattande totalt 14 stycken mindre lägenheter. 
Inflyttning beräknas till sommaren 2020. 

I Norrsätra och på Nya Bruket ställdes lokaler om till totalt 5 
nya lägenheter. 

Flera större projektledningsuppdrag har under året utförts på 
uppdrag av ägaren, Sandvikens kommun. Bland dessa kan 
nämnas skolrenoveringar av Söderskolan och Björksätrasko-
lan som inleddes under året. Arbetet med att återuppbygga 
Solgårdens förskola som brann 2018 påbörjades. Den nya 
förskolan beräknas stå färdig till sommaren 2020. I september 
2019 återinvigdes Sandvikens stadshus efter renoveringen 
som pågått i drygt tre år och i två etapper. Sandvikenhus har 
ansvarat för projektledningen av ombyggnationen. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I Sandvikens kommun är den kommunala koncernen den 
övergripande styrenheten. Med den kommunala koncernen 
avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, holdingbolaget 
(Sandviken Stadshus AB), samt kommunens nämnder och 
övriga bolag. I förvaltningsberättelsens organisationsöversikt 
framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad. Styr-
ning och uppföljning är, så långt det är möjligt med hänsyn 
till verksamhetens art och lagstiftning, utformad med syfte att 
styra på ett likartat sätt oberoende av vilken verksamhet eller 
juridisk organisationsform som berörs.

Ansvarsstruktur

Inom Sandvikens kommunkoncern finns flera nivåer av poli-
tiskt styrande instanser: kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Där-
till finns det en tjänstemannaorganisation. I bilden nedan il-
lustreras struktur och roller för styrning och uppföljning inom 
den kommunala koncernen. 

Styrning inom Sandvikens kommunkoncern
 

Kommunfullmäktige
Budget med plan (ramar, uppdrag och mål)

Program, planer, policyer och särskilda beslut
 

Reglemente Bolagsordning
Delegationsordning Ägardirektiv

Kommunstyrelsen  
Styra, leda och samordna den kommunala koncernen  

Hålla uppsikt inom den kommunala koncernen  
Övergripande ansvar för intern kontroll  

Rapportera till kommunfullmäktige  
 Sandviken Stadshus AB
 Styra, leda och samordna bolagskoncernen
 Rapportera till kommunstyrelsen och
 kommunfullmäktige
 

Kommunens nämnder Kommunens bolag 
Styra, leda och samordna verksamhet Styra, leda och samordna verksamhet

Mål för verksamhet och ekonomi Mål för verksamhet och ekonomi
Rapportera till kommunstyrelsen Intern kontroll avseende verksamhet och ekonomi

Intern kontroll avseende verksamhet och ekonomi Upprätta affärsplan
Rapportera till kommunstyrelsen Intern kontroll avseende verksamhet och ekonomi

 Rapportera till Sandviken Stadshus AB
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Kommunfullmäktige, med de demokratiskt folkvalda politi-
kerna, är det högsta beslutande och styrande organet. Kom-
munstyrelsen fastställer övergripande visioner, planer, mål 
och uppdrag för den kommunala koncernen. Detta görs i 
budget och översiktsplan. Fullmäktige fastställer även regle-
menten, bolagsordningar, ägardirektiv med mera, och tillsätter 
ledamöter i kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelser. 
Fullmäktige godkänner delårsrapporter och årsredovisning 
samt beslutar om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 
inom kommunens nämndsorganisation.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkstäl-
lighet, uppföljning och utvärdering vilket inbegriper samord-
ning av mål, riktlinjer direktiv och ekonomi för styrning och 
kontroll av hela den kommunala koncernen. Kommunstyrel-
sen svarar således för planering och uppföljning av ekonomi 
och verksamhet för kommunens nämnder, de kommunala 
bolagen samt kommunalförbunden. Betydande delar av detta 
ansvar är kopplat till uppsiktsplikt och intern kontroll (se sär-
skild rubrik nedan). Kommunstyrelsen rapporterar till kom-
munfullmäktige.

Styrelsen för Sandviken Stadshus AB svarar för finansiell, 
skattemässig samt viss operativ samordning, mellan bolagen 
sinsemellan och mellan bolagen och kommunen.

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verk-
samheter utvecklas, följer lagar och riktlinjer samt bidrar till 
att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och uppnås.

Den kommunala koncernens tjänstemän ansvarar för att tillse 
att de politiska nivåerna har tillgång till sakkunnig kompetens 
vid beredning av ärenden samt för att bedriva den operativa 
verksamheten.

Struktur för styrning av den kommunala koncernen

I Sandvikens kommun utgår styrning och uppföljning utifrån 
mål med verksamheten i den kommunala koncernen. Eko-
nomiska ramar och mål sätts för verksamheter, sedan är det 
nämnden/styrelsen som har ansvar för att verksamhet uppnår 
dessa mål. Kommunfullmäktige beslutar om mål för god eko-
nomisk hushållning, samt om övergripande styrdokument.

Styrdokument används för att förtydliga den politiska viljan 
och säkra en effektiv och säker verkställighet. Det kan handla 
om utveckling, förhållningssätt och rättssäker hantering. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Kommunen

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

Finansiella mål

Fullmäktige har fastställt tre finansiella mål inför år 2019.

Det första målet är att resultatet för år 2019 ska uppgå till 12 
mkr (inklusive återföring av pensionsreserv) . Det redovisade 
resultatet uppgår till -26 mkr. Målet är därmed inte uppfyllt 
för år 2019. 

Nämndernas resultat är -68,1 mkr medan den gemensamma fi-
nansieringen redovisar +42,1 mkr. Årets skatteintäkter uppgår 
inte till budgeterad nivå och tillsammans med slutavräkning 
för 2017 är utfallet negativt. De generella statsbidragen av ge-
nerell karaktär har förbättrat resultatet. Ytterligare en positiv 
post är återbäring, på genomsnittlig låneskuld respektive ränta 
på insatskapital, som kommunen fått från Kommuninvest 
ekonomisk förening. Till detta kan vi konstatera fortsatt låga 
räntenivåer under året. Det har medfört lägre räntekostnader 
för kommunens upplåning. Under 2019 erhölls för andra året 
i följd en aktieutdelning från Sandvikens Stadshus AB på 10 
mkr som påverkar resultatet positivt. 

Det andra målet är att investeringarna för året får uppgå till 
maximalt 294,8 mkr, efter justeringen av fullmäktige i april 
§39 och i november, §190, 2019. Investeringsvolymen för 
året uppgick till netto 214 mkr. Målet kan anses vara uppfyllt 
för året.

Det tredje målet är att kommunens egen upplåning ökar med 
maximalt 200 mkr under året. Under året har kommunens 
egen upplåning inklusive kortfristiga balanser till kreditinsti-
tut (checkkredit) ökat med 50 mkr. Upplåningen ligger där-
med på en nivå väl under fullmäktiges mål för året, och målet 
är därmed uppnått. 

Verksamhetsmål

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

Tre verksamhetsmål har fastställts för år 2019. 

Det första målet är att kommunen årligen ska generera ett 
positivt resultat och öka med minst en (1) mkr årligen. År 
2019 budgeterades med ett resultat på 12 mkr. Sandvikens 
kommun redovisar ett negativt resultat, på -26 mkr, för år 
2019. Av dessa miljoner står nämnderna gemensamt för ett re-
sultat på -68,1 mkr. Fem nämnder redovisar negativt resultat, 
kunskapsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, 
omsorgsnämnden, överförmyndarnämnden i Västra 
Gästrikland samt arbetslivsnämnden, medan övriga redovisar 
positivt resultat. Gemensam finansiering står för 42,1 mkr av 
resultatet. Resultatet på totalt -26 mkr innebär att målet inte är 
uppfyllt för år 2019. 

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 2019. Den 
budgeterade bufferten uppgår till totalt 0,6 % för år 2019. På 
totalnivå kommer därför målet inte att uppnås.

Det tredje målet är att kommunens verksamheter ska effek-
tiviseras kontinuerligt, med minst en (1) procent av kommun-
bidraget per år. Detta ska redovisas som budgetårets verksam-
hetsförändringar inom respektive nämnd. Samtliga nämnder 
har i sina budgetramar inför år 2019 hanterat en enprocentig 
effektivisering av verksamheten inom nämnden, genom en 
budget i balans. Det går dock inte att göra en direkt koppling 
mellan fastställda verksamhetsförändringar och den enprocen-
tiga effektiviseringen, eftersom information om detta saknas 
i såväl kommunplan som verksamhetsberättelser. Nämnderna 
totalt redovisar ett negativt resultat vilket indikerar att ef-
fektiviseringskravet inte uppnåtts på total nivå. Fem nämnder 
redovisar underskott och har angett olika skäl för detta. Målet 
är därmed inte helt uppfyllt.

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för Kunskapsnämnden för 2019 är 
-32,5 mkr. Resultatet beror på fler elever inom grundsärskola 
än budgeterat, fler elever på fristående verksamheter och an-
dra kommuner i grundskolan och gymnasiet sam fler elever 
med särskilda behov inom grundskolan. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett resul-
tat om totalt -27,0 mkr. Nämnden har månatligen följt det 
ekonomiska resultatet, och diskuterat möjliga åtgärder för 
att komma till rätta med det under året prognostiserade 
underskottet främst inom verksamhetsområde barn och unga, 
vars verksamhet står för -25 mkr av underskottet.. Vad gäller 
biståndsbeslut om vård övervägs alltid alternativa lösningar 
till externa placeringar men ytterst är det den enskildes behov 
som avgör valet av insats. 

Arbetslivsnämndens negativa resultat avseende verksamhets-
området vuxenutbildning beror på den kraftiga ökningen av 
vuxenutbildning som mer än fördubblats under de senaste 
fyra åren avseende antal årsstudieplatser. Detta har krävt 
resursökning av både personal och lokaler - en resursökning 
som inte finansierats i sin helhet av statsbidrag. Ökningen 
av studenter har flera orsaker, som den stora inflyttningen av 
nysvenskar som hade sin kulmen år 2015, personer som först 
genomgår sfi (svenska för invandrare) och sedan övergår till 
grund- och gymnasieutbildning. En annan orsak är att lagstift-
ningen numera ger alla rätt till studier för högskolebehörighet. 
Därutöver har en s.k. utbildningsplikt införts för vissa arbets-
lösa.

Även verksamhetsområde kompetensförsörjning som består 
av arbetsmarknads- och integrationsverksamhet uppvisar 
ett negativt resultat viket beror på minskade statsbidrag 
från både Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 
Statsbidraget från Migrationsverket är avhängigt av antalet 
nyinflyttade flyktingar med uppehållstillstånd, vilket har 
minskat kraftigt de senaste åren. Behoven för denna målgrupp 
kvarstår dock. Underskottet 2019 uppgick till -17,5 mkr 
för nämndens verksamheter. De besparingsåtgärder som 
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nämnden vidtagit är uppsägning av personal, både inom 
arbetsmarknadsverksamhet och integrationsverksamhet. 
Varsel genomfördes i september och uppsägning i november 
vilket innebär att besparingseffekt uppnås efter första halvåret 
år 2020.

Omsorgsnämnden och Överförmyndarnämnden hade mindre 
underskott om -0,2 mkr respektive -0,1 mkr.

Hänvisningar till andra delar av Årsredovisningen:

•	 ”Finansiella analysen” för kommunen under blocket 
Kommunen: Ekonomiska sammanställningar,

•	 Den separata ”Bilagan till årsredovisningen 2019” 
som består av respektive nämnds ekonomiska utfall, 
måluppföljning, volymer/verksamhetsmått och vik-
tiga händelser och framtidsbedömning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Kommunfullmäktige 2019 - Uppföljning av måluppfyllelse mot vision 2025
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2019.  Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2019. Mätningens resultat åskådliggörs med 
följande färgmarkering:

Perspektiv MEDBORGARE
Övergripande målsättning:

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

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

Mål Bedömning
Nöjdhet med kommunal service

Beskrivning:

Medborgarna är nöjda med den kommunala servicen.
Senaste kommentar:

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index, NMI, för hur medborgarna bedömer kommunens 
verksamheter uppgick till 53, vilket är en försämring i förhållande till året innan. Noteras att förändringen är 
inom felmarginalen.

Värde år 2017: NMI 53

Värde år 2018: NMI 55
Medborgarnas inflytande

Beskrivning:

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

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index, NII, för hur medborgarna bedömer möjligheterna 
till inflytande i Sandvikens kommun, uppgick till 36 vilket är en försämring i förhållande till året innan. Note-
ras att förändringen är inom felmarginalen.

Värde år 2017: NII 40

Värde år 2018: NII 38
God upplevd tillgänglighet

Beskrivning:

Medborgarna upplever att tillgängligheten i kommunen är god.
Senaste kommentar:

Medborgarnas bedömning av möjligheterna för tillgängligheten i Sandvikens kommun, uppgick enligt index: 
NMI bemötande och tillgänglighet till 54, vilket är samma värde som året innan, men under målnivån.

Värde år 2017: NMI bemötande och tillgänglighet 52

Värde år 2018: NMI bemötande och tillgänglighet 54
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Sammanfattande analys av måluppfyllelse
För att mäta målnivåerna för målen inom perspektivet ”medborgare” används SCB:s medborgarundersökning. Resultatet från 
2019 års medborgarundersökning visar på lika eller försämrade resultat inom samtliga områden som rör målen inom medbor-
garperspektivet jämfört med år 2018. Det innebär att inget av målnivåerna inom detta perspektiv uppnås. 

Det är värt att notera att medborgarundersökningen har en svarsfrekvens på ungefär 41 procent (cirka 490 svarande responden-
ter av 1200 tillfrågade slumpvist utvalda medborgare) vilket i statistiska sammanhang bedöms vara en mycket låg svarsfrek-
vens. Samtliga förändringar av ingående index ligger också inom felmarginalen, vilket gör det svårt att veta om det rör sig om 
en verklig förändring av medborgarnas uppfattning. 

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.
Senaste kommentar:

Medarbetarundersökningen genomfördes inte år 2019. Nästa mätning genomförs hösten år 2020. Målnivå: 
MMI Chefer lägst 80.
Medarbetare motiverade och nöjda
Beskrivning:

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

Medarbetarundersökningen genomfördes inte år 2019. Nästa mätning genomförs hösten år 2020. Målnivå: 
MMI medarbetare lägst 72.
Förtrogenhet med Vision 2025
Beskrivning:

Medarbetarna är väl förtrogna med Vision 2025.
Senaste kommentar:

Medarbetarundersökningen genomfördes inte år 2019. Nästa mätning genomförs hösten år 2020. Målnivå: 
lägst 80 %.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
År 2019 genomfördes inte någon medarbetarundersökning, därav kan ingen bedömning göras för perspektivet ”medarbetare”. 
Denna undersökning genomförs vartannat år och nästa tillfälle då den genomförs är under år 2020.
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Övergripande målsättning:

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

•	 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål Bedömning
Minskad miljö- och klimatpåverkan

Beskrivning:

Miljö- och klimatpåverkan minskar inom kommunens geografiska område.
Senaste kommentar:

Värde saknas för perioden. Trenden är att utsläppen av koldioxid minskar.
Trygg och attraktiv kommun

Beskrivning:

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

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index, NRI, för hur medborgarna bedömer Sandvikens kom-
mun som en plats att bo och leva, redovisas till 54 vilket innebär en försämring i förhållande till föregående år. 
Noteras att förändringen är inom felmarginalen.

Värde år 2017: NMI 58

Värde år 2018: NMI 57
God och jämlik hälsa
Beskrivning:

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

Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” genomförs inte år 2019.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Statistik för koldioxidutsläpp på kommunnivå saknas såväl för år 2019 som för år 2018. Dock har det varit en nedåtgående 
trend i mer än tio år, vilket gör att målnivån bedöms vara uppnådd och att miljö- och klimatpåverkan inom kommunens  
geografiska område därmed minskat. 

För mätningen av medborgarnas uppfattning av Sandviken som en trygg och attraktiv kommun att bo och leva i nyttjas SCB 
medborgarundersökning. Resultatet visar på ett sämre resultat än föregående år och är del i en minskande trend. Noteras dock 
att förändringen är inom felmarginalen, vilket gör resultatet osäkert. 

Det är inte möjligt att redovisa något resultat för målet om en god och jämlik hälsa för medborgarna i Sandvikens kommun, 
eftersom mätmetoden: nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” inte genomförts under året.
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Perspektiv EKONOMI
Övergripande målsättning:

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

Mål Bedömning
Positivt ekonomiskt resultat

Beskrivning:

Sandvikens kommun genererar ett årligt positivt resultat.
Senaste kommentar:

Resultatet för 2019 är -26,0 mkr och innebär därmed att målet om ett årligt positivt resultat inte har 
uppnåtts.
Nämnderna avsätter buffert

Beskrivning:

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

Inför 2019 har endast fem av åtta nämnder kunnat budgetera en buffert på minst 1 %. Totalt uppgår 
bufferten till 0,6 % av 2019 års fördelat kommunbidrag. Målet är därmed inte uppfyllt.
Verksamheterna effektiviseras

Beskrivning:

Kommunens verksamheter effektiviseras kontinuerligt.
Senaste kommentar:

I budgetramarna ingår en effektivisering med 1 %. Det slutliga utfallet för 2019 är negativt och indi-
kerar att effektiviseringar inte har genomförts i tillräcklig omfattning.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse
Inom perspektivet ekonomi nås dessvärre inget av de uppsatta målnivåerna. Kommunen uppvisar för år 2019 ett negativt eko-
nomiskt resultat och det har inte varit möjligt för samtliga nämnder att avsätta en buffert om minst 1 % av budgetutrymmet. 
Detta innebär att effektiviseringar om 1 % av budgetramarna heller inte kunnat uppvisas. Även om ett ständigt arbete pågår för 
att effektivisera kommunens verksamhet har det inte varit möjligt att påverka det negativa ekonomiska resultatet. 
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Balanskravsresultatet

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

Balanskravsutredning

mkr 2019 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen -26,0 -4,2 22,4
Samtliga realisationsvinster -0,2 -0,9 -7,3
Justering realisationsvinst enl undantagsmöjlighet - - -
Justering realisationsförlust enl undantagsmöjlighet - - -
Orealiserade förluster i värdepapper - - -
Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -26,2 -5,0 15,1

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv - - -

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 26,2 5,0 -

Balanskravsresultat 0,0 -0,0 15,1

Årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt och 
uppgår till -26,2 mkr. Kommunen har enligt policy för god 
ekonomisk hushållning valt att nyttja medel från resultatut-
jämningsreserven (RUR) med 26,2 mkr, vilket gör att balans-
kravsresultatet uppgår till noll och därmed uppfyller kom-
munen balanskravet. Inget underskott från tidigare år finns att 
återställa. Efter årets ianspråktagande uppgår RUR till 18,1 
mkr. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



25
Väsentliga personalförhållanden

Väsentliga personalförhållanden

Kommunen

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

Antal medarbetare

Redovisning av personal efter anställningstyp syftar till att 
visa med vilken sammansättning och bemanning arbetet ut-
förs. Det synliggör bemanningens stabilitet och långsiktighet. 
Redovisat antal utgör fysiska personer. Begreppet årsarbetare 
är däremot ett mått som summerar ihop den gemensamma 
sysselsättningsgraden till antal heltider.  

Antalet personer med tillsvidareanställning uppgick vid årets 
slut till 2 901 och externa visstidsanställningar till 655. Dessa 
utgör tillsammans 3415 årsarbetare.

Antalet timavlönade personer varierade under året. Medelan-
talet timanställda under året uppgick till 1349.

Personalstruktur – tillsvidareanställda

Åldersgruppen 40 år och äldre uppgick till 73 procent vilket 
är något lägre än föregående år. Medelåldern var 47 år, oför-
ändrat mot 2018. Andelen kvinnor var 82 procent vilket är 2 
procent färre än 2018.

Andelen deltidsanställda

Heltidsbeslutet som togs 2002 har bidragit till att sänka an-
delen deltidsanställningar från 28 procent år 2002 till 11,55 
procent år 2019. Andelen deltidsanställningar har inte sjunkit 
något från föregående år.
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Personalrörlighet

Personalomsättningen under 2019 uppgick till 9,06 procent. 
Definitionen som använts är antal nyanställda under året divi-
derat med antal tillsvidareanställda i december.

Pensionsavgångar

Med start den 1 januari 2020 har ny åldersgräns i LAS och 
nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder börjat 
gälla. Reglerna med ändringar i LAS införs i två steg, 
åldersgränsen i LAS höjs från 67 till 68 år den 1 januari 
2020 och från 68 till 69 år den 1 januari 2023.

Det är svårt att bedöma hur många personer som kommer 
att avgå på grund av pensionering då det finns möjlighet att 
välja pensionstillfälle mellan åldern 61-68 år. Under året 2019 
har 82 tillsvidareanställda personer slutat på grund av pen-
sionering. År 2020 kommer 28 personer att uppnå åldern 65 
år. Fram till år 2027 uppnår 612 personer åldern 65 år. Dessa 
utgör ca 21 procent av nuvarande personalstyrka.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden var 97 procent 
vilket är oförändrat från föregående år. Av kvinnorna var det 
13,04 procent som arbetade deltid. Motsvarande siffra för 
männen var 4,65 procent.

Personalkostnader

Personalkostnaden är en stor utgift för kommunen. I procent 
av bruttokostnaden motsvarade personalkostnaden 64,0 pro-
cent år 2019. Det är 1,4 procentenheter högre i förhållande till 
föregående år.

Medellön

I december 2019 var medellönen, uppräknad till heltid, för 
tillsvidareanställda 31 231 kr. Kvinnornas medellön var 30 
703 kr och männens 33 687 kr. Kvinnornas medellön mot-
svarade 91,14 procent av männens, att jämföras med 90,75 
procent föregående år.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har visat en minskad trend sedan 2003, för att 
nå en lägsta nivå 2011. Efter 2011 har sjukfrånvaron höjts 
igen för att 2017 återigen vika nedåt. Årets sjukfrånvaro 
slutade på 6,95 procent vilket är lägre än föregående 
år 2018 då sjukfrånvaron låg på 7,42 procent. Av de 
tillsvidareanställda var det 26,39 procent som inte hade någon 
sjukfrånvaro alls under år 2019.

Sjukdomsrelaterad frånvaro (%)
Mätperiod jan-dec 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Samtliga anställda 7,0 7,4 7,3 7,9 7,5 6,9
Kvinnor 7,76 8,08 8,13 8,9 8,2 7,4
Män 4,0 4,9 4,48 3,8 4,2 4,3
29 år och yngre 6,34 5,74 6,34 6,1 6,8 5,9
30-49 år 6,64 7,03 6,65 7,5 7,6 6,3
50 år och äldre 8,19 8,22 8,39 8,8 7,9 7,6
Långtidsfrånvaro mer 
än 60 dagar 39,18 37,84 35,9 42,0 38,4 39,3

Uppnår 67 års ålder inom 10 år  

Nämnd Antal
Kunskapsnämnd 247
Omsorgsnämnd 234
Kommunledningsverksamhet 86
Arbetslivsnämnd 48
Kultur- och fritidsnämnd 17
Individ- och familjeomsorgsnämnd 45
Samhällsbyggnadsnämnd 7
Totalt 684
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Förväntad utveckling

Skatteunderlaget försvagas av coronaviruset

SKR bedömer att det kommunala skatteunderlaget 2020 kom-
mer att öka betydligt svagare än tidigare beräknat. Prognoso-
säkerheten är uppenbarligen mycket hög i nuläget, men allt 
talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtmins-
tone tillfälligtvis, kommer att drabbas hårt av viruset.

Prognosindikation för 2020 innebär betydande nedrevidering, 
SKR har landat i prognosindikation om 1,5 procent för skat-
teunderlagstillväxten 2020. Detta innebär att det blir svårt att 
behålla den kommunala verksamheten som den ser ut idag, 
det måste till effektiviseringar för att möta det intäktsbortfall i 
skatteintäkter som kommer av situationen som råder. 

Det osäkert vilka positiva effekter som kan förväntas av de 
olika typer av krisåtgärder som nu sjösätts i Sverige och glo-
balt för att stötta finansmarknaden och realekonomin. 

Kommunens kostnadsutveckling

Även om hänsyn inte tas till den generella osäkerheten 
som råder både nationellt och internationellt så har 
Sandvikens kostnadsutveckling de senaste åren överstigit 
intäktsutvecklingen. Ett första steg genom att anta nya 
ekonomiska styrprinciper som förtydligar ansvar för de medel 
som tilldelats har tagits. Kan nämnderna hålla sig inom till 
de tilldelade budgetramarna så minskar risken att kostnadsut-
vecklingen ska överstiga intäkterna. Den största utmaningen 
som kommunen står inför är det ökade trycket på verksamhe-
terna på grund av den demografiska utvecklingen. Kommunen 
ska hantera en utbyggnad av den kommunala servicen, ur 
både ett lokalförsörjnings- respektive personalförsörjnings-
perspektiv. Det kommer att krävas investeringar i lokaler för 
barnomsorg, skola och äldreomsorg samtidigt som investe-
ringsbehov finns i den kommunala koncernen för att bygga 
bostäder och investera i VA samt fjärrvärme.  För kunna 
investera i enlighet med det långsiktiga behovet måste resul-
tatnivån i kommunen höjas för att skapa investeringsutrymme 
och öka självfinansieringsgraden.
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Resultaträkning

   Koncernen  Kommunen
       
(mkr)  2019 2018  2019 2018
Verksamhetens intäkter not 2 1 433,6 1 378,8  675,8 637,8
Verksamhetens kostnader not 3,4,8 -3 391,4 -3 265,4  -2 876,5 -2 779,1
Avskrivningar not 4,5 -310,3 -273,5  -151,6 -127,1
Verksamhetens nettokostnader  -2 268,2 -2 160,0  -2 352,4 -2 268,4

Skatteintäkter not 6 1 806,6 1 756,7  1 806,6 1 756,7
Generella statsbidrag och utjämning not 6 509,4 495,6  509,4 495,6
Verksamhetens resultat  47,8 92,4  -36,4 -16,0
       
Finansiella intäkter not 4,7 170,7 9,9  37,4 33,2
Finansiella kostnader not 7 -39,3 -37,2  -26,9 -21,3
Resultat efter finansiella poster  179,2 65,1  -26,0 -4,2

Extraordinära poster  - -  - -

Årets resultat  179,2 65,1  -26,0 -4,2
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Balansräkning

  Koncernen  Kommunen
       
(mkr)   2019 2018 2019 2018
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar       
Immateriella anläggningstillgånar not 9 10,0 9,7 4,2 4,8
Materiella anläggningstillgångar  5 336,9 5 197,2 2 272,6 2 210,2
- mark, byggnader och tekniska anläggningar not 10 4 739,2 4 568,9 1 969,9 1 869,2
- pågående nyanläggningar not 10 209,0 226,7 32,7 48,1
- maskiner och inventarier not 12 388,7 401,6 270,0 292,9
Finansiella anläggningstillgångar not 13 48,5 47,0 1 394,6 1 270,6
Summa anläggningstillgångar  5 395,4 5 253,8 3 671,4 3 485,6

Omsättningstillgångar       
Förråd mm not 14 24,4 24,3 16,5 15,6
Fordringar not 15 272,0 265,2 439,8 456,8
Kortfristiga placeringar not 16 15,4 22,0 15,0 21,6
Kassa och bank not 17 40,2 84,4 17,4 11,5
Summa omsättningstillgångar  351,9 395,9 488,7 505,5
       
SUMMA TILLGÅNGAR  5 747,3 5 649,7 4 160,1 3 991,1

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       
Eget kapital not 18      
Årets resultat  179,2 65,1 -26,0 -4,2
Resultatutjämningsreserv  18,1 44,3 18,1 44,3
Övrigt eget kapital  1 774,8 1 681,1 1 044,7 1 022,7
Summa eget kapital  1 972,0 1 790,4 1 036,8 1 062,8

Avsättningar not 19      
Avsättningar för pension och liknande förpliktelser  232,9 212,6 207,4 189,3
Övriga avsättningar  63,4 4,1 63,4 4,1
Uppskjuten skatteskuld  151,0 139,0 - -
Summa avsättningar  447,3 355,7 270,8 193,4

Skulder       
Långfristiga skulder not 20 2 275,6 2 312,9 2 069,8 1 869,5
Kortfristiga skulder not 21 1 052,4 1 190,7 782,6 865,4
Summa skulder  3 328,0 3 503,6 2 852,5 2 734,9
       
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER  5 747,3 5 649,7 4 160,1 3 991,1

Panter not 22 98,9 101,6 427,0 674,6
Ansvarsförbindelser not 22 853,1 873,3 847,1 867,2
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER   952,0 974,9 1 274,1 1 541,8
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Kassaflödesanalys

  Koncernen  Kommunen
       
mkr    2019 2018  2019 2018
Den löpande verksamheten       
Årets resultat  179,2 65,1 -26,0 -4,2
Justering för av- och nedskrivningar not 4,5 310,3 273,5 151,6 127,1
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster not 23 102,4 23,1 82,5 18,1
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  591,9 361,6 208,1 141,0
       
Förändring av förråd m.m. not 14 -0,1 3,2 -1,0 2,4
Förändring av kortfristiga fordringar not 15 -6,8 7,3 17,0 -119,1
Förändring av kortfristiga placeringar not 16 6,6 11,5 6,6 11,5
Förändring av kortfristiga skulder not 21 -138,3 198,3 -82,8 198,7
Medel från den löpande verksamheten   453,3 581,8 148,0 234,5
       
Investeringsverksamheten       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
not 10,11, 
12 -530,5 -734,6 -222,1 -377,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar not 24 73,5 2,3 4,3 2,7
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar not 13 - 4,8 - -
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar not 9 -1,8 -4,4  -0,7 -3,3
Medel från investeringsverksamheten  -458,8 -731,9 -218,5 -378,1
       
Finansieringsverksamheten       
Minskning av långfristiga skulder (kreditinstitut) not 20 -39,5 - - -
Ökning av långfristiga skulder (kreditinstitut) not 20 - 180,7 195,0 365,4
Ökning av övriga långfristiga skulder not 20 8,9 0,1 0,1 2,6
Ökning av långfristiga förutbetalda intäkter not 20 - 21,7  5,2 13,8
Minskning av långfristiga förutbetalda intäkter not 20 -6,7 -  - -
Ökning långfristiga fordringar not 13 -1,5 -0,4  -124,0 -234,0
Medel från finansieringsverksamheten  -38,8 202,1 76,4 147,8
        
Årets kassaflöde  -44,2 52,0 5,9 4,1
       
Likvida medel not 17      
Likvida medel vid årets början  84,4 32,4 11,5 7,4
Likvida medel vid årets slut  40,2 84,4 17,4 11,5
Förändring likvida medel  -44,2 52,0 5,9 4,1
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Noter

1.1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enligt med lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för 
kommunalredovisning.

Ändrade redovisningsprinciper:

Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR, vilket 
innebär att följande förändring har påverkat tidigare redo-
visningsprinciper samt tolkningar har skett:

* Återföring av tidigare uppskrivningar av finansiella anlägg-
ningstillgångar.

Tidigare år har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i 
Kommuninvest ekonomisk förening om 18 937 440 kr. Med 
anledning av att LKBR inte medger uppskrivning av finan-
siella anläggningstillgångar har dessa nu återförts. Detta har 
inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen 2018. Se 
detaljer i Not 18 Eget kapital till balansräkningen nedan.

Jämförelsetalen har omräknats enligt de nya redovisnings-
reglerna.

* Verkligt värde finansiella instrument.

I tidigare lagstiftning skulle finansiella instrument tas upp 
i balansräkningen till det lägsta av anskaffningsvärde och 
verkligt värde. I enlighet med 7 kap. 6 § LKBR ska vissa fi-
nansiella instrument, som innehas för att generera avkastning 
eller värdestegring, från och med 2019 värderas till verkligt 
värde.

De finansiella instrument som Sandvikens Kommun innehar 
hålls till förfall och omfattas därmed inte av omvärdering, enl 
7 kap. 7 § p.2 LKBR.

* Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag

Sandvikens kommun har tolkat tillämpningen av intäktsredo-
visningen enligt RKR R2 avseende offentliga investerings-
bidrag 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 rekom-
mendationen även för externa bidrag. Från det att den äldre 
rekommendationen RKR 18.1 gavs ut och tillämpades har 
kommunen erhållit totalt 9,1 mkr i externa investeringsbidrag 
och av dessa är 7,9 mkr kvarvarande, ej avskrivet invester-
ingsbidrag. 2019 års resultatpåverkande post uppgick till 0,4 
mkr.

* Leasing

Sandvikens kommun redovisar leasing och hyra av lös egen-
dom i enlighet med RKR R5, där finansiella avtal redovisas 
som anläggningstillgång och förpliktelse att betala leasingav-
giften redovisas som skuld i balansräkningen.

Ändrad gräns för investeringar:

Från och med 1 april är den nya gränsen för investeringar satt 
till 25 000 kr.

* Checkräkningskredit

Sandvikens kommun redovisar from 2019 checkräkning-
skrediten som långfristig skuld jämfört mot tidigare som kort-
fristig skuld.

* 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 räkenskapss-
cheman. 

Koncernbokslutet baseras på Sandviken kommuns redo-
visningsprinciper. I något fall, bland annat avseende redo-
visning av pensionsåtaganden avviker principerna från varan-
dra 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.

1.2 Övriga upplysningar

Semesterlöneskuld

Sedan januari 2007 tillämpas en modell för bokning av semes-
terlöneskuld som innebär att kostnaden för intjänad semester-
lön fördelas jämnt med en tolftedel varje månad. I samband 
med det byggs semesterlöneskulden upp med motsvarande be-
lopp. 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 semester-
löneskuld. Det innebär att för perioden har endast en mindre 
del påverkat resultatet.
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2. VERKSAMHETENS INTÄKTER

 Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018 2019 2018

Försäljningsintäkter 350,9 346,6 28,4 27,7

Taxor och avgifter 193,9 178,5 80,8 73,1

Hyror och arrenden 372,0 371,0 84,7 83,3

Bidrag 384,9 423,4 334,9 379,0

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 56,1 50,4 79,7 70,8

Reavinster försäljning av exploateringsfastigheter 67,2 3,6 67,0 3,1

Reavinster försäljning av anläggningstillgångar 1,4 0,2 0,2 0,9

Aktiverat arbete för egen räkning 7,2 5,1 - -

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 433,6 1 378,8 675,8 637,8

3. VERKSAMHETENS KOSTNADER

 Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Lämnade bidrag -168,7 -107,0  -169,4 -107,1
Köp av huvudverksamhet -254,3 -246,9  -431,9 -420,9
Kostnader för arbetskraft -2 215,8 -2 184,2  -1 901,0 -1 895,2
Lokalkostnader -38,4 -37,8  -73,5 -73,1

Reaförluster försäljning anläggningstillgångar -4,8 -3,8  - -
Skattekostnader -18,2 -8,5  - -
Övriga verksamhetskostnader -691,3 -677,1  -300,7 -277,1
SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 391,4 -3 265,4  -2 876,5 -2 773,3

4. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

 Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Verksamhetens kostnader      
Utbetalning grundbidrag Sandvikens Internationella      
Montessoriskola för åren 2010-2017 - -5,7  - -5,7
Försäljning av anläggningstillgångar, reaförlust -4,7 -  - -

Avskrivningar      
Nedskrivning/utrangering av anläggningstillgångar -13,3 -1,9  -9,5 -1,9

Finansiella intäkter      
Försäljning andelar koncernbolag 162,7 -  - -
SUMMA JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 144,6 -7,6  -9,5 -7,6
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5. AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
 Koncernen  Kommunen
      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Avskrivningar      
Immateriella anläggningstillgångar -1,5 -0,4  -1,3 -0,2
Mark, byggnader och tekniska anläggningar -209,3 -182,1  -77,5 -65,1
Maskiner och inventarier -90,0 -85,0  -63,3 -59,8
Summa avskrivningar -300,8 -267,6  -142,1 -125,2
      

Nedskrivningar      
Mark, byggnader och tekniska anläggningar -3,1 -1,9  -3,1 -1,9
Maskiner och inventarier -6,4 -4,0  -6,4 -
Summa nedskrivningar -9,5 -5,9  -9,5 -1,9
      

SUMMA AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -310,3 -273,5  -151,6 -127,1

6. SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG
OCH UTJÄMNING Koncernen  Kommunen
      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Kommunalskatteintäkter      
Preliminära skatteintäkter 1 822,5 1 764,8  1 822,5 1 764,8
Slutavräkning -16,8 -5,7  -16,8 -5,7
Mellankommunal-kostnadsutjämning - -  - -
Preliminär slutavräkning 0,9 -2,4  0,9 -2,4
SUMMA KOMMUNALSKATTEINTÄKTER 1 806,6 1 756,7  1 806,6 1 756,7
      
Generella statsbidrag och utjämningar      
Inkomstutjämning 378,6 373,4  378,6 373,4
Strukturbidrag - -  - -
Regleringsbidrag/avgift 27,5 6,2  27,5 6,2
Kommunal fastighetsavgift, prognos 76,8 75,0  76,8 75,0
Kommunal fastighetsavgift, slutavräkn -0,5 -  -0,5 -
Generella statsbidrag 25,9 46,9  25,9 46,9
-varav tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituation 25,3 41,8  25,3 41,8
-varav byggbonus - 4,0  - 4,0

Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 20,7 9,5 20,7 9,5

Utjämningsavgift LSS -19,7 -15,4 -19,7 -15,4

SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 509,4 495,6 509,4 495,6

EKONOMISKA RAPPORTER



34
Noter

7. FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

 Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Finansiella intäkter      
Utdelning på aktier och andelar - 1,2  10,0 10,0
Ränteintäkter 1,4 1,3  19,1 14,5
Reavinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 164,3 1,1  1,6 -
Övriga finansiella intäkter 5,0 6,3  6,7 8,7

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 170,7 9,9  37,4 33,2
      
Finansiella kostnader      
Räntekostnader -33,1 -33,1  -21,1 -17,2
Ränta på pensionsavsättningar -5,0 -3,6  -5,0 -3,6
Övriga finansiella kostnader -1,2 -0,5  -0,8 -0,5
SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER -39,3 -37,2  -26,9 -21,3

8. BOLAGSSKATT

  Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018

Aktuell skatt -6,1 -5,5  - -

Förändring uppskjuten skatt -12,2 -3,0  - -
SUMMA BOLAGSSKATT -18,2 -8,5  - -

      
Från och med 2019 redovisas bolagsskatt i posten ”verksamhetens kostnader” i resultaträkningen.
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9. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 Koncernen  Kommunen
      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Anskaffningsvärden      
Ingående anskaffningsvärden 14,1 9,7  5,1 1,8
Anskaffningar 1,8 4,4  0,7 3,3
Värdeförändringar - -  - -
Utgående ack anskaffningsvärden 15,9 14,1  5,8 5,1
      
Avskrivningar och nedskrivningar      
Ingående av- och nedskrivningar -4,4 -4,0  -0,2 -
Årets avskrivningar -1,5 -0,4  -1,3 -0,2
Utgående ack av och nedskrivningar -5,9 -4,4 -1,5 -0,2
      
Ingående planenligt restvärde 9,7 5,7 4,8 -
Utgående planenligt restvärde 10,0 9,7 4,2 4,8
  
Avskrivningstid: 5 år.
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10. MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
(mkr)      
 Koncernen  Kommunen

      
Anläggningstyper 2019 2018 2019 2018
Anskaffningsvärden      
Ingående anskaffningsvärden 7 301,1 6 586,9  2 961,255 2 563,3
Anskaffningar 199,2 299,7  134,194 237,5
Årets aktivering av pågående arbete 245,9 425,5  38,595 167,8
Försäljningar -134,3 -4,1  -0,009 -0,4
Utrangering -9,1 -6,9  -9,078 -6,9
Överföring från eller till annat slag av tillgång 9,5 -  9,066 -
Övriga omklassificeringar -0,4 -  - -
Utgående ack ansk värden 7 611,9 7 301,1  3 134,023 2 961,3
      
Avskrivningar och nedskrivningar      
Ingående av- och nedskrivningar -2 732,2 -2 551,5  -1 092,017 -1 032,2
Försäljningar 63,1 0,3  0,009 0,3
Utrangering 6,0 5,1  5,975 5,1
Nedskrivningar - -4,0  - -
Överföring från eller till annat slag av tillgång -0,3 -  -0,584 -
Årets avskrivningar -209,3 -182,1  -77,489 -65,1
Utgående ack av- och nedskrivningar -2 872,7 -2 732,2  -1 164,106 -1 092,0
      
Ingående planenligt restvärde 4 568,9 4 035,4  1 869,238 1 531,1
Utgående planenligt restvärde 4 739,2 4 568,9  1 969,918 1 869,2
      
Kategori 2019 2019  2019 2018
Markreserv                        31,9 31,8 31,9 31,8
Regl- och saneringsfastigheter 1,4 1,5 1,4 1,5
Verksamhetsfastigheter         1 370,9 1 288,7 1 349,6 1 268,2
Parker                        27,5 27,7 27,5 27,7
Gator och vägar               240,2 222,1 240,2 222,1
Kulturreservat                9,5 10,1 9,5 10,1
Mark 120,5 128,9 - -
Markanläggningar 196,1 139,2 - -
Hyresfastigheter              1 568,7 1 656,3 294,2 292,9
Industrifastigheter           0,6 0,7 0,6 0,7
Övriga fastigheter            145,0 156,6 14,9 14,3
Tekniska anläggningar 1 026,9 905,4 - -
Summa planenligt restvärde mark, byggnader och 4 739,2 4 568,9 1 969,9 1 869,2
tekniska anläggningar      
      

Pågående nyanläggningar redovisas separat från och med 2018.
Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 
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Operationella leasingavtal som ingår i denna not avseende fastigheter för kommunen
Totala minimileaseavgifter förfaller enligt följande:      

Förfallotidpunkt (nominellt värde mkr)    2019 2018

Inom 1 år    46,2 61,5

Senare än 1 år, men inom 5 år    76,8 94,3

Senare än 5 år    27,7 11,6

Totalt    150,7 167,4
För ytterligare detaljer, se Not 1, redovisningsprinciper.

Avskrivningstider:
Mark, byggnader och tekniska anläggningar Antal år
Mark Oändlig
Markreserv 10-50 år
Markanläggningar 20 år
Byggnadsinventarier 10-15 år
Stomme 80 år
Tak, fasad 40 år
Installationer (el, rör, ventilation, kyla) 50 år
Badrum (stam) 40 år
Installationer maskindel (hiss, ledningsystem) 25 år
Installationer (larm, passage, brand) 10 år
Inre ytskikt 10 år
Hyresgästanpassningar Kontraktstid
Restpost, övrigt 50 år
Tillvalsprodukter lägenheter 12 år
Bredband 15 år
Tekniska anläggningar 5-50 år
Pågående arbeten 0 år
Överbyggnad 80 år
Slitlager huvudgator, matargator, övriga gator och vägar 10 år, 20 år 40 år
Lekutrustning 20 år
Trafiksignalsanläggning 20 år
Skyltar/inventarier 20 år
Gatubelysning 40 år
Broar 50 år
Träd/konstbyggnader 50 år
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11. PÅGÅENDE ARBETEN MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 Koncernen  Kommunen

      

(mkr) 2019 2018  2019 2018

Ingående anskaffningsvärden 226,7 359,3  48,1 196,7

      

Årets förändringar:      

Nedlagda kostnader/inköp 236,2 321,1  30,7 43,0

Aktivering av pågående arbete -249,1 -451,9  -41,2 -191,7

Omklassificeringar -4,9 -1,9  -4,8 -

Utgående ack anskaffningsvärden 209,0 226,7  32,7 48,1

      

12. MASKINER OCH INVENTARIER
 Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018 2019 2018
Anskaffningsvärden      
Ingående anskaffningsvärden 1 138,8 1 006,7 743,7 627,9
Anskaffningar 95,1 113,7 57,2 96,9
Årets aktivering av pågående arbete 3,1 26,4 2,6 23,8
Försäljningar -50,3 -6,5 -8,9 -4,7
Utrangering/nedskrivning -16,1 -1,5 -15,8 -0,2
Överföring från eller till annat slag av tillgång -9,5 - -9,5 -
Utgående ack anskaffningsvärden 1 161,1 1 138,8 769,2 743,7
      
Avskrivningar och nedskrivningar      
Ingående av- och nedskrivningar -737,2 -658,0 -450,8 -394,3
Försäljningar 44,5 4,6 4,9 3,1
Utrangering/nedskrivning 9,7 1,2 9,4 0,1
Överföring från eller till annat slag av tillgång 0,6 - 0,6 -
Årets avskrivningar -90,0 -85,0 -63,3 -59,8
Utgående ack av och nedskrivningar -772,4 -737,2 -499,2 -450,8
      
Ingående planenligt restvärde 401,6 348,7 292,9 233,5
Utgående planenligt restvärde 388,7 401,6 270,0 292,9
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Kategori 2019 2018 2019 2018
Maskiner                      31,4 23,0 5,1 3,3
Inventarier                   179,5 187,8 127,1 137,1
Byggnadsinventarier           113,9 121,0 112,7 118,9
Transportmedel                54,1 50,7 15,3 14,5
Förbättringsutg ej kommunägda fastigheter 8,8 18,0 8,8 18,0
Konst                         0,9 0,9 0,9 0,9
Övrigt 0,1 0,2 0,1 0,2
Summa planenligt restvärde 388,7 401,6 270,0 292,9
maskiner och inventarier      

Pågående nyanläggningar redovisas separat från och med 2018.

Operationella leasingavtal som ingår i denna not avseende lös egendom för kommunen
Totala minimileaseavgifter förfaller enligt följande:

Förfallotidpunkt (nominellt värde mkr)    2019 2018

Inom 1 år    8,7 13,0

Senare än 1 år, men inom 5 år    7,4 14,2

Senare än 5 år    - -

Totalt    16,1 27,2
För ytterligare detaljer, se Not 1, redovisningsprinciper.

Avskrivningstider:
Maskiner och inventarier Antal år
Maskiner 5-20
Inventarier                   3-33
Byggnadsinventarier                                           5-33
Transportmedel                                    5-10
Förbättringsutgifter ej kommunägda fastigheter                   20 år eller kontraktstid
Konst                                                                       10-32
Övrigt    5-10
Pågående arbeten ingen avskrivning
  

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 
Komponentavskrivning har införts på fastigheter från och med 2014 och från 2016 på 
parker samt gator och vägar. 
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13. FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Aktier      
Sandviken Stadshus AB - -  45,6 45,6
Sandvik Utbildnings AB 2,5 2,5  2,5 2,5
Bixia AB 19,2 19,2  - -
Övriga aktier 0,8 0,8  0,0 0,0

Summa aktier 22,5 22,5  48,2 48,2
      
Andelar      
Sandvikens Folketshusförening 0,3 0,3  0,3 0,3
Kommuninvest:*      
Utgående värde enl 2018-års årsredovisning - -  - 34,0
Justering ändrad redovisningsprincip:      
Återföring av uppskrivning andelar - -  - -18,9
Utgående andelar enl justering 2018 - 15,1  - 15,1
Kommuninvest andelar 2019 15,1 -  15,1 -
Övriga andelar 0,1 0,1  0,0 0,0
Summa andelar 15,6 15,6  15,4 15,4

      
Långfristiga fordringar      
Koncernbolag - -  1 331,0 1 207,0
Uppskjuten skattefordran 5,7 5,3  - -

Andra långfristiga fordringar 4,6 3,5  - -
Summa långfristiga fordringar 10,4 8,9  1 331,0 1 207,0
      

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 48,5 47,0  1 394,6 1 270,6

      
 * Insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser totalt inbetalt insatskapital, per 2019-12-31.
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14. FÖRRÅD MM

  Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Tomtmark för försäljning 15,7 14,5  16,5 15,6
Bränslelager 6,7 7,6  - -
Övrigt 2,0 2,3  - -
SUMMA FÖRRÅD MM 24,4 24,3  16,5 15,6

15. FORDRINGAR

 Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Kundfordringar 45,8 47,9  19,8 22,2
Skattefordringar 3,2 2,8  - -
Övriga fordringar 123,7 105,4  359,5 367,4
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 99,3 109,1  60,5 67,2
SUMMA FORDRINGAR 272,0 265,2  439,8 456,8

16. KORTFRISTIGA PLACERINGAR

 Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Värde vid årets slut      
Obligationer mm 10,0 16,6  10,0 16,6
Förlagslån, Kommuninvest 5,0 5,0  5,0 5,0
Övrigt 0,4 0,4  - -

SUMMA VÄRDE VID ÅRETS SLUT 15,4 22,0  15,0 21,6
      
Marknadsvärde      
Obligationer mm 10,0 17,7  10,0 17,7
SUMMA MARKNADSVÄRDE 10,0 17,7  10,0 17,7
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18. EGET KAPITAL

   Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018

Utgående EK enl 2018-års årsredovisning - 1 808,0  - 1 081,7

Justering ändrade redovisningsprinciper:              

Återföring finansiella anläggningar - -18,9  - -18,9

Justering uppskjuten skattefordran - 1,4  - -
Utgående EK enl justering 2018 - 1 790,4  - 1 062,8

varav årets resultat - 65,1  - -4,2

varav resultatutjämningsreserv - 44,3  - 44,3

varav övrigt eget kapital - 1 681,1  - 1 022,7

Ingående Eget kapital 2019 1 790,4 -  1 062,8 -

Årets resultat 179,2 -  -26,0 -

Ägartillskott EK i förbund 2,4 -  - -

SUMMA EGET KAPITAL 1 972,0 1 790,4  1 036,8 1 062,8

17. KASSA OCH BANK

 Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Koncernkonto - 49,4  - -
Övrig kassa och bank 40,2 35,1  17,4 11,5

SUMMA KASSA OCH BANK 40,2 84,4  17,4 11,5
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19. AVSÄTTNINGAR

  Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Avsättning för pension och liknande förpliktelser      
Avsättningar ålderspension 186,8 171,5  165,5 151,8
Avsättningar visstidspension 1,5 0,5  1,5 0,5
Delsumma  avsättning pensioner exkl löneskatt 188,3 172,0  166,9 152,3
Avsättning löneskatt 44,6 40,6  40,5 37,0

Summa avsättning  för pensioner och likande förplikterser 232,9 212,6  207,4 189,3
      
Avsättning uppskjuten skatt      
Hänförlig till skattemässig justering av bokfört värde på grund av 
temporär skillnad mellan skattemässigt och bokfört värde på materiella 
anläggningstillgångar 34,8 31,3  - -
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 116,2 107,2  - -
Övrig uppskjuten skatt - 0,5  - -
Summa avsättning uppskjuten skatt 151,0 139,0  0,0 0,0

      
Övriga avsättningar      
Avsättning gällande medfinansiering trpl Tuna samt drift och underhåll , 
Trafikverket 59,3 -  59,3 -
Avsättning för demontering paviljonger 4,1 4,1  4,1 4,1
Summa övriga avsättningar 63,4 4,1  63,4 4,1
      
SUMMA AVSÄTTNINGAR 447,3 355,7  270,8 193,4

          
Analys av avsättning för pension och liknande förpliktelser (exkl. löneskatt)          
Ingående skuld 172,0 158,7  152,4 137,0
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4,6 4,4  5,0 3,6
Utbetalt belopp -6,1 -5,5  -5,8 -5,1
Nyintjänad pensionsrätt 17,2 16,1  17,2 16,1
Övrig förändring 0,6 -1,7  -1,8 0,7
Summa utgående skuld 188,3 172,0  166,9 152,3
                 
Akutaliseringsgraden i Sandvikens kommun är 98 procent. 
Den kalkylränta som används för beräkningar av pensionsåtaganden är 1,0 procent enligt RIPS 17. 
Antalet personer till vilka kommunen vid rapporttillfället har en pensionsförpliktelse, till följd av ett visstidsförordnande eller till 
förtroendevald enligt pensionsreglemente, och som redovisas som avsättning, uppgår till en person. Därutöver ingår förtroendevaldas 
avsättning till ålderspension som beräknas i samband med pensionsskuldsberäkning för förtroendevalda (ansvarsförbindelse). 
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20. LÅNGFRISTIGA SKULDER

  Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Långfristiga skulder till kreditinstitut      

Checkräkningskredit 9,5 -  130,0 -

Ingående låneskuld 2 194,7 1 959,7  1 805,0 1 405,0
Nyupplåning under året 400,0 735,0  400,0 700,0
Förtidsinlösen långfristig skuld - -110,0  - -
Omklassificering (kort del) -449,0 -390,0  -335,0 -300,0
Utgående långfristig låneskuld 2 145,7 2 194,7  1 870,0 1 805,0
Summa långfristiga skulder kreditinstitut 2 155,2 2 194,7  2 000,0 1 805,0

Kreditgivare    
Kommuninvest 2 045,7 2 094,7  1 770,0 1 705,0
Nordea, checkkredit 9,5 -  130,0 -
Handelsbanken 100,0 100,0  100,0 100,0
Summa kreditgivare 2 155,2 2 194,7  2 000,0 1 805,0

Kreditförfall      
Andel lån med kreditförfall inom 1-4 år 63,4% 68,8%  53,0% 64,0%
Andel lån med kreditförfall inom > 4 år < 10 år 36,2% 31,2%  38,0% 36,0%

Andel lån med kreditförfall på > 10 år - -  - -
Checkräkningskredit 0,4% -  9,0% 0,0%
Summa kreditförfall 100% 100%  100% 100%

Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,2 2,8  5,2 3,3
Genomsnittlig upplåningsränta, låneportfölj 1,2% 1,3%  0,3% 0,9%
            
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år      

Ingående skuld 82,5 60,8  53,3 39,5
Investeringsbidrag -2,9 22,0  8,9 15,6
Förutbetalda anläggningsavgifter 1,7 1,8  - -
Återläggning (kort del) 1,8 1,3  1,8 1,3
Årets intäktsföring -4,7 -1,6  -2,8 -1,3
Omklassificering (kort del) -2,7 -1,8  -2,7 -1,8
Summa förutbetalda intäkter som regleras över flera år 75,8 82,5  58,5 53,3
               
Övriga långfristiga skulder 44,6 35,6  11,3 11,2
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2 275,6 2 312,8  2 069,8 1 869,5

             
Finansiella leasingavtal som ingår i Övriga långfristiga skulder för kommunen

Variabla avgifter för finansiell leasing  år 2019 är 41 tkr mer än plan (25 tkr mindre f.år). 

Totala minimileaseavgifter förfaller enligt följande:      

Förfallotidpunkt (nominellt värde mkr)      2019 2018

Inom 1 år      5,2 3,1

Senare än 1 år, men inom 5 år        9,3 10,8

Senare än 5 år      - -

Totalt     14,5 13,9

För ytterligare detaljer, se Not 1, redovisningsprinciper.
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21. KORTFRISTIGA SKULDER          
 Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Kortfristig skuld till kreditinstitut (kortfr del av långfr skuld) 405,0 500,0  335,0 300,0
Checkräkningskredit - -  - 73,0
Leverantörsskulder 170,0 216,3  109,1 136,5
Personalens skatter och avgifter 70,7 72,9  60,9 62,4
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 342,6 336,0  267,5 284,7
Övriga kortfristiga skulder 64,1 65,5  10,1 8,9
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 052,4 992,4  782,6 865,5
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22. PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

  Koncernen  Kommunen

      
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Borgensförbindelser      
Kommunala bolag - -  345,7 589,7
Pensionsutfästelser kommunala bolag - -  2,0 2,7
Småhus och bostadsrättsföreningar 63,8 66,6  63,8 66,6
Föreningar och företag 35,1 35,0  15,5 15,6

Summa borgensförbindelser 98,9 101,6  427,0 674,6
      
Pensionsförpliktelser      
IB Pensionsförpliktelser 702,8 729,0  697,9 724,1
Utbetalt under året -40,9 -37,8  -40,9 -37,8
Ränte och basbelopp 21,9 15,9  21,9 15,9
Nyintjänanden PBF - 0,2  - 0,2
Övrig 2,8 -4,5  3,0 -4,4
UB Pensionsförpliktelser 686,6 702,8  681,8 697,9
Löneskatt på pensionsförpliktelser 166,5 170,5  165,4 169,3
Summa pensionsförpliktelser  
inkl löneskatt 853,1 873,3  847,1 867,2
          
SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 952,0 974,9  1 274,1 1 541,7

            
Sandvikens kommun har i maj 1993 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s 
samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 deltagande kommuner och landsting som per 2019-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

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

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Sandvikens kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460.925.942.275 kronor och totala 
tillgångar till 460.364.563.304 kronor. Sandvikens kommuns andel av det totala förpliktelserna uppgick till 2.736.337.696 
kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2.740.696.293 kronor. 

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

       
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Förändring av pensionsskuld 15,3 12,9  13,1 15,4
Ränta på årets avsättning för pensioner 5,0 3,6  5,0 3,6
Förändring avsättning uppskjuten skatt 12,0 2,3  - -
Förändring övrig avsättning 59,3 -  59,3 -
Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar -1,4 -  -0,2 -0,9
Reaförlust vid försäljning av anläggningstillgångar 4,8 3,6  - -
Uppskrivning/nedskrivning finansiella anläggningstillgångar - -  - -
Reavinst försäljning värdepapper - -1,1  - -
Omklassificering av anläggningstillgångar 5,0 1,9  5,3 -
Justering i eget kapital avseende förbund 2,4 -  - -
Övrigt - -  0,0 -
SUMMA ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER 102,4 23,1  82,5 18,1

24. KOSTNADER FÖR REDOVISNINGSREVISION

 Koncernen  Kommunen

        
(mkr) 2019 2018  2019 2018
Årligt revisionsuppdrag 0,6 0,6  0,1 0,1
Biträde till lekmanna revisionen (endast koncernen) 0,2 0,2  - -

Förtroendevalda (endast kommunen) - -  0,1 0,1

Sakkunniga (endast kommunen) - -  0,2 0,2
Andra revisionsnära tjänster 1,3 1,5  0,2 0,1
SUMMA KOSTNADER 2,1 2,4  0,6 0,5

                
Noten avser enbart kostnader för Stadshuskoncernen samt kommunen.
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Redovisningsmodell

Redovisningsmodellen tillämpas både för hela 
kommunkoncernen.

Den kommunala redovisningslagen reglerar kommunernas 
redovisningsmodell. Här framgår att den skall innehålla 
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys för 
kommunen och kommunkoncernen. För att komplettera 
analysunderlaget används även tabellen driftredovisning 
för kommunen och tabellen resultat- och balansdata för 
kommunkoncernen.
Resultaträkningen
Resultaträkningen är en sammanfattning av årets intäkter 
och kostnader. Om intäkterna överstiger kostnaderna innebär 
det att ett överskott tillförs det egna kapitalet. Detta i sin 
tur innebär att den ekonomiska ställningen förbättrats. 
Resultaträkningen är indelad i två delar. Den första delen 
benämns verksamhetens nettokostnader. Detta resultat 
erhålls genom att verksamhetens intäkter minskas med 
verksamhetens kostnader och avskrivningar. Nettokostnaden 
är den del av verksamhetens kostnader som återstår att 
finansiera genom skattemedel. I den andra delen redovisas 
kommunens inkomstkällor: skatter och generella statsbidrag. 
Här redovisas även kommunens finansiella intäkter och 
kostnader. Verksamhetens nettokostnader minskas med 
skatteintäkterna och finansnettot, vilket resulterar i resultat 
efter finansiella poster. För koncernen tillkommer sedan 
årets skattekostnader och förändring av latent skatt. Därefter 
framkommer årets resultat. Det är detta resultat som 
överförs till balansräkningen och utgör posten årets resultat 
i redovisningen av eget kapital. Genom att årets resultat förs 
över till balansräkningen så ”nollställs” resultaträkningen och 
nästa års intäkter och kostnader kan börja redovisas.
Balansräkningen
Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid 
bokslutstillfället. Balansräkningen är uppdelad i tre 
delar; tillgångar, skulder/avsättningar och eget kapital. 
I balansräkningen framgår till vilket värde tillgångar är 
bokförda och på vilket sätt de är finansierade. Finansieringen 
sker antingen genom externt kapital (skulder) eller 
internt kapital (eget kapital). Tillgångarna delas upp i 
anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Med 
anläggningstillgångar avses tillgångar vars syfte är att 

stadigvarande brukas i verksamheten, exempelvis fastigheter 
och inventarier. Omsättningstillgångar innefattar tillgångar 
som förväntas förbrukas inom ett år, så som kassa, fordringar 
och lager. På motsvarande sätt är skulderna uppdelade 
i kortfristiga och långfristiga skulder samt avsättningar. 
Kortfristiga skulder förfaller till betalning inom ett år 
medan de långfristiga skulderna sträcker sig över flera år. 
Avsättningar är att betrakta som skuld för vilken det exakta 
beloppet inte är känt och inte heller när den ska betalas. Eget 
kapital är skillnaden mellan tillgångar och skulder och utgörs 
av det samlade ackumulerade resultatet. Eget kapital är alltså 
länken mellan resultaträkningen och balansräkningen. I en 
balansräkning är alltid värdet av tillgångarna lika stort som 
värdet av skulderna och det egna kapitalet tillsammans.
Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen beskriver flödet av likvida medel 
till och från kommunen under året. In- och utflödet av 
likvida medel påverkas exempelvis av inbetalningar av 
skattepengar, betalningar av leverantörsfakturor eller 
upptagande av ett lån. Kassaflödesanalysen är uppdelad i 
sektorerna löpande verksamhet, investeringsverksamhet och 
finansieringsverksamhet. De medel som genereras från den 
löpande verksamheten kan användas till investeringar eller för 
att amortera lån. Summan av de tre sektorerna visas på raden 
”Årets kassaflöde”.
Driftredovisningen (kommunen)
För verksamheterna är det viktigt att verksamhetens 
kostnader täcks av verksamhetens eventuella intäkter samt 
det beviljade kommunbidraget. En konsekvens av detta är att 
stor vikt läggs vid budgetarbetet. Driftredovisningen visar 
resultatet för de olika verksamheterna. Här framgår i vilken 
mån olika verksamheter har avvikit från det budgeterade 
utfallet. Driftredovisningen kan ses som ett komplement 
till resultaträkningen. Förutom uppställningsformen är 
skillnaden mellan resultaträkningen och driftredovisningen 
att alla interna intäkter och kostnader har rensats bort från 
resultaträkningen medan de är med i driftredovisningen.
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mkr Intäkter  Kostnader  Budgetavvikelse
 Innv år Budget Fg år  Innv år Budget Fg år  Intäkter Kostnader
Politik (Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelse) 0,9 1,0 0,8 -16,9 -16,6 -15,0 -0,1 -0,2
           
Överförmyndarnämnden Västra 
Gästrikland 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,0 0,0
           
Kunskapsnämnd 743,5 741,5 955,3 -1 712,8 -1 680,1 -1 892,5 2,0 -32,6
           
Omsorgsnämnd 115,4 115,6 121,9 -770,7 -772,0 -760,8 -0,2 1,4
           
Individ- och familjeomsorgsnämnd 42,2 50,9 47,4  -259,9 -241,8 -256,7 -8,7 -18,2
           
Kultur- och fritidsnämnd 24,6 18,1 24,1  -147,4 -143,5 -144,7  6,6 -3,9
           
Västra Gästriklands 
Samhällsbyggnadsnämnd 38,3 42,4 37,1 -90,5 -94,0 -87,6 -4,1 3,5
           
Arbetslivsnämnd 125,2 161,9 154,8  -212,0 -228,0 -221,2 -36,7 16,0
           
Kommunstyrelsens förvaltning 613,4 520,1 516,3 -646,4 -553,5 -566,9 93,4 -92,9
           
Gemensam finansiering 107,2 97,8 99,6 -154,8 -185,3 -153,0 9,4 30,5
           
Resultat inkl interna poster 1 810,8 1 749,3 1 957,3 -4 011,6 -3 915,1 -4 098,6 61,5 -96,4
Avgår: interna poster -1 135,0 -1 114,8 -1 319,6 1 135,0 1 023,2 1 319,6 - -
Verksamhetens intäkter o 
kostnader enl  
Resultaträkningen 675,8 634,4 637,8 -2 876,5 -2 892,0 -2 779,1  61,5 -96,4
     

Kommunfullmäktige har ej under 2019 fattat något budgetbeslut om korrigerande av budgetposter avseende intäkter och 
kostnader.
     
Driftredovisningen ovan innehåller endast intäkter och kostnader, ej kommunbidrag eller finansiella poster.
Interna poster avgår så att resultatet sedan ska motsvara Resultaträkningensrader för Verksamhetens intäkter respektive 
kostnader.
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mkr 2019 2018 2017
        
Kommunfullmäktige 0,5 0,6 0,3
Kommunstyrelse 0,1 0,8 0,4
Summa Politik 0,5 1,4 0,7
         
Överförmyndarnämnd -0,0 -0,0 0,0
Överförmyndarverksamhet -0,1 -0,6 -1,1
Summa Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland -0,1 -0,6 -1,1
           
Kunskapsnämnd -0,3 0,1 0,0
Förskola 0,8 -1,2 -5,4
Grundskola -3,6 -6,0 -22,8
Grundsärskola -7,7 -6,8 0,0
Gymnasieskola* 1,8 3,3 0,0
Gymnasiesärskola* 1,0 - -
Övrig verksamhet -24,6 -1,9 0,4
Summa Kunskapsnämnd -32,5 -12,5 -27,8
            
Omsorgsnämnd -0,1 -0,2 0,0
Administration och ledning -2,6 4,9 12,3
Ordinärt boende ÄO -4,5 -0,9 -1,2
Vård- och omsorgsboende ÄO 0,2 0,7 0,5
Dagl o öppen verksamhet ÄO -0,9 -0,5 0,3
Hemsjukvård 0,3 -0,9 -0,3
Ordinärt boende HO 2,3 3,5 2,0
Vård- och omsorgsboende HO 1,2 -2,1 0,1
Dagl o öppen verksamhet HO 2,2 1,4 0,1
Personlig assistans -0,6 0,8 1,4
Övriga insatser enl LSS 2,4 0,4 0,4
Summa Omsorgsnämnd -0,2 7,2 15,7
            
Individ- och familjeomsorgsnämnd -0,3 -0,1 -0,1
Missbruksvård för vuxna -1,7 -2,8 -11,7
Barn- och ungdomsvård -25,0 -23,0 -16,0
Försörjningsstöd -1,5 2,1 -0,3
Övrig verksamhet 1,5 2,1 3,7
Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd -27,0 -21,6 -24,4
           
Kultur- och fritidsnämnd -0,1 -0,1 -0,1
Kulturverksamhet 0,2 1,4 0,4
Fritidsverksamhet 1,0 1,5 0,2
Övrig verksamhet 1,4 1,0 1,1
Summa Kultur- och fritidsnämnd 2,5 3,8 1,6
            

Driftsredovisning per nämnd
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Samhällsbyggnadsnämnd -0,0 0,0 0,1
Miljö- och hälsoskydd -0,9 -0,5 -0,5
Fysisk planering 1,4 2,6 3,6
Bostadsanpassning -0,6 -0,6 -1,0
Färdtjänst o skolskjutsar -2,0 -0,6 1,0
Kart och lantmäteri 1,5 1,5 -
Övrig verksamhet 1,8 1,4 -0,7
Summa Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 1,2 3,9 2,6
            
Arbetslivsnämnd -0,0 0,0 -0,0
Vuxenutbildning -11,2 -5,1 -1,7
Kompetensförsörjning -7,7 3,5 6,7
Övrig verksamhet 1,4 1,9 0,6
Summa Arbetslivsnämnd -17,5 0,2 5,6
            
Kommunledningsverksamhet 2,7 5,6 8,7
Teknisk verksamhet 2,3 -7,9 11,2
Summa Kommunstyrelsens förvaltning 5,0 -2,3 19,9
            
Summa nämnder -68,1 -20,5 -7,3
            
Skatter -0,8 -2,6 5,6
Finansiell verksamhet 19,9 20,9 13,1
Pensioner -2,9 -1,6 -1,2
Övrigt 26,0 -0,3 12,1
Summa Gemensam finansiering 42,1 16,3 29,6
            
Totalt -26,0 -4,2 22,4

Driftredovisningen per nämnd innehåller både interna och externa poster i de redovisade värdena.
Totalt överensstämmer med Årets resultat enligt Resultaträkningen.

* Gymnasieskola och gymnasiesärskola är from 2019 uppdelade. Tidigare låg de sammanslagna under 
gymnasieskola, därav streck (-) för 2017 och 2018.
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Investeringsredovisning

Investeringsredovisning – kommunen
Ett trendbrott har skett i kommunens investeringsnivå. 
Under 2019 uppgår bruttoinvesteringarna till 222,8 miljoner 
kronor. Det är den lägsta nivån sedan 2015. Då uppgick 
bruttoinvesteringarna till 215,0 miljoner kronor.  

Den antagna investeringsplanen för 2019 uppgick till 272,86 
miljoner kronor, men efter vår- och höstjustering under året 
ökade den till drygt 294,7 miljoner kronor. I vårjusteringen 
skedde följande ; kvarvarande investeringsmedel från 2018 
som flyttades till 2019 uppgick till drygt 27,5 miljoner kronor, 
anslagen till befintliga investeringsprojekt ökade med drygt 
63,4 miljoner kronor samt att ett större investeringsprojekt 
minskades med 29,0 miljoner kronor. I höstjusteringen skedde 
en nettominskning med drygt 40,5 miljoner kronor. Detta 
bestod främst av två gatuprojekt som flyttades på framtiden

I investeringsplan 2019 fanns inget investeringsbidrag 
budgeterat. Utfallet blev dock investeringsbidrag på drygt 
8,9 miljoner kronor. Det största gällande lägenhetsdelen på 
Ängsbacken var på nästan 8,4 miljoner.

Investeringvolym (mkr) 2019 2018 2017 2016
Kunskapsverksamhet 9,2 9,9 14,8 10,3
Omsorgsverksamhet 4,3 4,1 2,8 1,6
Individ- och familjeomsorgsverksamhet - - - -
Kultur- och fritidsverksamhet 2,0 2,5 1,3 1,4
Samhällsbyggnads-verksamhet - 0,2 0,1 0,6
Arbetslivsverksamhet - 0,1 0,9 1,4
Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 207,3 363,9 327,1 265,7
Bruttoinvesteringsutgift 222,8 380,8 347,0 281,0
Investeringsinkomster -8,9 -15,6 -7,9 -12,0
Summa 213,9 365,2 339,1 269,0

Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta 
medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 9,10 och 11) och investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder 
(not 19).

Stadshuset Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 113 500
Investeringsplan 2019 för investeringsprojektet 11 510
Vår/höstrevidering investeringsplan 2019 för 
investeringsprojektet (efter justering) 19 935
Utfall 2019 för investeringsprojektet 19 687
Totalt investeringsutfall hittills 114 192

Solängsgården; reinv ventilation Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 7 500
Investeringsplan 2019 för investeringsprojektet -
Vår/höstrevidering investeringsplan 2019 för 
investeringsprojektet (efter justering)

7 500

Utfall 2019 för investeringsprojektet -
Totalt investeringsutfall hittills -

Arbetena med att slutföra den sista delen av ombyggnationen 
av Stadshuset har pågått fram till april. I maj och juni 
flyttade verksamheterna in. Under sommaren färdigställdes 
belysningen. Injusteringar av ventilation och kyla har pågått 
under sommar och höst. Ett arbete med att sammanställa 
uppgifter till försäkringsbolaget för att få utbetalning från 
fullgörandeförsäkringen har skett. Sammanställningen 
skickades in innan årsskiftet. Detta har med Ängabyggens 
konkurs att göra. Avgörande i frågan väntas under 2020.

Solängsgården, reinv ventilation mm

Projektet startades då byggnadens ventilation inte var 
tillfredsställande i underhålls och servicehänseende. Under 
resans gång har projektet utökats till en större reinvestering 
omfattande även viss ombyggnation och ytskikt bland annat. 
Det är av den anledningen som de boende behöver flytta ut 
under byggtiden. 
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En helt ny fyra avdelningars förskola byggs för att ersätta 
Solgårdens förskola där två avdelningar av fyra brann ner 
helt i januari 2018. Arbetet under våren/sommaren har bestått 
i projektering och upphandling av entreprenör. Arbetena 
startade till hösten och pågår för fullt. Förskolan beräknas 
vara inflyttningsbar till sommaren 2020.

Solgårdens förskola, ersättning efter brand Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 50 000
Investeringsplan 2019 för investeringsprojektet 26 000
Vår/höstrevidering investeringsplan 2019 för 
investeringsprojektet (efter justering) 17 000
Utfall 2019 för investeringsprojektet 16 682
Totalt investeringsutfall 16 682

Trafiklösning Västerled-Fredriksgatan Utgift
Total investeringsplan (under hela löptiden) 8 000
Investeringsplan 2019 för investeringsprojektet -
Vår/höstrevidering investeringsplan 2019 för 
investeringsprojektet (efter justering)

7 200

Utfall 2019 för investeringsprojektet 8 391
Totalt investeringsutfall hittills 9 220

Upphandling av cirkulationsplatsen gjordes i början på 
året och arbetena påbörjades i april. Arbetena har pågått 
enligt planering. Vissa tilläggsbeställningar har gjorts för 
att förbättra trafiksäkerheten; till exempel förändringar i 
vägräcken, kompletterande räcken samt valmade plattor. 
Plattorna ska förhindra att fordon ginar i kurvorna samt 
säkerställa säkerhetsavståndet till gång- och cykelbron. Det 
är tilläggsbeställningarna som gör att projektbudgeten inte 
håller.
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Exploateringsverksamhet består av åtgärder som syftar till att 
anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och 
industriändamål. I de fall avsikten är att avyttra färdigställd 
exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas 
som omsättningstillgång. Tillgångar som kommer att kvarstå i 
kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar.

Tuna 1

Området ligger intill E16 och väster om Järbovägen. 
Planändringsarbetet, från industri till handel och kontor vann 
laga kraft under 2018. Under året har en mindre vägsträcka 
byggt för att möjliggöra en tomtförsäljning. Arbetet med att 
sälja mark, utifrån de nya förutsättningar som detaljplanen 
gett, startades 2018 och under 2019 har en tomt sålts.

Tuna 2

Området är ett äldre exploateringsområde som aktualiserats i 
och med att marknaden efterfrågar flera detaljplanelagda ytor 
för industrimark. Tuna 2 består av detaljplanelagd mark rakt 
norr om Tuna 1, Tuna handelsområde, och är 32 hektar stort. 
Hela markområdet således under året till Microsoft.

Tuna 3

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

Området kommer att innefatta ny väg till Gästrike 
återvinnares återvinningscentral. Projektering av vägen har 
skett under 2019 och den beräknas bli byggd under 2020 och 
betalas av Sandvikens kommun. Byggnationen sker i och med 
att den nya på/avfarten till E16 dras där befintlig infart ligger 
idag. Ny detaljplan kommer att påbörjas under 2020.

Tuna 4

Detta exploateringsområde ingår i markförsäljningen till 
Microsoft och omfattar 32 hektar. Detaljplanearbete startade 
i början på året och vann laga kraft i december 2019. 
Försäljning planeras under 2020.

Tuna 5

Området är nytt och ligger rakt väster om Tuna 1 och planeras 
för kundintensiva verksamheter; handel, kontor, industri och 
logistik. Området är cirka 22 hektar och ligger strategiskt 
med utmärkt skyltläge efter E16. En förstudie planeras innan 
arbetet med detaljplan startas.

Tuna 6

Tuna 6 är ett nytt exploateringsområde väster om Tuna 5 och i 
direkt koppling till Västra infarten vid E16. Området beräknas 
innehålla samma verksamheter som Tuna 5; handel, kontor 
industri och logistik. En förstudie måste göras över området 
innan detaljplan påbörjas.

Lövbacken 2

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

Sandbacka Park etapp 6

Arbetet med detaljplanen för Sandbacka Park etapp 6 har 
legat still under 2019.

Kanalgränd, centrala Sandviken

Ytterligare en tomt har sålts i enlighet med 
markanvisningsavtalet under året. Nu återstår en tomt. 
Exploatören har påbörjat byggnation av flera hus. Förlängning 
av föravtal för resterande mark har tecknats under 2019.

Byrängesvägen, Högbo

Exploateringsområdet har avslutats under året, då någon 
lösning på vatten och avlopp inte ses de närmaste åren.

Stillbergsväg, Säljan

Inom området fanns från början fem villatomter.  En tomt 
finns kvar till försäljning.

Kv Trumpeten, Barrsätra

Detaljplaneändringen vann laga kraft 2018. Den ursprungliga 
intressenten har frånsagt sej intresset, men det kommunala 
bostadsbolaget har visat intresse. 

Rossnäs

I december 2014 köpte kommunen 12 tomter av Högbo 
Bruks AB. Tomterna är prissatta och villatomterna ingår nu i 
kommunens tomtkö. En tomt är såld under 2019 och det finns 
fyra stycken kvar för försäljning.

Tapetseraren, centrala Sandviken

Kommunen har under 2016 påbörjat ett arbete inför att ändra 
detaljplanen för området Tapetseraren längs Björkgatan och 
Köpmangatan. Avsikten med planändringen är att skapa 
större byggrätter och sedan sälja området till extern exploatör. 
Länsstyrelsens utredningar gällande de äldre husen inom 
området har fortsatt under 2019. Detaljplanen avvaktar 
utredningarna innan den kan antas.

Bredmossen, Sandviken

Området är detaljplanerat som industrimark. Ingen tomt 
såldes under 2019, men några nya intressenter finns. 
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Hjalmarsmuren, Stensätra-Säljan

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

Arbetet med planprogrammet har fortsatt under 2019 
och samråd samt laga kraft kommer att ske under 2021. 
Detaljplanearbeten följer därefter.

Sörby 8:15, Årsunda 

Exploateringsområde för villatomter. Tomterna finns i 
kommunens tomtkö till försäljning.

Lassas

Nytt exploateringsområde för villatomter. Området beräknas 
innehålla 10 – 12 villatomter. Tid för detaljplan samt 
utredningar gör att området tidigast hösten 2020 kommer ut 
till kommunens tomtkö.
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Finasiell analys kommun

Resultat – Kapacitet 

Ett tecken på en sund utveckling av ekonomin är att skat-
teintäkterna ökar mer än nettokostnaderna, vilket tyvärr inte 
skedde föregående år. Totalt sett ökade skatteintäkterna med 
63,6 mkr eller 2,8 procent under 2019. För 2018 var motsva-
rande ökning 3,1 procent (69,0 mkr). Skatteintäkterna består 
av två komponenter, skatteintäkter och generella statsbidrag. 
För 2019 ökade de generella statsbidragen med 13,7 mkr och 
skatteintäkterna ökade med 27,1 mkr. Verksamhetens net-
tokostnad ökade med 84,0 mkr eller 3,7 procent under 2019. 
För år 2018 var motsvarande ökning 5,1 procent (109,2 mkr). 
För 2019 innebär det att skatteintäkterna ökat mindre än net-
tokostnaderna, vilket är negativt. Det är viktigt att följa ök-
ningen av nettokostnaderna, så att den årliga kostnadsökning-
en fortsättningsvis är lägre än ökningen av skatteintäkterna.

Ett ytterligare sätt att belysa strukturen på kommunens intäk-
ter och kostnader är att analysera hur stor andel olika åter-
kommande kostnader tar i anspråk av skatteintäkterna. 

Av tabell 2 framgår att nettokostnader exklusive avskrivning-
ar tog i anspråk 95,0 procent av skatteintäkterna under 2019. 
Avskrivningarnas andel var 6,5 procent och finansnettot -0,5 
procent. Tillsammans utgjorde kostnaderna 101,0 procent av 
kommunens skatteintäkter. De överskjutande 1,0 procenten 
utgör årets negativa resultat (se även tabell 5).  Ett allmänt 
vedertaget mått på god ekonomisk hushållning är ett resultat 
motsvarande minst två procent av skatteintäkterna.

Tabell 1: Utveckling av intäkter och kostnader 

mkr 2019 2018 2017 2016 2015

Intäkter 675,8 637,8 653,7 663,3 513,1

Kostnader -3 028,1 -2 906,1 -2 812,9 -2 693,8 -2 429,6

Nettokostnader -2 352,4 -2 268,4 -2 159,2 -2 030,5 -1 916,5

Skatteintäkter 2 316,0 2 252,4 2 183,4 2 100,5 1 936,4

Finansnetto 10,4 11,9 -1,8 0,8 -5,9

Periodens resultat -26,0 -4,2 22,4 70,8 14,0

      

Antal invånare 31/12 39 234 39 208 39 259 38 949 38 314

Nettokostnader/invånare (kr) -59 957 -57 856 -54 999 -52 132 -50 021

Skatteintäkter/invånare (kr) 59 030 57 445 55 615 53 929 50 540

 
Nettokostnader/ 
invånare 2019

 
 Skatteintäkter/ 
invånare 2019Gävleborgs län (kr)  

2101 Ockelbo -63 085  63 738

2104 Hofors -67 370  65 268

2121 Ovanåker -58 021  59 981

2132 Nordanstig -61 480  61 804

2161 Ljusdal -65 392  63 837

2180 Gävle -56 681  58 734

2181 Sandviken -59 957  59 030

2182 Söderhamn -62 478  62 083

2183 Bollnäs -61 227  61 365

2184 Hudiksvall -66 702  60 907

Källa: SCB      
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Tabell 2: Olika posters andel av skatteintäkter

% 2019 2018 2017 2016 2015

Nettokostnad exkl 
avskrivningar 95,0 95,1 93,9 92,4 94,5

Avskrivningar 6,5 5,6 4,9 4,3 4,5

Finansnetto -0,5 -0,5 0,0 0,0 0,3

Totalt 101,0 100,2 98,8 96,7 99,3

Tabell 3: Investeringsvolym

mkr 2019 2018 2017 2016 2015

Investeringsvolym (mkr) 222,8 380,8 347,0 281,0 215,0

Avskrivningar (mkr) 151,6 125,2 107,9 90,5 86,5

Investeringar/ 
Avskrivningar (%) 147,0 304,2 321,6 310,5 248,6

KOMMUNEN - EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR



57
Finaniell analys

Kommunen har under 2019 investerat för 222,8 mkr, före-
gående års siffra var 380,8 mkr. Det är en minskning mellan 
åren på 158,0 mkr. Avskrivningskostnaden uppgick till 151,6 
mkr, vilket är en ökning med 26,4 mkr mot föregående år. 
Kommunens samlade investeringsutgifter i förhållande till 
avskrivningar har för perioden uppmätts till 147,0 procent. 
Årets investeringsbelopp innehåller både reinvesteringar och 
nyinvesteringar.

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

Den löpande verksamheten i kommunen har för år 2019 resul-
terat i ett nettoinflöde av likvida medel på 147,0 mkr, vilket 
framgår av kassaflödesanalysen. Det här leder till att medel 
från den löpande verksamheten inte räcker för att täcka årets 
bruttoinvesteringar på 222,8 mkr och självfinansieringsgraden 
når därmed endast 66,9 procent. För att finansiera investering-
arna har kommun ökat sin upplåning under året. Genererade 
likvida medel påverkas delvis av storleken på leverantörs-
skulder och kundfordringar vid årsskiftet. Storleken på dessa 
poster kan variera vid olika mättillfällen. 

För att bortse från effekterna av dessa variationer kan den 
genomsnittliga självfinansieringsgraden analyseras. Denna 
uppgår för Sandvikens kommun under åren 2015-2019 till 
58,9 procent.

Årets resultat för Sandvikens kommun uppgår till -26,0 mkr. 
Redan med föregående års negativa resultat bröts trenden 
med positiva resultat under 2000-talet. Måttet årets resultat i 
förhållande till eget kapital kan relateras till inflationen. Om 
måttet är högre än inflationen innebär det att kommunen har 
klarat av att inflationsskydda det egna kapitalet. För år 2019 
var inflationen, baserat på konsumentprisindex 1,8 procent, 
och måttet årets resultat i förhållande till eget kapital -2,5 
procent. Detta innebär att det egna kapitalet har försvagats 
under perioden, vilket är negativt. Årets resultat i förhållande 
till skatteintäkter uppgick till -1,1 procent.
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215
281
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222,8

mkr Investeringar och avskrivningar

Tabell 4: Självfinansieringsgrad av investeringar

mkr 2019 2018 2017 2016 2015

Medel från den löpande 
verksamheten 148,0 234,5 179,8 146,7 142,5

Investeringsvolym 222,8 380,8 347,0 281,0 215,0

Självfinansieringsgrad (%) 66,9 61,6 51,8 52,2 66,3

66,3 52,2
51,8

61,6
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Tabell 5: Årets resultat

mkr 2019 2018 2017 2016 2015

Årets resultat -26,0 -4,2 22,4 70,8 14,0

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

Årets resultat/skatteintäkter (%) -1,1 -0,2 1,0 3,3 0,7
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Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på 
lång sikt. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna som 
finansierats med egna medel. 

Soliditeten uppgår för 2019 till 24,9 procent, vilket är en 
minskning med 2,1 procentenheter sedan föregående år. 
Minskningen påverkas av att Sandvikens kommun upptar 
lån som vidareutlånas till de kommunala bolagen i högre 
utsträckningen än under tidigare år. Nettoupplåningen mot 
bolagskoncernen är ringa, de lån som tagits upp har ersatt tidi-
gare borgensåtaganden. Kommunens egen nyupplåning under 
året är i princip oförändrad. För att ge en bättre bild av solidi-
teten har diagrammet kompletterats med värdet för soliditeten 
exklusive vidareutlåningen till bolagen (kort och långfristig 
fordran). Detta leder till att soliditeten förbättras kraftigt un-
der den gångna femårsperioden.

Om hänsyn även tas till de pensionsförpliktelser som redo-
visas som ansvarsförbindelse, 847,1 mkr, blir soliditeten 4,6 
procent. Försämringen mellan måren beror bland annat på det 
negativa resultatet (se även tabell 11).

Anskaffning av en tillgång kan finansieras antingen med eget 
kapital eller med främmande kapital, det vill säga genom 
nytecknande av lån. När ett lån upptas ökar likvida medel 
samtidigt som skulderna ökar. Andelen tillgångar som har 
finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuld-
sättningsgrad. Skuldsättningsgraden kan sedan brytas ner 
i delarna avsättningsgrad samt lång- respektive kortfristig 
skuldsättningsgrad. Avsättningar är att betrakta som skulder 
för vilka det exakta beloppet inte är känt och inte heller när 
de ska betalas, till exempel pensioner intjänade från och med 
1998. 

Kommunens totala skuldsättningsgrad var 75,1 procent. Detta 
är en ökning med 2,1 procentenheter sedan föregående år. Att 
kommunens totala skuldsättningsgrad ökar i denna omfattning 
beror på att större lånevolymer upptas av kommunen för att 
vidareutlånas till de kommunala bolagen, så kallade förmedla-
de lån. Under år 2019 har amortering skett med 300 mkr och 
nyupplåning med 400 mkr. Största delen av dessa volymer 
är hänförbara till bolagen inom koncernen. Den nyupplåning 
som redovisas inom kommunen utgör till största delen ersätt-
ningslån inom de kommunala bolagen, främst Sandvikenhus 
AB samt Sandviken Energi.

Under 2019 ökade avsättningarna med 2,1 procentenheter. 
Den del som avser avsättning för pensioner ökade från 189,3 
mkr till 207,4 mkr.

Tabell 6: Soliditet      

% 2019 2018 2017 2016 2015

Soliditet 24,9 27,0 31,8 35,9 42,5

Soliditet exkl utlån bolagen  
(kort o lång fordran) 40,3 42,8 47,3 50,3 51,3

Soliditet inkl pensionsskuld 4,6 5,3 5,4 4,8 0,8

      

Gävleborgs län      2019 2018 2017 2016 2015

2101 Ockelbo 33,6 33,3 32,9 31,4 28,1

2104 Hofors 41,4 40,1 45,6 54,8 59,5

2121 Ovanåker 49,9 53,6 63,4 69,6 66,2

2132 Nordanstig 39,9 38,1 38,2 40,0 40,4

2161 Ljusdal 55,7 56,2 56,0 60,1 62,1

2181 Gävle 39,7 41,9 41,8 41,8 38,1

2181 Sandviken 24,9 27,0 31,8 35,9 42,5

2182 Söderhamn 27,7 29,8 31,6 35,2 32,8

2183 Bollnäs 64,4 66,1 65,2 62,3 65,6

2184 Hudiksvall 59,3 63,3 66,4 65,9 63,0

Källa: SCB, preliminära bokslutsuppgifter 2019

Tabell 7: Skuldsättningsgrad

% 2019 2018 2017 2016 2015

Total skuldsättningsgrad 75,1 73,0 68,2 64,1 57,5

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

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

Varav långfr skuldsättningsgrad 49,8 46,6 43,6 33,7 25,3
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En låg skuldsättningsgrad bör eftersträvas. Enligt tabell 6 är 
soliditeten 24,9 procent. Summan av soliditeten och skuldsätt-
ningsgraden är alltid 100 procent. 

Sandvikens kommun hade år 2019 en primärkommunal skat-
tesats på 21,61 kr. Detta är 42 öre lägre än den genomsnittliga 
skattesatsen i länet och 91 öre högre än riksgenomsnittet. 
Jämfört med 2018 är den genomsnittliga skattesatsen i länet 
oförändrad och mot riket en sänkning med 4 öre.

Risk – Kontroll 

Likviditet är ett mått på kommunens kortfristiga betalnings-
förmåga. Likviditetsmåttet ställer tillgångar som lätt kan rea-
liseras till likvida medel, i relation till kortfristiga skulder. En 
likviditet under 100 procent innebär att om kommunens alla 
kortfristiga skulder skulle förfalla idag, finns inte tillräckligt 
med tillgångar för att betala skulderna, utan pengar måste 
lånas upp för att klara av betalningarna. 

Likviditeten uppgick till 64,6 procent och har varierat i stor-
lek under den gångna femårsperioden. Ju högre andelen är 
desto bättre kortfristig betalningsförmåga. Tillsammans med 
de kommunala bolagen används ett koncernkonto för att 
kommunkoncernen gemensamt ska kunna nyttja likviditet så 

Tabell 8: Kommunalskatt

 Sandvikens Gävleborg Riket

Kr Kommun   

Primärkommunalskatt 21,61 22,03 20,70

Total kommunalskatt    

exklusive kyrkoavgift 33,12 33,54 32,19

    

Kommun Totalt Kommun Region

2101 Ockelbo 34,27 22,76 11,51

2104 Hofors 34,37 22,86 11,51

2121 Ovanåker 33,37 21,86 11,51

2132 Nordanstig 34,02 22,51 11,51

2161 Ljusdal 33,87 22,36 11,51

2180 Gävle 33,77 22,26 11,51

2181 Sandviken 33,12 21,61 11,51

2182 Söderhamn 33,17 21,66 11,51

2183 Bollnäs 33,37 21,86 11,51

2184 Hudiksvall 33,12 21,61 11,51

Källa: SCB    

fördelaktigt som möjligt. En avtalad checkkredit på 200 mkr 
säkrar dessutom koncernlikviditeten mot tillfälliga belastning-
ar till följd av svängningar i penningflödet.

Sandvikens kommun har valt att driva vissa delar av sin verk-
samhet i bolagsform. Investeringar som gjorts inom bolags-
koncernen har till betydande del finansierats genom lån med 
kommunal borgen. Ambitionen är att hålla det kommunala 
borgensåtagandet så lågt som möjligt. Under år 2019 har det 
totala borgensåtagandet minskat med 244 mkr, och året innan 
150 mkr. Borgensåtagandet har minskat mot såväl de kom-
munala bolagen som bostadsrättsföreningar. De kommunala 
bolagen kommer successivt att ta upp lån, som förmedlas via 
kommunen, så kallade förmedlade lån. Bolagen behöver då 
inte någon kommunal borgen för dessa lån vilket gör att kom-
munens borgensåtaganden kommer att minska för varje år.

Den förpliktelse som kommunen har att i framtiden betala 
ut pension redovisas på två olika sätt, enligt den så kallade 
”blandmodellen”. De pensionsförpliktelser som har uppstått 
från och med 1998 och framåt, redovisas löpande under intjä-
nandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och som en 
avsättning i balansräkningen. 

Avsättningen för året uppgick till 207,4 mkr, vilket är en 
ökning med 18,1 mot föregående år (som då ökade med 19 
mkr). I takt med att denna del sedan utbetalas kommer ingen 
kostnad att belasta kommunen, eftersom kostnaden redan har 
redovisats vid tidpunkten för intjänandet.

De pensionsförpliktelser som har uppstått före 1998 har inte 
löpande redovisats som en kostnad i kommunen. Denna del 
uppgick till 847,1 mkr, vilket är en minskning med 20,1 
mkr. Eftersom intjänandet av dessa pensionsrätter inte har 
kostnadsförts tidigare, innebär detta att 847,1 mkr kommer 
att belasta kommunen i form av kostnader, i takt med att de 
betalas ut.

Tabell 9: Likviditet

% 2019 2018 2017 2016 2015

Likviditet 64,6 56,6 56,7 67,0 58,6

Tabell 10: Borgensåtagande

mkr 2019 2018 2017 2016 2015

Kommunala bolag 345,7 589,7 739,7 999,7 1 312,7

Övriga 81,3 84,9 86,8 89,3 90,4

Totalt borgensåtagande 427,0 674,6 826,5 1 089,0 1 403,1

Tabell 11: Pensionsskuld    

mkr 2019 2018 2017 2016 2015

Avsättningar för pensioner 207,4 189,3 170,3 157,9 148,4

Ansvarsförbindelser för 
pensioner 847,1 867,2 899,8 920,4 955,6

Total pensionsskuld 1 054,6 1 056,5 1 070,1 1 078,3 1 104,0

Soliditet inkl pensionsskuld (%) 4,6 5,3 5,4 4,8 0,8
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Kommunens totala pensionsskuld uppgår därmed till 1 054,6 
mkr. För att möta kommande pensionsutbetalningar har kom-
munen ett antal placeringar som vid årsskiftet uppgick till ett 
värde av 10,0 mkr.

En viktig del i ledet att uppnå god ekonomisk hushållning är 
att det finns en god budgetföljsamhet i kommunen. År 2019 
redovisade nämnderna ett resultat på -68,1 mkr och kom-
munen som helhet har ett resultat på -26,0 mkr. Nämndernas 
olika verksamheter står inför fortsatt stora utmaningar utifrån 
den förändrade arbetsmarknadspolitiken, ökade försörjnings-
kostnader, volymökningar inom skolan och vuxenutbild-
ningen och, framförallt, att gemensamt arbeta för ett positivt 
årsresultat.

Gemensam finansiering, såsom skatter, pensioner och finan-
siell verksamhet redovisade för året ett resultat på 16,3 mkr. 
Skatteintäkterna redovisade ett resultat på -2,6 mkr, utifrån 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär, den finansiella 
verksamheten 20,9 mkr, kostnader för pensioner -1,6 mkr och 
övrigt -0,3 mkr. 
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Tabell 12: Budgetföljsamhet

mkr 2019 2018 2017 2016 2015

Resultat -26,0 -4,2 22,4 70,8 14,0

Budget 5,9 11,0 10,0 9,0 8,0

Budgetavvikelse -31,9 -15,2 12,4 61,8 6,0

Ett ytterligare sätt att analysera risk och kontroll är att mäta 
prognossäkerhet. Tillförlitliga prognoser skapar förutsättning-
ar för nämnderna att fatta rätt beslut och genomföra nödvän-
diga korrigeringar till följd av eventuella ekonomiska föränd-
ringar. Prognossäkerhet kan sedan exempelvis mätas genom 
en jämförelse av den helårsprognos som görs i samband med 
delårsrapporten i augusti och helårsresultatet. För åren 2015-

2019 har utfallet per helår avvikit från augustiprognosen med 
i snitt 35,6 mkr. Det faktiska utfallet i Sandvikens kommun 
har under de senaste fem åren blivit bättre än det prognostise-
rade utfallet per sista augusti, vilket i sig är positivt men arbe-
tet med att förbättra prognossäkerheten måste intensifieras.

I ett led att förbättra prognossäkerheten kommer ett nytt ar-
betssätt med systemstöd att införas from 2020.

2019 redovisar nämnderna och deras verksamheter tillsam-
mans ett sämre resultat än vad som prognostiserades per 
sista augusti, en ökning från -65 mkr till -68 mkr. Av nio 
nämnder är det tre, kunskaps-, arbetslivs- och individ- o fa-
miljeomsorgsnämnderna, som uppvisar ett totalt underskott 
på 77,0 mkr. Övriga nämnder redovisar positiva resultat eller 
ligger strax under nollstrecket.

Inom verksamheten ”Gemensam finansiering” redovisas ett 
totalt överskott på 42,1 mkr. Den största posten avser sta-
tens fördelning av välfärdsmiljarderna i form av ett generellt 
statsbidrag på 25,3 mkr. Inom den finansiella verksamheten 
skedde en aktieutdelning från Sandvikens Stadshus AB på 10 
mkr och en överskottsutdelning från Kommuninvest på 5,0 
mkr samt att låneverksamheten gav ett överskott på ca 2 mkr.

Tabell 13: Prognossäkerhet

mkr 2019 2018 2017 2016 2015

Resultat helår nämnder -68,1 -20,5 -7,3 27,1 -21,4

Prognos i augusti nämnder -65,0 -59,5 -33,2 -3,7 -39,0

Prognosavvikelse nämnder -3,1 39,0 25,9 30,8 17,6

      

Resultat helår finansiering 42,1 16,3 29,6 43,7 35,4

Prognos i augusti finansiering 23,9 22,0 17,0 28,2 16,5

Prognosavvikelse finansiering 18,2 -5,7 12,6 15,5 18,9

      

Resultat helår totalt -26,0 -4,2 22,4 22,3 70,8

Prognos i augusti totalt -41,1 -37,5 -16,2 24,5 -22,5

Prognosavvikelse totalt 15,1 33,3 38,6 -2,2 93,3
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Finaniell analys

Den nya Lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR) som trädde ikraft 2019 omfattade inte det förslag till 
förändring av redovisningen av pensionerna utan är oföränd-
rad, dvs pensioner intjänade före 1998 ligger utanför balans-
räkningen som en ansvarsförbindelse och pensioner intjänade 
from 1998 och framåt finns som pensionsskuld i balansräk-
ningen.

Sandvikens kommun klarar inte av att hålla budgeten och 
redovisar ett negativt resultat för år 2019. Det egna kapitalet 
har således ej inflations skyddats, vilket försämrar handlings-
utrymmet inför framtiden. Resultatet uppgår till -26,0 mkr. 
Prognossäkerheten bör dock förbättras för att bidra till att 
ekonomiska beslut inte fattas på felaktiga grunder. Det blir 
viktigt att samtliga nämnder analyserar sin verksamhet och 
sina resultat för att därefter fatta beslut om eventuella åtgär-
der. I den ekonomiska situation och med de stora utmaningar 
som kommunen står inför de närmaste åren kommer det att 
fortsatt krävas omfattande arbete från samtliga nämnder för 
att upprätthålla en ekonomi i balans.

Annelie Johansson 
Ekonomichef

En kommun påverkas många gånger av händelser utanför 
dess egen kontroll. I tabellen känslighetsanalys åskådliggörs 
på vilket sätt en förändring av ett antal faktorer hade kunnat 
påverka Sandvikens kommuns årsresultat 2019. Tabellen visar 
att förändrade in- och omvärldsfaktorer kan få en avgörande 
betydelse för kommunens ekonomi. Det är därför viktigt att 
upprätthålla en finansiell beredskap på såväl kort som lång 
sikt.

Identifierade styrkor och svagheter

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

Strukturen på kommunens intäkter och kostnader samt ut-
vecklingen av dessa per sista december har under en femårs-
period varit i balans. För åren 2012, 2013 och 2015 har åter-
betalning av AFA-premier bidragit till det positiva resultatet. 
För 2016 har bland annat byggbonus, återbetalning av tidigare 
utbetald borgensförbindelse bidragit till resultatet liksom inte 
minst det tillfälliga statsbidraget för mottagande av flyktingar. 
Under 2017 har låga räntekostnader, återbetalning av tidigare 
utbetald borgsförbindelse, positiv skatteavräkning samt åter-
hållsamhet av projektmedel bidragit till det positiva resultatet. 
Tyvärr bröts den trenden 2018 med ett mindre på ett under-
skott på 4,2 mkr följt av ett större underskott på 26,0 mkr för 
2019. Det är viktigt att fortsätta arbeta för en god ekonomisk 
hushållning. Därför är det önskvärt att kommunfullmäktiges 
tidigare mål, på ett budgeterat resultat kring 30 - 40 mkr, åter-
skapas. För åren 2020-2022 ligger budgeterade resultat på 12, 
13 respektive 14 mkr.

Över åren har kommunens investeringsvolym med marginal 
överstigit avskrivningarna. Under 2014 infördes kompo-
nentavskrivningar, vilket resulterat i en sänkning av avskriv-
ningskostnaderna. Med de höga investeringsvolymer som nu 
ligger i investeringsplanerna för åren framöver, blir det inte 
möjligt att ha ett mål om att investeringsbeloppet ska motsva-
ra avskrivningsbeloppet. Det är dock angeläget att på sikt få 
en bättre balans mellan investerings- och avskrivningsnivåer, 
för att på detta sätt bidra till en högre självfinansieringsgrad. 

Kommunens pensionsutbetalningar är fortsatt höga. Den del 
av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelse 
minskar successivt, medan avsättningen för pensioner samti-
digt ökar. Totalt har pensionsskulden sjunkit mellan år 2018 
och 2019 med 1,9 mkr, till 1 054,6 mkr. Det är viktigt inför 
framtiden, dels att kostnaderna kan finansieras och dels att 
tillräcklig likviditet finns för att klara utbetalningarna. 

Tabell 14: Känslighetsanalys    

Händelse
Årlig  

resultateffekt

Befolkningsförändring med 100 personer (+/-) 5,8 mkr

Förändrad utdebitering med 1 krona (+/-) 83,6 mkr

Intäktsförändring med 1 procent (+/-) 6,8 mkr

Bruttokostnadsförändring med 1 procent (+/-) 30,3 mkr

Inlösen av borgensåtagande med 1 procent (+) 4,3 mkr

Ränteförändring med 1 procent      (+/-) 1,3 mkr 

KOMMUNEN - EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR



62
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Kommunfullmäktige 0,9 -8,8 -7,9 8,4 0,5
Kommunstyrelse 0,0 -8,1 -8,1 8,2 0,1
 0,9 -16,9 -16,0 16,6 0,5

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

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

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. An-
talet ledamöter uppgår till 51 och mandaten fördelas mellan 
följande politiska partier; Socialdemokraterna arton mandat, 
Moderata samlingspartiet åtta mandat, Vänsterpartiet fyra 
mandat, Centerpartiet fyra mandat, Liberalerna fyra mandat, 
Sverigedemokraterna tio mandat, Kristdemokraterna två man-
dat och Miljöpartiet de gröna ett mandat.

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

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

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

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

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

mäktiges beslut, ha hand om den ekonomiska förvaltningen 
och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat 
över till styrelsen.

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

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

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

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

Ekonomiskt utfall

Tillsammans redovisar kommunfullmäktige och kommunsty-
relsen ett positivt resultat på 0,5 mkr för året. Resultatet beror 
främst på lägre kostnader än budgeterat för sammanträden 
och för EU-valet 2019.

Viktiga händelser och framtidsbedömning

Kommunfullmäktige avsatte medel i 2016 och 2017 års bud-
get för att bygga om Stadshuset. Stadshuset som uppfördes 
år 1965, var i behov av underhållsåtgärder när det gäller tek-
niska installationer. Samtidigt planerades antalet arbetsplatser 
i huset öka och åtgärdande av arbetsmiljöproblem. Ombygg-
nationen startade hösten 2016. Den första etappen blev inflytt-
ningsklar i mars 2018 och avsåg låghusdelen. Den andra etap-
pen som omfattade höghusdelen blev slutligen färdigställd i 
april 2019. Totalt uppgick investeringen till 114,2 mkr.

Under 2019 tillförde Kommunfullmäktige ytterligare 6,6 mkr 
till befintlig exploateringsplan för året, där 5,9 avsåg exploa-
teringsområdet Tuna 1-4. Mer att läsa om Tuna finns under 
avsnittet Investeringsredovisning.

Under 2018 beslutade kommunfullmäktige att ställa sig 
bakom Sandvikenhus ABs begäran om möjlighet att försälja 
maximalt 400 lägenheter. Under våren 2019 beslutades att 
godkänna att Sandvikenhus AB får bilda ett nytt aktiebolag, 
vars styrelse ska vara densamma som i Sandvikenhus AB, 
där delar av eller hela fastighetsbeståndet om maximalt 400 
lägenheter kan placeras och försäljas.

KOMMUNEN - EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR



63
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om en ny vatten- och 
avloppsplan (VA-plan) för kommunen, som därmed ersatte 
den tidigare från 2013. Syftet med en VA-plan är bland annat 
att kommuns invånare ska ha tillgång till dricksvatten och 
avloppshantering av god kvalitet till en rimlig kostnad, och 
kommunens VA-planering är avgörande för att klara såväl da-
gens som framtidens krav och utmaningar. Den har också en 
viktig roll i arbetet med den fysiska planeringen, hela vägen 
från översiktsplanering till detaljplanering och bygglov.

I slutet av augusti tillträdde Pär Jerfström tjänsten som ny 
kommundirektör och i slutet av september tillträdde Annelie 
Johansson tjänsten som ny ekonomichef.

Under hösten fattade kommunfullmäktige beslut att anta en 
ny Biblioteksplan för åren 2019-2024. Enligt bibliotekslagen 
ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin verksamhet 
på biblioteksområdet. Sandvikens kommuns biblioteksplan 
utgår från bibliotekslagen och (SFS 2010:800) samt från 
Sandvikens kommuns Vision 2025. Sveriges biblioteksplaner 
följs upp av Kungliga biblioteket för att säkerställa att lagarna 
inom området omsätts i praktisk verksamhet. I bibliotekspla-
nen ges en nulägesbeskrivning av folkbiblioteket med fokus-
områden och tillhörande utmaningar, förskolornas biblioteks-
inriktade verksamhet samt av skolbiblioteken på grundskola 
och gymnasium.

Året avslutades med att i december delade 
kommunfullmäktiges ordförande Monica Jacobsson (S) samt 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds ordförande 
Carina Westerberg Miljöpriset 2019 till Sara Wennerqvist och 
hennes företag Wild Nordic med följande motivering: ”Sara 
Wennerqvist har utifrån sitt stora intresse för djur och natur 
byggt upp sin verksamhet, Wild Nordic. Verksamheten gör det 
möjligt för andra att ta del av det vackra och spännande som 
finns i naturen. Med Wild Nordic visar Sara genom föredrag, 
bildvisning och aktiviteter som övernattning i björngömsle, 
att naturen här i Gästrikland har mycket att erbjuda. Den 
fascination inför djur och natur Sara därigenom sprider är en 
viktig del i ett mer allmänt intresse för miljö, hållbarhet och 
bevarandefrågor.”
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Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Överförmyndarnämnd 0,0 -0,2 -0,2 0,2 -0,0
Överförmyndarverksamhet 1,7 -5,4 -3,8 3,6 -0,1
Överförmyndarnämnd 1,7 -5,7 -4,0 3,9 -0,1

Målgrupp och verksamhetsuppdrag

Enligt lag (Föräldrabalken) ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Nämnden har 
även ansvar för ärenden enligt lag om god man för ensamkommande barn (2005:429). Från och med 1 januari 2015 har kom-
munerna i västra Gästrikland, Sandviken, Hofors och Ockelbo en gemensam överförmyndarnämnd, Överförmyndarnämnden i 
Västra Gästrikland, där Sandvikens kommun är värdkommun.

I verksamheten ingår att utöva tillsyn över hur en persons tillgångar sköts av olika representanter, förmyndare, gode män och 
förvaltare.

Ekonomiskt utfall

Kostnaderna för arvoden till gode män och förvaltare ökar på grund av att antalet ärenden har ökat över tid. Förutom volym-
ökningen så ökar ärendena i vilka betalningsansvaret tillfaller kommunen. Dessutom ökar antalet ärenden med behov av extra 
insatser från ställföreträdaren ökar, vilket innebär att beslut om extra arvode till ställföreträdaren krävs. För att motverka ett 
negativt resultat har verksamheten anordnat utbildningar i egen regi, sett över löpande kostnader och infört nya e-tjänster. Trots 
detta slutar det totala resultatet på -0,1 mkr för Sandviken. För medlemskommunerna Hofors och Ockelbo sker en positiv slut-
reglering med 75 tkr respektive 148 tkr.

Uppföljning av måluppfyllelse mot vision 2025

För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget 2019.  Graden av uppfyllelse 
grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december 2019. Mätningens resultat åskådliggörs med 
följande färgmarkering:
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Mål Bedömning
Nya gode män och förvaltare har adekvat utbildning för sitt uppdrag. 

Beskrivning:

Överförmyndarnämnden ska i sitt uppdrag utöva tillsyn över ställföreträdarens utförande av uppdraget. För att 
ställföreträdarna ska kunna få förutsättningarna för utövande av uppdraget på ett rättssäkert sätt är det avgö-
rande att dessa får utbildning.
Senaste kommentar:

För att säkerställa huvudmännens rättssäkerhet ser enheten till att nya gode män och förvaltare får rätt verktyg 
och information inför/under uppdraget.

Nya gode män och förvaltare ska vid påbörjat uppdrag introduceras. 

Beskrivning:

Överförmyndarnämnden är enligt lag skyldig att se till att ställföreträdare får utbildning för att utföra upp-
draget.
Senaste kommentar:

Rutinen är att kalla in alla nya gode män och förvaltare på enskilt möte och introduktion. Dock är det ibland 
svårt att fånga in anhöriga som har ansökt om att bli ställföreträdare direkt via tingsrätten då det är svårt att 
pröva deras lämplighet inför uppdraget före anordnande.

Handläggare erbjuder service på lokal nivå i respektive medlemskommun. 

Beskrivning:

Då Överförmyndarnämnden ingår i en samverkan mellan tre kommuner har nämnden för uppdrag att samtliga 
medlemskommuner får samma service och tillgänglighet.
Senaste kommentar:

Enheten åker ut till respektive kommun om ställföreträdare önskar boka tid. Ställföreträdare i alla kommuner 
har inbjudan till utbildningar, deltagande i studiecirkel samt informationsträffar.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Syftet med nämndens mål är att medborgarna ska känna trygghet och ha förtroende för nämndens granskning av ställföreträdar-
nas utförande av uppdraget. Enheten har under året arbetat med att höja kvaliteten på ställföreträdarnas kunskaper inför uppdra-
get och bistå befintliga ställföreträdare med utbildning.

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.
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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
Nöjd chef och medarbetare 

Beskrivning:

Chef och medarbetare för Överförmyndarenheten känner sig motiverade i sitt arbete och är nöjda med arbets-
situationen.
Senaste kommentar:

Medarbetare deltar i regelbundna verksamhetsmöten samt håller i egna internutbildningar. Regelbunden upp-
följning av personlig kunskapsutveckling görs med varje handläggare. Under 2019 har medarbetarna och chef 
haft en påfrestande arbetssituation pga arbetsmiljön.

Medarbetarna nyttjar den digitala arbetsmiljön. 

Beskrivning:

Överförmyndarnämnden ska i sitt arbete effektivisera, förenkla processer och värna om miljöresurserna.
Senaste kommentar:

Medarbetare har fått delta i interna kurser för att utveckla sina kunskaper i användandet av digitala verktyg.

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

Beskrivning:
Senaste kommentar:

Enheten går igenom värdegrund på arbetsplatsträffar och mål för enheten på verksamhetsmöten.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Enheten har under 2019 bestått av ny chef och två nya handläggare. Enhetschef har arbetat med att kompetensutveckla perso-
nalen och göra dem delaktiga i utvecklingen av verksamheten.
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Övergripande målsättning:

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

•	 Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Mål Bedömning
Utvecklade digitala möjligheter för att minska miljöpåverkan.

Beskrivning:
Senaste kommentar:

Enheten har utvecklat de digitala verktygen för målgruppen som har med överförmyndarnämnden att göra, 
bland annat genom att utveckla hemsidan, webbaserad utbildning, fler e-tjänster, digitala broschyrer och infor-
mationsblad.

Utveckla verksamhetssystemet (Wärna) för minskad miljöpåverkan.

Beskrivning:
Senaste kommentar:

Enheten undersöker vilka andra system som finns med anledning av att öka handläggningseffektiviteten samt 
förbättra tillsynen och därmed utförande av nämndens uppdrag.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Enheten har arbetat med att rekrytera nya ställföreträdare och utbildat dessa. På grund av bristande ekonomiska resurser har 
nytt verksamhetssystem inte kunnat upphandlas.

Perspektiv EKONOMI

Övergripande målsättning:

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

Mål Bedömning
Nämnden håller sin budgetram.

Beskrivning:
Senaste kommentar:

Som det ser ut idag, så är prognosen att det blir 0 resultat. Detta kommer att beror på hur många gode män och 
förvaltare kommer att yrka extra arvode i form av mer avancerade uppdrag och reseersättningar.

Sammanfattande analys av måluppfyllelse

Enheten har arbetat med inventering av alla kostnader och tagit fram förslagsåtgärder för att dra ner på de kostnader som har 
varit möjliga att dra ner på. Arbetat med att effektivisera pappershantering och dra ner på återkommande kostnader så som be-
ställning av blanketter och informationsmaterial.
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Volymer/Verksamhetsmått

Antal ärenden 2019 2018
Totalt 796 666
- varav Sandviken 540 442
- varav Hofors 166 134
- varav Ockelbo 90 71
Varav Ensamkommande barn 8 19
- varav Sandviken 7 15
- varav Hofors 1 0
- varav Ockelbo 0 4
Antal årsarbetare 3,4 3,4

Viktiga händelser och framtidsbedömning

Viktiga händelser under 2019 och framöver är den ökade 
ärendevolymen av tillsynsärende i verksamheten. En för-
klaring till ökad ärendehanteringen är den demografiska 
utvecklingen som leder till att fler äldre personer är i behov 
av ställföreträdare. Den ökande psykiska ohälsan är likväl 
en anledning till att fler yngre personer inte förmår sköta sin 
ekonomi och bevaka sin rätt, vilket föranleder behovet av god 
man eller förvaltare. Verksamheten noterar att komplexiteten 
i uppdragen, främst förvaltarskap, ökar vilket innebär att till-
synsbehovet blir större och kraven på förvaltare blir högre. Då 
antalet svårhanterliga ärenden ökar, har verksamheten behövt 
anlita professionella ställföreträdare på grund av att det inte 
har gått att rekrytera god man/förvaltare för uppdraget. Detta 
medför en fördubbling av kostnaden för arvodet. Antalet 
huvudmän som inte kan betala arvodet själv har ökat och 
därmed har betalningsansvaret övergått till kommunen. Fram-
tidsbilden enligt verksamheten är att fler personer kommer att 
behöva god man/förvaltare och att tillsynsärendena kommer 
fortsätta öka i antal.
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Gemensam	finansiering

Verksamhetsområde Intäkter Kostnader
Netto- 

kostnad
Kommun- 

bidrag Resultat
Skatter 2 335,7 -19,7 2 316,0 -2 316,8 -0,8
Finansiell verksamhet 68,4 -26,3 42,1 -22,2 19,9
Pensioner 100,0 -153,8 -53,8 50,9 -2,9
Övrigt 7,2 -1,0 6,2 19,8 26,0
Finansiering 2 511,3 -200,9 2 310,5 -2 268,3 42,1

Ekonomiskt utfall

Totalt redovisar gemensam finansiering ett resultat på 42,1 
mkr för år 2019. 

Under verksamheten ”Gemensam finansiering” redovisas 
kommunens skatteintäkter och effekterna av  gällande skat-
teutjämningssystem, utjämningssystemet för LSS-kostnader 
(lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) samt 
fastighetsavgifter. Dessutom redovisas kostnader för pensio-
ner, finansiell verksamhet, reglering av olika personalrelate-
rade kostnader samt centrala medel för oförutsett och projekt.

Skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkterna samt bidrag och avgifter i det kommunaleko-
nomiska utjämningssystemet (generella statsbidrag) är kom-
munens största inkomstkälla och svarar för cirka 76 procent 
av kommunens samtliga driftintäkter. Resultatet för årets 
skatteintäkter innehåller en slutreglering av 2018 och en preli-
minär slutavräkning för 2019. Från det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet har Sandviken mottagit 509,4

mkr att lägga till skatteintäkterna på 1 806,6 mkr. Kommu-
nens skatteunderlag ökade under inkomståret 2018 (taxering 
2019) med 2,05 procent att jämföra med rikets som ökade 
med 3,72 procent. 

Statens fördelning av välfärdmiljarderna 2019 gav till kom-
mun ett generellt statsbidrag motsvarande 25,3 mkr. Därutö-
ver har extra generellt statsbidrag erhållit i form av bidrag till 
ensamkommande unga över 18 år med 0,6 mkr. Det slutliga 
totala utfallet för skatteintäkter och generella statsbidrag blev 
ett underskott  
på -0,8 mkr att jämföra med budgeterat överskott på 5,9 mkr.  

Finansiell verksamhet

Finansiell verksamhet redovisar ett resultat på 19,9 mkr för 
år 2019. Utdelning från Sandviken Stadshus AB, överskotts-
utdelning från Kommuninvest samt låga räntor i kombination 
med lägre lånevolymer gav detta positiva resultat.

Sandviken Stadshus AB gav ett koncernbidrag på 10 mkr för 
2019.

Kommuninvest ekonomisk förening lämnade återbäring på 
genomsnittlig låneskuld samt ränta på insatskapital motsva-
rande 5 mkr.

Räntenivåerna var under 2019 fortsatt låga vilket medförde en 
total räntekostnad för kommunen på endast 2,1 mkr, vilket var 
lägre än budgeterat. Kommunen hade även en lägre nyupplå-
ning än budgeterat, vilket medförde lägre räntekostnader. 
Reporäntan höjdes i december 2019 till 0,0% procent vilket 
kommer medföra något högre räntekostnader under 2020 vad 
gäller rörliga lån. Den fasta räntan på längre löptider prognos-
tiseras vara fortsatt låg.

Sandvikens kommunkoncern sänkte sin lånevolym under 
2019 med cirka 150 mkr, till stor del beroende på att Sandvi-
kenhus AB avyttrade ett antal lägenheter och därigenom valde 
att amortera lån. Storleken på kommunens låneportfölj var i 
det närmaste oförändrad under 2019.

Sandvikens kommun har vid årets slut 10 mkr placerade för 
att möta kommande pensioner.

Pensioner

Kostnader för pensioner består av utbetalning av tjänste-
pension till före detta anställda, utbetalning av individuell 
pensionsavgift för anställda samt avsättning till framtida pen-
sionsutbetalningar avseende intjänade pensioner från och med 
1998. Därutöver tillkommer kostnad för särskild löneskatt 
på samtliga pensionskostnader. Förändring av pensionsrätter 
intjänade till och med 1997 redovisas som ansvarsförbindelse 
i enligt med den så kallade blandmodellen. Pensionskost-
naderna för 2019 uppgick till 153,8 mkr. Intäkterna från 
PO-pålägget som påförs verksamheten med 7,70 procent av 
utbetalda löner ska spegla den kostnad som dagens anställ-
ningar genererar i pensionskostnad. Utfallet för 2019 blev ett 
underskott på -2,9 mkr.

Övrigt

Semesterlöneskuld och okompenserad övertid har för året en 
värdeförändring som påverkat resultat negativt med -2,2 mkr. 
Slutreglering av preliminära arbetsgivaravgifter har däremot 
gett ett överskott med 6,9 mkr.

Kontot för facklig tid redovisar ett positivt resultat med 1,7 
mkr. Under året valde kommunstyrelsen att inte disponera 
årets anslag till projektmedel fullt ut . Det bidrog till att 
minska det negativa resultatet för kommunen som helhet med 
19,6 mkr. Sammantaget redovisas under övrigt ett resultat på 
26 mkr.
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Framtidsbedömning

I budgeten för år 2019 var årets resultat satt till 12,0 mkr. Det 
för år 2019 redovisade resultatet uppgick till   -26 mkr. Under 
år 2020 är resultatet budgeterat till 16 mkr, och åren 2021 och 
2022, 17 respektive 18 mkr. 

År 2020 ser ut att bli en stor utmaning för kommunen. Den 
faktor som är mest betydelsefull och påverkar är skatteintäk-
ternas utveckling. Inför år 2020 finns i dagsläget en prognos 
som indikerar att skatteintäkterna inte ökar i den omfattning 
som räcker för att täcka de årliga kostnadsökningarna fullt ut 
och därmed inte heller någon ny och utökad verksamhet utan 
att effektiviseringar eller prioriteringar görs.

Sandvikens kommun har under senare år haft en egen skat-
tekraftsutveckling som varit lägre än riket i övrigt. Det beror 
på att arbetslösheten i kommunen och regionen fortfarande 
är hög. Att Sveriges befolkning har arbete och betalar skatt är 
basen för kommunernas intäkter och det gällande kommunala 
skatteutjämningssystemet. Fler människor i arbete är därför 
viktigt inför framtiden.

Invånarantalet är en annan viktig faktor när det gäller skat-
teintäkternas utveckling. Ökat antal invånare innebär högre 
skatteintäkter. Sandvikens kommun har under senare år kun-
nat konstatera en ökning av antalet invånare. Under år 2019 

ökade befolkningen med 26 invånare, till 39 234, men jämfört 
med befolkningsprognosen som ligger till grund för skatte- 
och bidragsintäkter i budgeten så blev vi 148 invånare färre. 
Befolkningsökningen 2015 till 2019 är 920 invånare och i 
snitt 184 invånare per år.

Den planerade investeringsvolymen för åren 2020-2022 upp-
går enligt budget 2020 till 502,5 mkr. Planerade investeringar 
från tidigare år som ännu inte färdigställts eller försenats uti-
från tidplan belastar också likviditeten när de genomförs. En 
hög investeringsvolym innebär sannolikt en ökad upplåning, 
med högre räntekostnader som följd framför allt den dag då 
räntenivåerna höjs. Det blir därför viktigt att kunna självfinan-
siera en del av investeringarna. Det förutsätter att resultaten 
även för kommande år ligger på en förhållandevis hög nivå, 
så att likviditet den vägen skapas. Kommunstyrelsen följer 
kontinuerligt under året ett antal större projekt, medan kom-
munfullmäktige rutinmässigt har möjlighet att revidera inves-
teringsplanen två gånger per år.

Kommunfullmäktige antog i december 2016 Policy för god 
ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och pen-
sionsreserv. Policyn ger kommunfullmäktige ett nytt verktyg 
för att, under vissa betingelser, jämna ut redovisade årliga 
resultat över tid.
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Miljö

Miljö- och hållbarhetsarbete är ett allt viktigare område att 
arbeta med för Sandvikens kommun med tanke på pågående 
klimatkris och massutrotning av arter på jorden. För att nå en 
hållbar värld och klara de antagna globala målen i Agenda 
2030 måste företag och organisationer i alla länder arbeta mot 
samma uppsatta mål. 

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för 
vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av 
livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att 
skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart 
nyttjande av ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för 
vår överlevnad. 

För att arbeta med Agenda 2030 är Sandvikens kommun 
tillsammans med Hofors och Ockelbo kommuner deltagare i 
projektet Glokala Sverige.

I klimatarbetet spelar fossilfritt resande en central roll vilket 
påverkar såväl kommunens interna som externa arbete. Ar-
betet sker på flera fronter, bland annat under kommunikation-
skonceptet Sandviken Pure Power, genom projektet Hållbart 
resande och genom systematiskt arbete med Transportut-
maningen och Tjänstebilsutmaningen. Tjänstebilsutmaningen 
innebär att alla personbilar som ägs eller leasas av kommunen 
ska vara fossilfria och utmaningen omfattar alla nya kontrakt 
som tecknas från och med ett år efter det att utmaningen an-
tagits. 

Andelen fossilfria fordon uppgår till 28%, vilket är 13% 
högre än målet för 2019. I den bokningsbara bilpoolen är det 
100% fossilfria fordon som drivs av vätgas, biogas, el och 
etanol. Under 2018 beviljades Sandviken Energi AB invester-
ingsstöd från Naturvårdsverkets Klimatklivet för att installera 
204 laddpunkter i kommunen, vilket genomfördes under 
2019.

Sandbacka Science Park fortsätter arbetet med mobilitet gen-
om deltagande i det nationella projektet Mobility as a Service 
– Mobilitet som tjänst – och medverkar som samarbetspartner 
i Region Linköpings implementering av framtida mobilitetst-
jänster som vinnare av Sustainable Mobility Challenge.

Under året har projektet Processledare för hållbart resande 
bedrivits på Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
med målet att öka andelen hållbart resande i Ockelbo, Sand-
viken och Hofors kommuner. Under våren genomfördes en 
resvaneundersökning, en CERO-analys, där arbetspendling 
och tjänsteresande kartlades för att fungera som underlag för 
att ta fram en handlingsplan. När handlingsplanen tas fram 
kopplas åtgärderna även till kostnader, eller i många fall 
kostnadsbesparingar, samt minskade CO2-utsläpp. Hållbart 
resande innefattar resor med cykel, gång, kollektivtrafik samt 
webmöten för anställda. Projektet avslutas i oktober 2020. 

Kommunen har under 2019 beviljats bidrag för flertalet 
naturvårdsprojekt. Förutom kalkning och stickmyggsbekämp-
ning har det tagits fram en strategi för kommunala naturreser-
vat för att kartlägga och få en övergripande naturvärdesin-
ventering av områden för prioritering och utredning gällande 
avkastningskrav. Två projekt har fokuserat på Storsjön. Dels 
beviljades medel för att göra en uppföljande kartläggning, 
liknande den som gjordes 1998, för att kartlägga näringstill-

förseln. Sedan påbörjades ett projekt för skonsam muddring 
av sjöbottnar för att få en god ekologisk status där kommuner-
na i länet sökt medel gemensamt.

Miljöpriset 2019 delades ut till Sara Wennerqvist, Wild 
Nordic, för sitt stora intresse för djur och natur kring vilka 
hon byggt upp sin verksamhet som gör det möjligt för andra 
att ta del av det vackra och spännande som finns i naturen. 
Genom föredrag, bildvisning och aktiviteter som övernattning 
i björngömsle visar Sara att naturen i Gästrikland har mycket 
att erbjuda och sprider därigenom allmänt intresse för miljö, 
hållbarhet och bevarandefrågor. 

Gävleborgs kretsloppsvision fortsätter att bli verklighet gen-
om att både den biogas och den biogödsel som Gästrike Ek-
ogas i Forsbacka tillverkar av länets matavfall har fått en eft-
erfrågan. Biogasen är ett förnybart fordonsbränsle som bildas 
när vanligt hushållsavfall från Gästrikland och Hälsingland 
får jäsa i företagets stora rötkammare i Forsbacka. Samtidigt 
bildas biogödsel som ersätter konstgödsel och säljs nu av 
Gästrike Ekogas till bland annat lantbrukare i kommunen. 

Förutom Transport- och Tjänstebilsutmaningarna har service-
kontoret under 2019 haft fokus på upphandling av livsmedel 
och har fått in flertalet lokala leverantörer. Ett annat viktigt 
mål har varit att öka andelen vegetabilier i menyerna och 
under hösten utbildades 30 kockar i hållbar matlagning vilket 
medför att fler vegetariska måltider kan serveras i kommu-
nens verksamheter.

Energi- och klimatrådgivningen har, utöver rådgivningsin-
satser, under 2019 utfört ett antal utåtriktade aktiviteter. En 
föreläsning om solceller riktad till intresserad allmänhet drog 
en publik på 200 personer. Dessutom anordnades i samarbete 
med Sandbacka Science Park ett informationsmöte om sol-
celler riktat till företag. Under Trafikantveckan i september 
anordnades för allmänheten en informationskväll om elbilen – 
om dess för- och nackdelar. Sandvikens stadshus certifierades 
under hösten som cykelvänlig arbetsplats. 

Tekniska kontoret arbetar med att minska energianvändningen 
i kommunens fastigheter utan att påverka komforten. Under 
2019 har fokus legat på att byta ut gamla och uttjänta venti-
lationsaggregat, med dålig eller ingen återvinning, mot nya 
och energieffektiva aggregat. Även styr- och reglersystem 
har setts över och där har en uppdatering mot effektivare sys-
tem påbörjats. Under året har man även bytt ut en oljeeldad 
värmeanläggning, där fjärrvärme inte finns att tillgå, mot en 
värmepump. Arbete med att byta ut gamla fönster mot nya 
och energieffektiva samt uppdatera till LED-belysning pågår 
kontinuerligt.

Under 2019 utreddes införandet av ”Grön rutt”, vilket innebär 
att alla brevlådor placeras på samma sida av vägen. Förslaget 
röstades ner av de boende på utvalda gatorna varvid infö-
randet kommer att läggas på framtiden samt tas i beaktande 
vid planering av nya bostadsområden. Gästrike Återvinnare 
utreder vidare om konceptet kan användas på soptunnor vid 
sophämtning. 

Under 2019 inleddes gemensamt i Gävleborg arbetet med att 
ta fram nya avfallsplaner för kommunerna. Stort fokus ligger 
på kretslopp och avfallsförebyggande arbete varför planen 
framgent kallas för Kretsloppsplan. Kretsloppsplanen beräk-
nas antas under 2020. 

KOMMUNEN  - ÖVRIGA RAPPORTER



72
Internkontroll

Intern kontroll

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

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

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

•	 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•	 Tillförlitlig finansiell rapportering och information 
om verksamheten

•	 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, rikt- 
linjer mm.

I enlighet med reglementet fattade kommunstyrelsen den  
29 januari 2019, § 15, beslut om att uppdra åt samtliga nämn-
der att genomföra internkontroll enligt nämnden/styrelsens 
egen beslutade internkontrollplan. Beslut om kommunsty-
relsens egna internkontrollplan fattades även under samman-
trädet (§ 16).  

Rapport till kommunstyrelsen

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 november 2019 
presenterades uppföljning av nämndernas samt kommun- 
styrelsens egen internkontroll avseende år 2019. Samtliga 
nämnders rapporter (§ 245) och kommunstyrelsens egen rap-
port (§ 244) godkändes. Kommunstyrelsen uppdrog även åt 
samtliga nämnder att följa upp att föreslagna åtgärder genom-
förs.

Nämndernas interna kontrollplaner omfattade mellan tre och 
tio kontrollpunkter. Ett lämpligt antal anges till fem – sex 
punkter för varje nämnd. Det är förstås bra att nämnder väljer 
att kontrollera fler punkter om de har möjlighet och resurser 
till det. Inga kommungemensamma kontrollpunkter har fun-
nits för 2019, då sådana inte anses fylla någon meningsfull 
funktion, eftersom det är nämnderna som har ansvar för att 
den interna kontrollen är tillräcklig.
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