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Kommunstyrelsens ordförande 

Coronapandemin har präglat även 2021 och skapat utmaningar för stora delar av samhället, men det 

har också funnits ljusglimtar. 

För många invånare har 2021 varit ett mörkt år, då den globala pandemin medfört mycket lidande och 

vänt upp och ner på mångas tillvaro. För Sandvikens kommun har det inneburit att betydande delar av 

verksamheten har utsatts för stora påfrestningar. 

Vårt mål har varit att trots rådande pandemi, leverera service med hög kvalitet till medborgarna. 

Samtidigt har vi fokuserat på att biträda andra myndigheter i arbete med att minska smittspridningen 

och försökt stötta drabbade branscher så gott vi har kunnat. Under året har kommunfullmäktige fattat 

beslut om en konkret extrainsats i form av en särskild sommargåva i form av presentkort till kommunens 

personal för att tacka för deras extra insatser under pandemin och samtidigt ge den lokala handeln en 

välbehövlig injektion. 

Vi har fått flera utmärkelser under året, bland annat fick vi Guldäpplets jubileumsutmärkelse i kategorin 

Kommunala innovatörer. Vi har också fått uppmärksamhet för Servicekontorets fina initiativ med att 

sälja överbliven mat från skolluncherna, de så kallade klimatlådorna. 

På näringslivssidan ser vi att allt fler företagare är intresserade av att etablera sig i kommunen. Nu när 

nya avfarten från E16 äntligen blir verklighet så har intresset ökat dramatiskt för området vid Tuna. Ett 

område där vi under året sett Microsoft inviga den första datahallen och vi har klart med etablering av 

bland annat Nordic Wellnes och Max Hamburgare. En utveckling som vi välkomnar och som kommer 

att påverka hela samhällsutvecklingen på sikt i form av efterfrågan på bostäder, skola och omsorg. 

För att förbereda för ökad trafik via E16-avfarten och till Tunaområdet har vi under året byggt om 

rondellen i korsningen Gävlevägen - Järbovägen. 

Vi kan även skryta med att vi har fått det högsta betyget på 20 år i Svenskt näringslivs företagsranking. 

Våra satsningar på att skapa ett bra företagsklimat i kommunen börjar helt klart ge resultat. 

Klimatfrågan är alltid aktuell och kommunen ligger i framkant när det gäller vätgas. Här kan jag nämna 

att de första vätgasbussarna planeras att tas i drift under 2022. 

Ser vi på samhällsutmaningar som vi står inför så har vi som de flesta kommuner i landet en ökande 

äldre befolkning. En utmaning som vi bara kommer att klara av med hjälp av ny teknik. Här ligger 

omsorgen imponerande långt fram med bland annat införandet av nyckelfria lås, läkemedelsrobotar, 

kameror och surfplattor för inköp. 

När det gäller den sociala hållbarheten så har vi bland annat beslutat om en historiskt stor satsning för 

att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor. Satsningen är långsiktig och tar stöd i en forskningsbaserad 

modell som framgångsrikt använts världen över. 

Vi har även tagit beslut om att skapa fler möjligheter att idrotta. Folkhälsan står högt på agendan och 

speciellt i dessa pandemitider. Vi bygger två helt nya idrottshallar, en i Storvik och en i Sandviken. I 

Storvik rustas även den gamla hallen upp och badet har med hjälp av medel från Göranssonska 

stiftelserna börjat renoveras under året. 

När det gäller resultatet för kommunen så blev det ett överskott. Dels på grund av kompensation från 

staten under pandemin, dels på grund av satsningar som inte kunde genomföras. Kommunen har använt 

delar av överskottet till att betala av framtida pensionskostnader och gjort avsättningar till 

resultatutjämningsreserven. 

Vi har även under året infört ett nytt styr- och ledningssystem som bygger på samverkan, dialog och 

helhetssyn – för att kunna ge en bättre service och välfärd till våra invånare. 

Avslutningsvis vill jag passa på att rikta ett stort och mycket välförtjänt tack till alla medarbetare, 

förtroendevalda, samarbetspartners och invånare. Det är tack vare er som det går så bra för Sandviken 

och att vi har lyckats ta oss igenom ännu ett mycket krävande år. 
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Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot det som motiverar mig: att Sandviken ska bli den bästa 

platsen att leva på. 

Peter Kärnström 

kommunstyrelsens ordförande 
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Förvaltningsberättelse 

Inledning 

I denna förvaltningsberättelse lämnar Sandvikens kommun information om förvaltningen av kommunen 

verksamhet och den kommunala koncernen. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande 

och tydlig bild av Sandvikens kommuns verksamhet. Kommunens förvaltningsberättelse i 

årsredovisningen är uppbyggd i enlighet med rådet för kommunal redovisnings (RKR) 

rekommendationer om vad kommunernas årsredovisningar ska innehålla. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Inledning 

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

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

samlade kommunala verksamheten oberoende av hur verksamheten är organiserad. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 92,4 mkr (149,3) för verksamhetsåret 2021. I 

tabellen på nästa sida nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling. 

Resultatet i kommunen (81,5 mkr) kan förklaras av kompensation för coronapandemin och försäljning 

exploateringsfastigheter. I det resultatet löstes en ansvarsförbindelse avseende pensioner med 100 mkr 

inklusive löneskatt. 

Stadshuskoncernen redovisar ett resultat på 32,7 mkr (74,1 mkr) före bokslutsdispositioner och skatt. 

Budget för året var 77,3 mkr. Den största anledningen till det lägre resultatet för året jämfört med 

föregående år och budget är den nedskrivning som gjorts av fibernätet i Sandviken Energi AB, på 

närmare 54 mkr. Energikoncernen svarar för 4,9 (47,7) mkr av årets resultat före bokslutsdispositioner 

och skatt och Sandvikenhuskoncernens uppgick till 35,1 (38,4) mkr. 

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

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

1,3 (-1,2) mkr. Årsresultatet för Stiftelsen Rosenlöfs Tryckerimuseum är -0,1 (-0,1) mkr. 

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

befolkningsutveckling planat ut. En anledning till avstannande befolkningsutveckling kan förklaras med 

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

Investeringsvolymen har varit hög under senare år och uppgick under 2021 till 409,4 mkr (499,9 mkr). 

Under de senaste fem åren har investeringar gjorts i materiella anläggningstillgångar för drygt 2,8 

miljarder kr. Skuldsättningsgraden uppgår till 65,1 procent, vilket är något lägre än förra året. 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 34,9 procent, en dryg 

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

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

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

till pensionsförpliktelser som redovisats som ansvarsförbindelser, uppgår den till 23,4 procent (21,3 

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

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

som redovisas utanför balansräkningen som ansvarsförbindelser, finns hos kommunen och Gästrike 

Räddningstjänst. I båda organisationerna har pensionsförpliktelserna tidigare överstigit det egna 

kapitalet, vilket således blev negativt när det redovisades som justerat eget kapital, men under de senare 

åren har det egna kapitalet överstigit pensionsförpliktelserna hos båda. 
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Den kommunala koncernen 

Alla belopp i mnkr där annat ej anges 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter 1 526,4 1 393,3 1 433,6 1 378,8 1 360,0 

Verksamhetens kostnader * -3 579,2 -3 321,0 -3 391,4 -3 265,4 -3 154,6 

Skatteintäkter och statsbidrag 2 547,8 2 421,3 2 316,0 2 252,4 2 183,4 

Årets resultat 92,4 149,3 179,2 65,1 95,8 

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

Soliditet inkl totala pensionsförpliktelser (%) 23,4 21,3 19,5 16,5 16,2 

Investeringar (brutto) 409,4 499,9 530,5 734,6 628,0 

Långfristig låneskuld 2 491,6 2 308,7 2 275,6 2312,9 2110,4 

Antal anställda 4 469 4 367 4 073 4 017 4 210 

Investeringar / medborgare (kr) 10 431 12 723 13 521 18 736 15 996 

Kommunen 

Alla belopp i mnkr där annat ej anges 2021 2020 2019 2018 2017 

Antal invånare (folkmängd) 39 250 39 290 39 234 39 208 39 259 

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

Verksamhetens intäkter 722,7 649,3 675,8 637,8 653,7 

Verksamhetens kostnader -3 206,7 -2 978,1 -3 028,1 -2 906,1 -2 812,9 

Skatteintäkter och statsbidrag 2 547,7 2 421,3 2 316,0 2 252,4 2 183,4 

Årets resultat 81,5 108,5 -26,0 -4,2 22,4 

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

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 10,8 7,5 4,6 5,3 5,4 

Investeringar (brutto) 186,4 183,6 222,8 380,8 347,0 

Långfristig låneskuld 2 223,5 2 108,7 2 069,8 1 869,5 1 487,7 

Antal anställda 3 767 3 692 3 415 3 513 3 523 

Den kommunala koncernen 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation 

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

tillsammans med andra kommuner. I koncernbokslutet ingår Sandvikens kommun och de bolag, 

kommunalförbund och stiftelser i vilka kommunen direkt eller indirekt har ett inflytande på minst 20 

procent. 

I koncernredovisningen ingår, förutom kommunen, koncernen Sandviken Stadshus AB vilken ägs av 

kommunen till 100 procent, Gästrike Räddningstjänst (27 procent), koncernen Gästrike Återvinnare (24 

procent) och Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri (100 procent). 

Övriga delägda bolag som inte ingår i den ekonomiska redovisningen är Sandviken Utbildnings AB (9 

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

företag. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Högbo Bruks AB, Göransson Arena AB, 

Sandvikens Specialfastigheter AB och energikoncernen Sandviken Energi AB med dess helägda 

dotterbolag Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB. Vidare 

ingår fastighetsbolaget Sandvikenhus AB med det helägda dotterbolaget Sandviken Nyttofastigheter 

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

andel i Knuten Fastigheter HB, 1 Procent, ägs direkt av Sandviken Stadshus AB. 

Sandvikens Stadshus AB är moderbolag i kommunens bolagskoncern. Bolaget har god kontroll och 

styrning av dotterbolagens verksamhet och dialogen däremellan är god. Ingen annan verksamhet bedrivs 

i bolaget. 

Högbo Bruks AB är ägare till bruks- och fritidsområdet Högbo Bruk och förvaltar dess mark och 

anläggningar. Sandvikens kommun har till bolaget överlämnat uppgifterna att förvalta kommunens 

samlade skogsinnehav, bedriva kultur- och fritidsverksamhet i Högbo, leda och genomföra 

arbetsmarknadsinsatser i bolaget och i kommunens skogar samt att förvalta och utveckla den 

kulturhistoriska miljön i Högbo med dess herrgårdar, ekonomibyggnader och stugor. 

Göransson Arena AB förvaltar och driver kommunens fritids- och idrottsanläggningar på Jernvallen, 

inkluderande Göransson Arena, men även andra anläggningar i kommunen såsom BJ Arena i Björksätra, 

Bessemerhallen i stadsparken, och anläggningar i Storvik, Åshammar, Järbo och Österfärnebo. 

Sandvikens Specialfastigheter AB är ägare av byggnaden ”Göransson Arena” och ansvarar för planerat 

underhåll och investeringar i densamma. Arenan hyrs ut till systerbolaget Göransson Arena AB, som 

ansvarar för verksamheten som bedrivs där samt utför drift och löpande underhåll. 

Sandviken Energi AB är moderbolag i energikoncernen som består av de helägda dotterbolagen 

Sandviken Energi Elnät AB, Sandviken Energi Vatten AB och Bångbro Kraft AB. Där bedrivs bland 

annat produktion, distribution, köp och försäljning av elektricitet och fjärrvärme. Moderbolaget ansvarar 

för fjärrvärmeverksamheten, för skötsel och underhåll av gaturummet i kommunen samt för drift och 

utbyggnad av ett stadsnät för data- och telekommunikation baserat på optisk fiberkabel i 

bredbandsverksamheten (Sandnet). Sandviken Energi Vatten AB ansvarar för vattenförsörjning och 

avloppshantering i kommunen. I dotterbolaget Sandviken Energi Elnät AB bedrivs elnätsverksamhet 

och i Bångbro Kraft AB sker elproduktion med vattenkraft. 

Sandvikenhus AB är ett allmännyttigt bostadsföretag. Sandvikenhuskoncernen består av Sandvikenhus 

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

Sandtjädern Holding AB. Koncernen erbjuder bostäder och lokaler samt service inom Sandvikens 
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kommun. Sandvikenhus AB äger och förvaltar cirka 3 800 lägenheter och är kommunens största aktör 

på fastighetsmarknaden. 

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

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

593 mkr, kommunens största aktör på fastighetsmarknaden. 

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

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

tydliggöra Sandvikenhus ABs roll som ett allmännyttigt bostadsbolag. 

Gästrike Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund enligt direktionsmodellen som sedan den 1 

januari 1994 svarar för räddningstjänsten i Gävle, Ockelbo och Sandvikens kommuner. Sedan 1 januari 

1996 ingår även Hofors kommun och sedan 1 januari 2004 Älvkarleby. 

Kommunalförbundet Gästrike Återvinnare bildades 2001-04-01 och har till uppgift att ansvara för den 

strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och 

behandling av avfall som åligger kommunerna enligt miljölagstiftningen. Kommunalförbundet äger till 

100 procent bolaget GÅ Tillsammans AB, som i sin tur äger GÅ Utvecklings AB, vilket är ägare av 

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

AB. 

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

museiverksamheten bedrivs viss försäljningsverksamhet av tryckalster mm. 

Sandvik Utbildnings AB driver Göranssonska skolan, en fristående skola på gymnasienivå med ett 

specialutformat industritekniskt program. Bolaget startades under år 2001 och tog emot sina första elever 

inför läsåret 2002/2003. Skolan ägs av Sandvik AB till 91 procent och av Sandvikens kommun till 9 procent. 

Resultat- och balansdata för kommunkoncernen 2021  

Organisation Andel Verksam- 

hetens 

Resultat 

före 

boksluts 

Resultat 

efter 

skatt 

Justerat 

eget 

Soliditet Antal 

anställda 

  intäkter disp. o 

skatt 

 kapital  års/medel 

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

Sandvikens kommun 100 722,7 81,5 81,5 504,5 **10,8 3 767 

Sandvikens Stadshus AB 100 4,7 7,8 12,9 185,9 41,0 - 

Högbo Bruks AB 100 60,6 0,0 0,0 20,6 13,7 89 

Göransson Arena AB 100 54,1 -4,7 0,1 11,5 20,4 28 

Sandviken Energi AB 100 329,3 -27,3 -13,3 298,4 39,2 106 

Sandviken Energi Elnät AB 100 139,8 32,2 0,2 229,5 57,9 29 

Bångbro Kraft AB 100 12,2 4,7 0,0 8,3 30,1 0 

Sandviken Energi Vatten AB 100 107,5 0,0 0,4 20,1 4,7 28 

Sandvikenhus AB 100 498,6 27,9 4,0 634,0 40,0 170 

Knuten Fastigheter HB 100 0,1 0,0 0,0 11,6 99,7 - 

Sandvikens Nyttofastigheter AB 100 39,4 7,3 4,2 73,7 24,9 - 

Sandtjädern Holding AB 100 0,0 -0,1 0,0 0,7 96,5 - 

Sandvikens Specialfastigheter 

AB 

100 2,1 -0,2 5,7 64,4 77,9 - 

Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri 100 0,0 -0,1 -0,1 0,1 88,9 - 

Gästrike Räddntjänstförbund 27 42,0 1,3 1,3 0,1 **0,4 *111 

Gästrike Återvinnare 

(koncernen) 

24 68,8 1,6 1,7 17,4 30,5 141 

Kommunkoncernen totalt *** - 1 526,4 92,4 92,4 1 484,7 **23,4 4 469 

* endast tillsvidareanställda ** inkl pensionsskuld *** efter eliminering av interna poster. 

Justerat eget kapital inkluderar 79,4 procent av obeskattade reserver hos bolagen samt har reducerats med 

pensionsförpliktelser i aktuella fall, det vill säga hos kommunen, Gästrike Räddningstjänstförbund samt för 

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

Antalet anställda i förbunden är de faktiskt redovisade och har således inte proportionerats enligt kommunens 

ägda andel i förbunden. 

Organisationsschema för Sandviken kommuns nämnds- och 

förvaltningsstruktur 

 

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

Organisationen bygger på sektorsindelning. Nämnderna har sin egen förvaltning och det fulla ansvaret 

för ekonomi och verksamhet. Efter valet 2018 påbörjade kommunfullmäktige ny mandatperiod den 15 

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

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

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

kommunkoncernen och kommunen. Riskerna redovisas under rubrikerna omvärldsrisker, 

verksamhetsrisker och finansiella risker. 

Omvärldsrisker 

BNP-nivån är nu återhämtad i många länder men inte antalet arbetade timmar. Samtidigt har inflationen 

stigit till höga nivåer i främst USA. Medan centralbanker ska hantera risker med ökande inflation (främst 

i USA) tog smittspridningen fart igen i slutet av 2021. Den nya omikronvarianten som kom i slutet av 

2021verkade vara mer smittsam, men gav mindre allvarliga symptom, vilket inte medförde samma tryck 

på sjukvården. I takt med ökad vaccinationsgrad i världen antogs pandemin utgöra ett gradvis mindre 

hot för världsekonomin. Men risken finns att återhämtningen blir något svagare på kort sikt genom ökad 

social distansering. Trots vissa negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA är den 

globala ekonomiska utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot trend fortgår. Speciellt när 

hushållens konsumtion växlar tillbaka mot tjänstebranscherna. På försörjningsbalansens delar 

överraskade investeringarna på uppsidan medan exporten blev lägre än förväntat. BNP ökade med 4,9 

procent 2021 och förväntas öka med 3,6 procent 2022, samtidigt som arbetslösheten börjar falla tillbaka 

långsamt. Framöver ser vi en normalisering även på arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning av antalet 

arbetade timmar 2022, men även starkt 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget ökar kraftigt 2022 och 

2023. 

Källa: SKR, MakroNytt 2021, Cirkulär 21:49. 

 

 



8 

 

 

Befolkningsutveckling 

År 2021 så uppgick folkmängden i Sandvikens kommun till 39 250 personer, vilket var en minskning 

med 40 personer relativt föregående år. Att befolkningen i Sandviken minskar förklaras både av att det 

föddes färre barn under året och antalet som flyttade från kommunen ökade. Statistiken visar dock även 

att antalet inflyttade till Sandviken ökade under året. Befolkningsprognosen för Sandvikens kommun 

indikerar en positiv befolkningsutveckling i Sandvikens kommun under hela prognosperioden, som 

sträcker sig fram till 2035. Den årliga befolkningstillväxten ligger runt 0,1 Procent i början av 

prognosperioden för att senare öka något. Under hela perioden prognostiseras födelsenettot i Sandvikens 

kommun till att vara negativt, det vill säga att det dör fler än vad som föds. Att befolkningsutvecklingen 

ändå prognostiseras som positiv förklaras av att fler beräknas flytta till kommunen än vad som flyttar 

ut. Vid prognosperiodens slut prognostiseras befolkningen i Sandvikens kommun till drygt 40 140 

invånare. En viktig indikation i prognosen är att antalet barn, unga och äldre prognostiseras att öka i 

högre takt än befolkningen i förvärvsaktiv ålder. Detta innebär att den så kallade demografiska 

försörjningskvoten, som anger hur många barn, unga och äldre som ska försörjas av dem i förvärvsaktiv 

ålder, kommer att öka. 

 

Arbetsmarknad 

Den totala arbetslösheten har 2021 i kommunen minskat till 11,3 Procent från 12,5Procent 2020, som 

är den lägsta arbetslösheten sedan 2009. Det är svårt att göra framtida bedömningar av utvecklingen på 

arbetsmarknaden i spåren av pandemin. Tack vare projektet ”Från bidrag till egen försörjning” så har 

antalet arbetslösa minskat. Det arbetet kommer att fortsätta för att minska kompetensbrister gentemot 

tillgängliga arbetstillfällen. Trots den sysselsättningspotential som finns i kommunen (i form av 

arbetslösa) är företagen beroende av arbetskraft utifrån. Ökad sysselsättning är en viktig fråga ur flera 

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

på bostäder kan dock leda till att företagen får svårt att hitta arbetskraft i kommunen. 

 

Bostadsmarknad 

Behovet att utöka förutsättningarna bostadsbyggande i Sandviken är stort. Under de senaste åren har 

bostadsbyggandet ökat med privat och kommunkoncernt ägande. Fortsatt bostadsbyggande i ökad takt 

är nödvändigt för att det ska vara möjligt att tillfredsställa behovet av bostäder. Kommunen jobbar aktivt 

med mark och exploatering för att kunna erbjuda privatpersoner och andra intressenter möjligheten att 

bygga bostäder. Sandvikenhus arbetar aktivt med en femårig plan för nyproduktion av lägenheter utifrån 

kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

 

Ekonomisk hållbarhet 

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

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

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

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

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

mellan kommunen och medborgare och frivilligorganisationer liksom med företag, andra kommuner 

och olika intressenter. 

 

Verksamhetsrisker 

Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för kommunen och dess verksamhet. För att upprätthålla och 

vidareutveckla kvalitéten i kommun och kommunkoncernens viktiga samhällsuppdrag, är 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling två viktiga fokusområden. Den långsiktiga 

demografiska utvecklingen visar att vissa personalgrupper, särskilt förskollärare, socionomer och 

omvårdnadspersonal, kommer att kräva ökade volymer av personalförsörjning. 

 

Finansiella risker 

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

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

koncernen och kommunen är exponerad för framför allt ränterisk, finansieringsrisk, likviditetsrisk och 
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marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. Per den 31 december 2021 uppgick den kommunala 

koncernens räntebärande skulder till 2 612 mkr. Kommunens räntebärande skulder uppgick till 2 440 

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

till koncernbolagen, kommunens låneskuld för egen del uppgick till 661 mkr, vilket är en minskning 

med 10 mkr från 31 december 2020. Upplåningen i den kommunala koncernen löper med både fast och 

rörlig ränta. Den genomsnittliga låneräntan under 2021 var 0,84 procent på kommunens upptagna lån 

och 1,17 procent på de lån som kommunen vidareutlånar inom koncernen. Räntan har de senaste åren 

legat på historiskt låga nivåer och den troliga utvecklingen är att räntenivåerna ökar på sikt. En 

räntehöjning på 1 procent skulle ge en utökad kostnad på 4 mnkr per år för kommun och koncern 

tillsammans. Kommunen följer upp de finansiella riskerna utifrån finanspolicyn med finansrapport på 

koncernnivå till kommunstyrelsen. 

 

Risker i skatteintäkter och statsbidrag 

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

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

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

vara svåra att förutse. 

 

Pensionsförpliktelse 

 Koncernen Kommun 

(Mkr) 2021 2020 2021 2020 

Avsättningar till pensioner 293,0 256,7 267,1 231,0 

Ansvarsförbindelser för pensioner 729,0 823,6 722,3 818,7 

Total Pensionsskuld 1 022,0 1 080,3 989,4 1 049,7 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Kommunens verksamheter 

Covid-19 har under sitt andra år haft fortsatta följdverkningar för människors liv och hälsa och påverkat 

ekonomier och marknader, allt från lokal nivå till nationellt och globalt i världen. Utifrån en nationell 

utrullning av ett vaccinationsprogram för att skydda och begränsa smittspridning har ett fortsatt arbete 

handlat om att hantera risker och påverkan både i samhället och inom organisationen säkra 

samhällsviktig verksamhet. Det krisledningsarbete som inleddes under 2020 och berörde hela 

kommunen, har i takt med förändrade nationella rekommendationer under året fasats ut. Pandemin har 

inneburit att medarbetarna inom kommunen i hög utsträckning arbetat hemifrån och genomfört såväl 

interna som externa möten digitalt. 

Inom Administrationen på Kommunledningskontoret har merparten av de övergripande sammanträdena 

med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten genomförts digitalt på distans. 

För Servicekontoret, som svarar för intern service till kommunens olika verksamheter i form av kost- o 

städservice, verksamhetsvaktmästare, post, distributionscentral med mera har fokus varit att anpassa 

tjänsterna och se till att medarbetare varit trygga och haft rätt förutsättningar att utföra sitt arbete under 

pandemin. 

Servicekontoret har under året skött servicetjänsten med lagerhållning och utleveranser av 

skyddsmaterial och förbrukningsmaterial främst till omsorgsförvaltningen. Inom kostverksamheten har 

det gjorts anpassningar i matsalar, öppnat extramatsalar, förenklade menyer samt utökat lunchtider. 

Matlådor har erbjudits till elever som haft distansundervisning. Kostverksamheten har dessutom haft ett 

tufft år med kraftigt minskade intäkter för sålda matportioner inom grund- (årskurs 7-9) och 

gymnasieskolan. 

Omsorgsverksamheten är under stor påverkan av den demografiska utvecklingen med en kraftig ökning 

av andelen äldre, samtidigt som tillgången till kompetens minskar. 
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De strategier som används är bland annat ny teknik, nya arbetsmodeller/metoder, tydliggörande av 

roller/arbetsfördelning, kompetensutveckling, genusperspektivet, samverkan och delaktighet. 

Med kommunal och statlig finansiering har Arbetslivsförvaltningen, i samarbete med Individ- och 

familjeomsorgen kunnat anställa 375 långtidsarbetslösa personer på en Extratjänst. 

De personer som erhöll en extratjänst har haft anställning fram till och med december 2021. Framtiden 

bedöms som mycket osäker vad gäller kostnaden för försörjningsstödet. Risk finns att individer åter blir 

beroende av försörjningsstöd efter avslutad extratjänst. 

Tre parallella och delvis sammanflätade utvecklingsspår pågår för närvarande inom barn- och 

ungdomsvården. Det första spåret innebär en kraftig utökning och en ny organisering av socionomer 

inom barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning, vilket nämnden tog beslut om i januari 2021. Det 

andra spåret avser en omställning av det kommunala ungdomsboendet till ett akut- och 

utredningsboende, med kompetens att möta en yngre målgrupp och en svårare problematik. Det tredje 

utvecklingsspåret inom barn- och ungdomsvården innefattar en förstärkning av de förebyggande och 

öppna insatser som hör till Sandvikens Familjecenters olika verksamheter. 

Kultur- och fritidsnämnden har utökat verksamheten med aktiviteter riktade till barn och ungdomar 

under sommarlov och andra lov genom riktat statligt stöd. Kulturverksamheten har haft ett flertal 

inställda arrangemang som inneburit att behovet av extrapersonal har varit mindre. 

Personalkostnaderna för Kunskapsnämnden har under året varit lägre, då man inte tagit in vikarier i 

samma omfattning som tidigare år på grund av pandemin. Samtidigt har man fått statlig ersättning för 

sjuklönekostnader. 

Bolagens verksamheter 

Kommunstyrelsen (KS) gav under 2020 Sandvikens Stadshus AB i uppdrag att utreda, föreslå och ta 

fram en plan för förändringar i koncernstrukturen, som bygger på den översyn av verksamheten och 

strukturen i bolagskoncernen som tidigare gjorts. En plan för ett förändringsarbete i fyra faser 

presenterades för KS i februari 2021. Faserna innefattar också nödvändiga utredningar inför eventuella 

implementeringsbeslut. Fas 1 har påbörjats under 2021 och det pågående arbetet i delprojekten har 

återrapporterats till KS i december. Den nya strukturen kommer att ta form i takt med att arbetet 

fortskrider, då utredningar färdigställs och nödvändiga beslut har fattats. Besöksfrekvensen på Högbo 

Bruks AB har varit hög och antalet besökare uppskattats till över 600 000. Under 2021 ställdes nästan 

alla brukets årligt återkommande evenemang in på grund av pandemin, endast Julmarknaden 

genomfördes. 

För Göranssons Arena AB började januari tufft med hårda restriktioner som innebar att endast elit- och 

skolverksamheten fick bedrivas på våra anläggningar. Under perioden april t.o.m. augusti har arenan 

varit uthyrd till regionen som vaccinationscenter. 

Eftersom bränslet vid Sandviken Energi ABs värmeverk har varit torv, som är kopplat till handel med 

utsläppsrätter, gick kostnaderna upp markant under första delen av året. Under andra halvan av året 

genomfördes en temporär konvertering till annat bränsle för att kunna upprätthålla konkurrenskraftiga 

priser och samtidigt minska vår miljöpåverkan. Tack vare snabba omställningar och den temporära 

förändringen i bränslemixen håller fjärrvärmen en låg prisnivå, under snittet i landet. 

Sandviken Energi AB har byggt ut och återinvesterat i fjärrvärmenätet i Sandviken för ett effektivare 

nät med lägre värmeförluster samt för att skapa en säkrare arbetsmiljö för medarbetare. Under året har 

fjärrvärmeledningar förnyats i stora delar av Sandviken centrum. Redan 2020 togs ett inriktningsbeslut 

att utreda samverkan mellan Gävle och Sandviken för fjärrvärme. Samarbetet syftar till att ta tillvara 

restvärme från Gävle kommun och nyttja gemensamma tillgångar för att leverera fjärrvärme i båda 

kommunerna. Arbetet har fortskridit och under 2022 ska beslut om den fortsatta satsningen tas, utifrån 

det underlag som arbetats fram. Tillsammans med andra aktörer i kommunen har Sandvikens Energi AB 

arbetat för att förbättra infrastrukturen och möjliggöra utveckling i Sandviken. Ett viktigt projekt under 

året har varit arbetet med att bygga om den vältrafikerade rondellen längs Gävlevägen i centrala 

Sandviken där Trafikverket parallellt bygger en ny på- och avfart till E16, vilket bland annat möjliggör 

utveckling av industriområdet Tuna. 
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Under 2021 har Sandvikens Energi avyttrat aktierna i Bixia AB. 

Satsning på ökad biologisk mångfald i kraftledningsgator har startats i Sandvikens Energi Elnät AB i 

samarbete med regionnätsleverantören. Underhållsarbetet med röjning av ledningsgator kompletteras 

med bisamhällen och specifika åtgärder för biologisk och ekologisk mångfald. Arbetet med att ersätta 

kreosotimpregnerade trästolpar i nätet med ny impregnering som baseras på koppar fortsätter. 

Coronapandemin fortsatte att påverka verksamheten under 2021 för Sandvikenhus AB. 

Hyresgästaktiviteter som till exempel familjedagar ställdes in. Kvarterslokaler hölls stängda men kunde 

öppna mot slutet av året. En del utomhusaktiviteter har kunnat genomföras i bostadsområdena. 

Uthyrningsgraden under 2021 var i genomsnitt 98,4 procent vilket låg över målsättningen på 98 procent. 

Uthyrningsgraden för kommersiella lokaler var 100 procent, vilket låg över målsättningen på 90 procent. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

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

kommunala koncernen avses kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, holdingbolaget (Sandviken 

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

organisationsöversikt framgår hur den kommunala koncernen är strukturerad. Styrning och uppföljning 

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

styra på ett likartat sätt oberoende av vilken verksamhet eller juridisk organisationsform som berörs. 

Ansvarsstruktur 

Inom Sandvikens kommunkoncern finns flera nivåer av politiskt styrande instanser: 

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

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

uppföljning inom den kommunala koncernen. 

 

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

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

kommunala koncernen. Detta görs i budget och översiktsplan. Fullmäktige fastställer även reglementen, 
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bolagsordningar, ägardirektiv med mera, och tillsätter ledamöter i kommunstyrelse, nämnder och 

bolagsstyrelser. Fullmäktige godkänner delårsrapporter och årsredovisning samt beslutar om 

ansvarsfrihet för styrelser och nämnder inom kommunens nämndsorganisation. 

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

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

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

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

delar av detta ansvar är kopplat till uppsiktsplikt och intern kontroll (se särskild rubrik nedan). 

Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige. 

Styrelsen för Sandviken Stadshus AB svarar för finansiell, skattemässig samt viss operativ samordning, 

mellan bolagen sinsemellan och mellan bolagen och kommunen. 

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

riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och uppnås. 

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

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

Struktur för styrning av den kommunala koncernen 

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

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

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

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

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

rättssäker hantering. 

Mål, budget och uppföljning 

Inom Sandvikens kommun struktureras målstyrningen utifrån fyra perspektiv; Medborgare, 

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

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

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

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

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

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

i delårsbokslut och i årsredovisningen. Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen den 16 maj, 

2022, och beslutar om ansvarsfrihet för kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter. 

Uppsiktsplikt och intern kontroll 

Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen ”leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet”. Nämnderna å sin sida skall ”var och 

en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

har bestämt” och se till att den ”interna kontrollen är tillräcklig”. Sandvikens kommunfullmäktige 

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

Syftet med reglementet är att säkerställa att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Detta 

innebär att det med rimlig grad av säkerhet ska säkerställas att följande mål uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

I enlighet med reglementet fattade kommunstyrelsen den 

2 februari 2021, § 12, beslut om att uppdra åt samtliga nämnder att genomföra internkontroll enligt 

nämnden/styrelsens egen beslutade internkontrollplan. Beslut om kommunstyrelsens egna 

internkontrollplan fattades även under sammanträdet (§ 11). 
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Rapport till kommunstyrelsen 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2021 presenterades uppföljning av nämndernas 

samt kommunstyrelsens egen internkontroll avseende år 2021. Samtliga nämnders rapporter (§ 247) och 

kommunstyrelsens egen rapport (§ 246) godkändes. Kommunstyrelsen uppdrog även åt samtliga 

nämnder att följa upp att föreslagna åtgärder genomförs. 

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

till fem - sex punkter för varje nämnd. Inga kommungemensamma kontrollpunkter har funnits för 2021, 

det är nämnderna som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

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

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

hushållning handlar om att styra ekonomin i såväl ett kort som ett långt perspektiv. Ekonomin bör visa 

ett positivt resultat på en nivå som gör att inte kommunens förmögenhet urholkas av inflation eller av 

för låg självfinansieringsgrad av investeringar. 

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

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

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

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

budgetprocess. 

Mål på lång sikt 

Finansiella mål på lång sikt 

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

med fullmäktiges beslut. 

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

inte sjunker. 

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

ett ökat ekonomiskt utrymme från driften av ordinarie verksamhet. 

Verksamhetsmål på lång sikt 

 Nämnderna håller sig inom givna budgetramar. 

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

utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. 

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

kommunbidraget, årligen. 

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

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

verksamhetsmål. 

Finansiella mål 

Fullmäktige har fastställt tre finansiella mål inför år 2021. 

Det första målet är att resultatet för år 2021 ska uppgå till 30 mkr. Det redovisade resultatet uppgår till 

81,5 mkr. Målet är därmed uppfyllt för år 2021. 

Nämndernas resultat är 63,7 mkr medan den gemensamma finansieringen redovisar 17,8 mkr. Årets 

skatteintäkter innehåller en positiv slutreglering av 2020 och en likaså positiv preliminär slutavräkning 

för 2021. Från det kommunalekonomiska utjämningssystemet har Sandviken mottagit 677,5 mkr att 

lägga till skatteintäkterna på 1 870,3 mkr. Räntenivåerna har under 2021 varit fortsatt låga, vilket har 
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påverkat resultatet positivt. Under 2021 erhölls för tredje året i följd en aktieutdelning från Sandvikens 

Stadshus AB på 20 mkr som påverkar resultatet positivt. 

Det andra målet är att investeringarna för året får uppgå till maximalt 284,3 mkr, efter justeringen av 

fullmäktige i april § 47 och i november, § 201, 2021. Investeringsvolymen för året uppgick till 186,4 

mkr. Målet är därmed uppfyllt för året. 

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

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

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

uppnått. 

Verksamhetsmål 

Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för kommunens ekonomi och 

en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande inom nämndernas verksamheter. 

Tre verksamhetsmål har fastställts för år 2021. 

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

mkr årligen. År 2021 budgeterades med ett resultat på 30 mkr. Sandvikens kommun redovisar ett positivt 

resultat, på 81,5 mkr, för år 2021. Av dessa miljoner står nämnderna gemensamt för ett positivt resultat 

på 63,7 mkr som kan förklaras av kompensation för coronapandemin och försäljning exploaterings-

fastigheter.Fyra nämnder redovisar negativt resultat, arbetslivsnämnden -3 mkr, kultur- och 

fritidsnämnden -2,5 mkr, omsorgsnämnden -0,1 mkr och individ- och familjeomsorgsnämnden -22,6 

mkr. Gemensam finansiering står för 17,8 mkr av det totala resultatet. Resultatet på totalt 81,5 mkr 

innebär att målet är uppfyllt för år 2021. 

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

för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Endast fyra av åtta nämnder har avsatt en buffert 

inför år 2021. Den budgeterade bufferten uppgår till totalt 0,5 procent för år 2021. På totalnivå kommer 

därför målet inte att uppnås. 

Det tredje målet är att kommunens verksamheter ska effektiviseras kontinuerligt, med minst en (1) 

procent av kommunbidraget per år. Detta ska redovisas som budgetårets verksamhetsförändringar inom 

respektive nämnd. Samtliga nämnder har i sina budgetramar inför år 2021 hanterat en enprocentig 

effektivisering av verksamheten inom nämnden, genom en budget i balans. Det går dock inte att göra 

en direkt koppling mellan fastställda verksamhetsförändringar och den enprocentiga effektiviseringen, 

eftersom information om detta saknas i såväl kommunplan som verksamhetsberättelser. Nämnderna 

totalt redovisar ett positivt resultat vilket indikerar att effektiviseringskravet uppnåtts på total nivå. Fyra 

nämnder redovisar underskott och har angett olika skäl för detta. Målet är därmed inte helt uppfyllt. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett resultat om totalt -22,6 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 -17,0 mkr av underskottet. 

Arbetslivnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden hade underskott på -3,0 mkr respektive -2,5 mkr. 

Omsorgsnämnden hade mindre underskott om -0,1 mkr. 

Finansiell analys kommunen 

I den finansiella analysen kartläggs och analyseras Sandvikens kommuns resultat, utveckling och 

ekonomiska ställning. Sandvikens kommun använder en ekonomisk analysmodell, vars målsättning är 

att analysera fyra viktiga aspekter av Sandvikens kommuns ekonomi. Målsättningen med modellen är 

att med utgångspunkt från dessa perspektiv identifiera finansiella möjligheter och problem för 

kommunen och därigenom klargöra om kommunen har en sådan god ekonomisk hushållning som 

föreskrivs i kommunallagen. 

Fyra perspektiv av Analysmodell 
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Den ekonomiska analysen bygger på fyra aspekter; det ekonomiska resultatet, kapacitetsutvecklingen, 

riskförhållanden samt kontrollen över den ekonomiska utvecklingen. Varje aspekt analyseras med hjälp 

av ett antal nyckeltal som har till uppgift att belysa ställning och utveckling inom den analyserade 

aspekten. Här redovisas de parvis eftersom resultat och kapacitet har ett starkt samband, liksom risk och 

kontroll. 

Resultat 

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

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

finansiella motståndskraften. Under denna aspekt analyseras även investeringar och dess utveckling. 

Kapacitet 

Den andra aspekten benämns kapacitet eller långsiktig betalningsberedskap. Här redovisas vilken 

finansiell motståndskraft kommunen har på lång sikt. Ju starkare kapacitet, desto mindre känslig är 

kommunen för konjunktursvängningar och även faktorer visar vilken långsiktig finansiell styrka 

kommunen har. 

Risk 

Med riskförhållande menar man hur utsatt kommunen är för finansiella risker. En god ekonomisk 

hushållning innebär att kommunen i kort- och medellångt perspektiv inte behöver vidta drastiska 

åtgärder för att möta ekonomiska problem. Här diskuteras även kommunens borgensåtagande och 

pensionsskuld. 

Kontroll 

Med aspekten kontroll avses avslutningsvis hur upprättade ekonomiska målsättningar och planer följs. 

En god följsamhet mot budget ger bra förutsättningar för att kunna uppnå god ekonomisk hushållning. 

Risk och kontroll hänger samman på så vis att båda visar på förmågan att hantera problematiska 

situationer. 

Resultat - Kapacitet 

 

Tabell 1: Utveckling av intäkter och kostnader 

mkr 2021 2020 2019 2018 2017 

Intäkter 722,7 649,3 675,8 637,8 653,7 

Kostnader -3 206,7 -2 978,1 -3 028,1 -2 906,1 -2 812,9 

Nettokostnader -2 483,9 -2 328,7 -2 352,4 -2 268,4 -2 159,2 

Skatteintäkter 2 547,8 2 421,3 2 316,0 2 252,4 2 183,4 

Finansnetto 17,8 16,0 10,4 11,9 -1,8 

Periodens resultat 81,5 108,5 -26,0 -4,2 22,4 

      

Antal invånare 31/12 39 250 39 290 39 234 39 208 39 259 

Nettokostnader/invånare (kr) -63,284 -59 270 -59 957 -57 856 -54 999 

Skatteintäkter/invånare (kr) 64,912 61 626 59 030 57 445 55 615 

Ett tecken på en sund utveckling av ekonomin är att skatteintäkterna ökar mer än nettokostnaderna. 

Skatteintäkterna består av två komponenter, skatteintäkter och generella statsbidrag. Totalt sett ökade 

skatteintäkterna med 126,5 mkr eller 5,2 procent under 2021. För 2020 var motsvarande ökning 4,3 

procent (105,3 mkr). För 2021 ökade de generella statsbidragen med 44,7 mkr samt skatteintäkterna 

ökade med 81,8 mkr allt tillsammans 126,5 mkr. Verksamhetens nettokostnad ökade med 155,2 mkr 

eller 6,7 procent under 2021. För år 2020 var en minskning i nettokostnad med 1,0 procent (23,7 mkr). 

För 2021 innebär det att skatteintäkterna ökat mindre än nettokostnaderna. Det är viktigt att följa 

förändringen av nettokostnaderna, så att den årliga kostnadsökningen fortsättningsvis är lägre än 

ökningen av skatteintäkterna. Verksamheternas nettokostnader får inte överskrida skatteintäkterna om 

kommunen ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi. 
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Tabell 2: Investeringsvolym 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Investeringsvolym (mkr) 186,4 183,6 222,8 380,8 347,0 

Avskrivningar (mkr) 147,8 145,9 151,6 125,2 107,9 

Investeringar/Avskrivningar (%) 126,1 125,8 147,0 304,2 321,6 

Kommunen har under 2021 investerat för 186,4 mkr, föregående års siffra var 183,6 mkr. Det är en 

ökning mellan åren med 2,8 mkr. Avskrivningskostnaden uppgick till 147,8 mkr, vilket är en ökning 

med 1,9 mkr mot föregående år. Kommunens samlade investeringsutgifter i förhållande till 

avskrivningar har för perioden uppmätts till 126,1 procent. Årets investeringsbelopp innehåller både 

reinvesteringar och nyinvesteringar. 

 

Tabell 3: Årets resultat 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Årets resultat (mkr) 81,5 108,5 -26,0 -4,2 22,4 

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

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

Årets resultat för Sandvikens kommun uppgår till 81,5 mkr, det betyder att två (2020-2021) bra år med 

positiva resultat. Måttet årets resultat i förhållande till eget kapital kan relateras till inflationen. Om 

måttet är högre än inflationen innebär det att kommunen har klarat av att inflationsskydd det egna 

kapitalet. För år 2021 var inflationen, baserat på konsumentprisindex 4,1 (jämfört med 0,5 procent för 

2020), och måttet årets resultat i förhållande till eget kapital 6,6 procent. Detta innebär att det egna 

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

uppgick till 3,2 procent. Årets resultat har tillsammans med tidigare års resultat sammantaget bidragit 

till att stärka den långsiktiga finansiella handlingsberedskapen. 

 

Tabell 4: Soliditet 

Procent 2021 2020 2019 2018 2017 

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

Soliditet exkl utlån bolagen(kort o lång fordran) 42,4 42,2 40,3 42,8 47,3 

Soliditet inkl pensionsskuld 10,8 7,5 4,6 5,3 5,4 

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. Soliditetens utveckling beror på två faktorer, dels det 

årliga resultatet och dels tillgångsförändringen. För en oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka 

i samma takt som tillgångarna. Sandvikens Kommun Soliditet enligt balansräkningen för 2021 

oförändrat och stå kvar på 26,3 procent. Om hänsyn även tas till de pensionsförpliktelser som redovisas 

som ansvarsförbindelse, 772,3 mkr för år 2021, vilka minskat jämfört med föregående år, blir soliditeten 

10,8 procent viket är 3,3 procent förbättring om jämfört med förra året. Det finns ingen generell nivå för 

hur hög soliditeten bör vara för en kommun, men ju högre soliditet desto större handlingsfrihet att kunna 

hantera fluktuationer i resultat utvecklingen. 

 

Tabell 5: Skuldsättningsgrad 

Procent 2021 2020 2019 2018 2017 

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

Varav avsättningsgrad 6,9 6,7 6,5 4,8 5,1 

Varav kortfr skuldsättningsgrad 19,2 18,7 18,8 21,6 19,5 

Varav långfr skuldsättningsgrad 47,6 48,3 49,8 46,6 43,6 

Anskaffning av en tillgång kan finansieras antingen med eget kapital eller med främmande kapital, det 

vill säga genom nytecknande av lån. När ett lån upptas ökar likvida medel samtidigt som skulderna ökar. 

Andelen tillgångar som har finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad. 

Nyckeltalet beskriver hur räntekänslig kommunen är. Skuldsättningsgraden kan sedan brytas ner i 

delarna avsättningsgrad samt lång- respektive kortfristig skuldsättningsgrad. Avsättningar är att betrakta 
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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 oförändrat och är 73,7 procent. Att kommunens totala 

skuldsättningsgrad ökar i denna omfattning beror på att större lånevolymer upptas av kommunen för att 

vidareutlånas till de kommunala bolagen, så kallade förmedlade lån. en del som avser avsättning för 

pensioner ökade från 231,0 mkr till 267,1 mkr. En låg skuldsättningsgrad bör eftersträvas. Enligt tabell 

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

 

Risk - Kontroll 

Tabell 6: Likviditet 

Procent 2021 2020 2019 2018 2017 

Likviditet 85,8 73,7 64,6 56,6 56,7 

Likviditet är ett mått på kommunens kortfristiga betalningsförmåga. Likviditetsmåttet ställer tillgångar 

som lätt kan realiseras till likvida medel, i relation till kortfristiga skulder. 100 procent kan anses som 

ett minimivärde eftersom de kortfristiga skulderna då täcks av likvida medel och kortfristiga fordringar. 

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 85,8 procent och har varierat i storlek under den gångna femårsperioden med 

en trend på förbättring. Ju högre andelen är desto bättre kortfristig betalningsförmåga. Tillsammans med 

de kommunala bolagen används ett koncernkonto för att kommunkoncernen gemensamt ska kunna 

nyttja likviditet så fördelaktigt som möjligt. En avtalad checkkredit på 200 mkr säkrar dessutom 

koncernlikviditeten mot tillfälliga belastningar till följd av svängningar i penningflödet. 

 

Tabell 7: Pensionsskuld 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Avsättningar för pensioner (mkr) 267,1 231,0 207,4 189,3 170,3 

Ansvarsförbindelser för pensioner (mkr) 722,3 818,7 847,1 867,2 899,8 

Total pensionsskuld (mkr) 989,4 1 049,7 1 054,6 1 056,5 1 070,1 

Soliditet inkl pensionsskuld (%) 10,8 7,5 4,6 5,3 5,4 

Den förpliktelse som kommunen har att i framtiden betala ut pension redovisas på två olika sätt, enligt 

den så kallade "blandmodellen". De pensionsförpliktelser som har uppstått från och med 1998 och 

framåt, redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och som en 

avsättning i balansräkningen. Avsättningen för året uppgick till 267,1 mkr, vilket är en ökning med 36,1 

mot föregående år (som då ökade med 23,6 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 722,3 mkr, vilket är en minskning med 96,4 mkr. Eftersom 

intjänandet av dessa pensionsrätter inte har kostnadsförts tidigare, innebär detta att 722,3 mkr kommer 

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

uppgår därmed till 989,4 mkr. 

 

Mål på kort sikt 

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

kommuns årliga budgetprocess, inom perspektivet Ekonomi. 

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

kommuns årliga budgetprocess, inom perspektivet Medborgare, Medarbetare och Hållbar 

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

budgeten som beslutas av fullmäktige. 

Uppföljning av måluppfyllelse mot vision 2025 

 

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

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

2021. 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. 

Målnivå: NMI lägst 58. 

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

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Värde saknas för år 2021. 

Medborgarnas inflytande  
Beskrivning: 

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

Målnivå: NII lägst 44. 

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

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Värde saknas för år 2021. 

God upplevd tillgänglighet  
Beskrivning: 

Medborgarna upplever att tillgängligheten i kommunen är god. 

Målnivå: Lägst NMI, bemötande och tillgänglighet 58. 

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

tillgänglighet. 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Värde saknas för år 2021. 

Perspektiv MEDARBETARE 

Övergripande målsättning 

Sandvikens kommun har motiverade och nöjda medarbetare. 

Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet 

samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. 

Mål Bedömning 

Chefer motiverade och nöjda  
Beskrivning: 

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

Målnivå: MMI Chefer lägst 80. 

Mätmetod: Medarbetarundersökning, Motiverad Medarbetarindex för chefer MMI chefer, 

helhetsbetyg. 

Senaste kommentar (2021-12-31): 
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Värde saknas för år 2021. Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och genomfördes 

senast år 2020. Därför utgår medarbetarundersökning för år 2021. 

Medarbetare motiverade och nöjda  
Beskrivning: 

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

Målnivå: MMI Medarbetare lägst 72. 

Mätmetod: Medarbetarundersökning, Motiverad Medarbetarindex MMI, helhetsbetyg. 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Värde saknas för år 2021. Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och genomfördes 

senast år 2020. Därför utgår medarbetarundersökning för år 2021. 

Förtrogenhet med Vision 2025  
Beskrivning: 

Medarbetarna är väl förtrogna med Vision 2025. 

Målnivå: Resultat lägst 80 Procent. 

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

i Vision 2025". 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Värde saknas för år 2021. Medarbetarundersökningen genomförs vartannat år och genomfördes 

senast år 2020. Därför utgår medarbetarundersökning för år 2021. 

Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING 

Övergripande målsättning 

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

Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. 

Mål Bedömning 

Minskad miljö- och klimatpåverkan  
Beskrivning: 

Miljö- och klimatpåverkan minskar inom kommunens geografiska område. 

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

Mätmetod: Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet samt Nationella 

emissionsdatabasen i Kolada. 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Värde saknas för perioden. Senaste värdet från 2019 och anges till 6,03 ton CO2-ekv/år och invånare, 

vilket är bättre än målnivån. Trenden över flera år är att utsläppen av koldioxid är minskande. 

Trygg och attraktiv kommun  
Beskrivning: 

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

Målnivå: NRI lägst 60. 

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

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Värde saknas för år 2021. 

God och jämlik hälsa  
Beskrivning: 

Medborgarna i Sandvikens kommun har en god och jämlik hälsa. 

Målnivå: Förbättringar av resultaten utifrån senaste Nationella folkhälsoenkäten. 

Mätmetod: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor”. Enkäten genomförs 

vart fjärde år och redovisas i Kolada. 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Värde saknas för år 2021. Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" genomförs endast vart 

fjärde år i Gävleborg och nästa tillfälle är år 2022. 

Perspektiv EKONOMI 

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

Mål Bedömning 

Positivt ekonomiskt resultat  
Beskrivning: 

Sandvikens kommun genererar ett årligt positivt resultat. 

Målnivå: Öka resultatet med minst 1 mkr årligen. 

Mätmetod: Uppföljning sker månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning. 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Sandvikens kommun har ökat det budgeterade resultatet med 14 mkr till år 2021. Årsbokslutet påvisar 

att resultatet vida överstiger det budgeterade. Målet bedöms som helt uppfyllt. 

Nämnderna avsätter buffert  
Beskrivning: 

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

Målnivå: Minst 1,0 Procent av kommunbidraget. 

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

disponering av buffert redovisas. 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

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

totalt 0,5 Procent för år 2021. Sammantaget är inte målnivån uppnådd. 

Verksamheterna effektiviseras  
Beskrivning: 

Kommunens verksamheter effektiviseras kontinuerligt. 

Målnivå: Minst 1 Procent av kommunbidraget per år. 

Mätmetod: Effektiviseringar redovisas inom respektive nämnd som budgetårets 

verksamhetsförändringar. I årsredovisningens verksamhetsberättelse redovisar respektive nämnd 

effektiviseringar i procent av kommunbidraget. 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Samtliga nämnder har i sina budgetramar inför 2021 hanterat en enprocentig effektivisering av 

verksamheten inom nämnden, genom en budget i balans. I årsbokslutet visar nämnderna totalt på ett 

positivt resultat, vilket indikerar på att effektiviseringskravet uppnåtts på total nivå. Tre av nämnderna 

påvisar ett underskott och har gett olika skäl för det. Målnivån är därmed inte helt uppfyllt. 

 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse 

Kommunkoncernen kan för år 2021 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat, där effektiviseringar i 

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

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

kommunbidraget i sin budget. 

Balanskravsresultat 

I kommunallagen beskrivs krav på god ekonomisk hushållning och balanskrav. Balanskravet innebär att 

kommuner och regionen inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. 

Balanskravsresultatet visar årets resultat rensat från intäkter och kostnader, som inte hör till den löpande 

verksamheten. Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar ska dras av från 

balanskravsresultatet. Underskott som uppstått under tidigare år ska regleras senast efter tre år. En så 

kallad balanskravsutredning genomförs varje år för att fastställa om balanskravet är uppfyllt. 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar är positivt och uppgår till 78,4 mkr. Kommunen har enligt 

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

52,9 mkr, vilket gör att balanskravsresultatet uppgår till 25,4 mkr och därmed uppfyller kommunen 

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

det till 153,7 mkr. 
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mkr 2021 2020 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 81,5 108,5 -26,0 

Samtliga realisationsvinster -3,1 -1,6 -0,2 

Justering realisationsvinst enl undantagsmöjlighet - - - 

Justering realisationsförlust enl undantagsmöjlighet - - - 

Orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Justering återföring av orealiserade förluster i värdepapper - - - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 78,4 106,9 -26,2 

     
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -52,9 -82,7 - 

Användning av medel från resultatutjämningsreserv - - 26,2 

     
Balanskravsresultat  25,4 24,2 0,0 

     
Ingående balans, resultatutjämningsreserven 100,8 18,1 44,3 

Årets reservering 52,9 82,7 - 

Årets användning -  -26,2 

Utgånede balans, resultatutjämningsreserven 153,7 100,8 18,1 

 

Väsentliga personalförhållanden 

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

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

förändringsbenäget synsätt och ett kvalitetsmedvetande prägla kommunens personal och det ställer krav 

såväl på arbetsmiljö och rekrytering som vidareutbildningsmöjligheter 

Medelantal anställda och anställningsformer 

Medelantalet medarbetare i den kommunala koncernen 2021 2020 

Tillsvidareanställda 3225 3215 

Visstidsanställda 915 1001 

Timavlönade 1010 1378 

Ålders- och könsfördelning 

 

Ålders- och könsfördelning Sandvikens kommunkoncern. Månadsavlönade. 
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Medelåldern inom kommunkoncernen är 46,7 år. Knappt hälften av kommunkoncernens personal är 

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

jämn åldersfördelning mellan kvinnorna och männen. 

Inom kommunen uppnår drygt 450 medarbetare 65 år inom de närmaste fem åren. För övriga bolag 

uppnår ca 40 medarbetare 65 år inom de närmaste fem åren. Största befattningsgrupperna som uppnår 

pensionsålder återfinns inom kunskaps- och omsorgsförvaltningen. Inom kunskapsförvaltningen är det 

främst lärare och förskollärare, medan det på omsorgsförvaltningen är främst undersköterskor och 

vårdbiträden. Det finns ett betydande rekryteringsbehov inom vissa personalkategorier. 

Personalomsättningen inom kommunen låg på 9,17 procent under 2021 vilket är något lägre än 2020. 

Ungefär 30 procent under 2021 var pensionsavgångar. 

 

Personalförsörjning, kompetensutveckling och medarbetarundersökning 

Medarbetarundersökningen 

Under hela 2021 har medarbetare och chefer aktivt arbetat med respektive enhets resultat av 

medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2021. 

I september vartannat år genomförs en medarbetarundersökning. Undersökningen genomfördes på 

hösten 2020. I den deltog förutom Sandvikens kommun även bolagen Sandvikenhus och Sandviken 

Energi samt Högbo bruk. Göransson Arena avstod från deltagande denna gång eftersom de hade sagt 

upp en stor del av sin personal under hösten 2020 på grund av covidsituationen. Bolagens resultat får 

sökas hos respektive bolag. Någon koncerngemensam redovisning finns inte. 

Frågeområdena i undersökningen utgår från kommunens koncernövergripande personalpolitiska 

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

mångfald, likabehandling och ledarskap. 

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

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

systematiska arbetsmiljöarbetet. 

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

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

göra ännu bättre. 

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

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

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

arbetsgivare och högsta ledningens kommunikation med medarbetarna. Resultatet visade också på att 

unga personer med kort anställningstid upplevde sin anställning mindre positivt inställda än övriga 

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

Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 

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

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

kompetensutveckla befintliga medarbetare. Sandvikens kommun ser det livslånga lärandet och 

möjlighet till utbildning och utveckling som avgörande framgångsfaktorer för medarbetarna och 

verksamheten. 

2015 tog Serviceutskottet beslut om att: 

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

2. Fortsätta utveckla arbetsmiljö och samverkansformer tillsammans med förvaltningarna 
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3. Utarbeta strategi för hur kommunen ska marknadsföras som arbetsgivare externt mot elever, 

studenter, arbetssökande och yrkesverksamma 

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

5. Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen 

Utifrån ovanstående beslut så driver Personalkontoret arbetet med arbetsgivarvarumärket i samverkan 

med Informationskontoret samt förvaltningarna, vilket har som mål att underlätta 

personalförsörjningsarbetet. 

Det finns förvaltningsspecifika personalförsörjningsplaner på flertalet förvaltningar. 

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

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

fysioterapeuter, lärare, förskollärare, socionomer med flera. 

Vi har också ett stort löpande behov av extrapersonal till främst skola och omsorg. Under 2021 var 

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

Servicekontoret har behövt många vikarier på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen. 

Personalpolitik 

Kommunkoncernens personalpolitik bygger på det Personalpolitiska programmet som behandlar den 

goda arbetsplatsens olika perspektiv, medarbetarskap, ledarskap, rekrytering och kompetensutveckling, 

lön, arbetsmiljö och hälsa, mångfald. 

Någon sammanfattning eller uppföljning av personalpolitiken på koncernivå finns inte. 

Den koncerngemensamma Jubileumsfesten för 2020 års pensionärer och de som arbetat 25 år kunde inte 

genomföras i februari utan genomfördes i oktober 2021. 

För att tacka personalen i hela kommunkoncernen beslutades att utdela en sommargåva i form av 

presentkort på 700 kr som kunde inlösas hos lokala handlare inom Sandvikens kommun. 

Året har präglats av den pågående Covidpandemin. Invanda arbetssätt har omprövats och förändrats. 

Formerna för ett flertal insatser inom kommunen fick ställas om och anpassas, till exempel kan följande 

nämnas. 

Det genomfördes en helt digital arbetsmiljöutbildning. Även Mångfaldsdagen var digital med filmade 

föreläsningar som publicerades på Intranätet. Ledarutbildningen ställdes om till ett bli delvis digital. 

Inspirationsföreläsningen som årligen genomförs på Folkets Hus genomfördes med Morgan Alling och 

även hans föreläsning publicerades på intranätet. KPA:s pensionsinformation genomfördes helt digitalt. 

En särskild satsning som har genomförts under 2020 och 2021 är utbildning i samtalsmetodik för chefer 

och HR-personal. Syftet med utbildningen är att få praktisk träning och modeller på olika typer av samtal 

för att kunna tackla en rad olika ledarskapssituationer, med ett coachande och tillitsfullt förhållningssätt. 

För att stimulera medarbetare i organisationen att bli chefer påbörjades på hösten 2021 en 

chefsaspirantutbildning för 16 deltagare. Utbildningen fortgår under våren 2022. 

På arbetsmiljöområdet startades förberedelser att införa arbetsskade- och tillbudssystemet Stella. 

Implementeringen av systemet kommer att ske under 2022. 

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

Regeringen, Folkhälsomyndighetens och Smittskyddets olika råd och riktlinjer har påverkat hela 

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

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

Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie 

arbetstid 

2021 

Kvinnor 

2021 

Män 

2021 2020 2019 

Kommunstyrelsen 6,85 2,57 5,55 5,57 4,88 

Omsorgsnämnd 12,00 7,05 11,28 12,93 10,23 

Kunskapsnämnd 7,56 3,85 6,80 7,55 5,65 

Individ- och familjeomsorgsnämnd 8,14 12,41 8,78 8,06 5,61 

Kultur- och fritidsnämnd 5,14 4,44 4,86 6,05 5,29 

Arbetslivsnämnd 3,49 3,31 3,42 2,99 4,1 

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 3,23 1,11 2,43 2,94 4,37 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 1,24  1,24 2,07 1,18 

Totalt Kommunen 8,56 4,37 7,61 8,54 6,95 

      

Sandviken Energi AB 4,78 2,29 2,89 3,46 3,23 

Sandviken Hus 4,43 6,63 5,96 6,62 6,32 

Göransson Arena 3,41 1,71 2,22 2,19 2,72 

Högbo Bruk 8,93 7,68 8,01 5,53 2,2 

 

Sjukfrånvaron har generellt minskat i kommunen, Sandviken Energi AB och Sandvikenhus. Göransson 

Arena har ungefär samma sjukfrånvaro som 2020 medan den har ökat något vid Högbo Bruk. Inom 

kommunen har sjukfrånvaron ökat inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen samt 

Arbetslivsförvaltningen medan frånvaron varit högst inom Omsorgsförvaltningen och Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen. 

Den totala sjukfrånvaron i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid minskade under 

2021 och uppgick till 7,61 procent i kommunen. Långtidssjukskrivningarna utgjorde drygt 1/3 av den 

totala sjukfrånvaron 35,33 procent i kommunen. 

 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 

ordinarie arbetstid 

7,61 8,55 

Andel av sjukfrånvaro som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

35,33 31,27 

Sjukfrånvaro kvinnor 8,56 9,61 

Sjukfrånvaro män 4,37 4,73 

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 6,62 7,54 

Sjukfrånvaron i åldrarna 30-49 år 7,94 8 

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 9,71 9,48 

Förväntad utveckling 

I spåren av krigsutbrottet i Ukraina är det svårt att göra en bedömning av den förväntade utvecklingen 

av Sveriges konjunktur. Strax innan krigsutbrottet hade SKR tagit fram en bedömning av konjunkturen 

för de kommande åren i Sverige. 

SKR beskrev situationen som att BNP-nivån är nu återhämtad i många länder i spåren efter pandemin 

men inte antalet arbetade timmar. Det är problem med jämvikt mellan efterfrågan och utbud på varu- 

respektive tjänstesidan. I Sverige är det inte något större problem med inflationen om vi räknar bort 

energipriserna. Omikronvarianten av corona har visat sig vara mindre farlig än tidigare varianter. 

Smittspridningen har varit väldigt hög men föll ganska snabbt tillbaka samtidigt som det var färre som 

låg på IVA än vid tidigare faser av hög smittspridning. 

SKR tror att återhämningen av konjunkturen bara blev något begränsad i slutet av 2021 och i början av 

2022. Trots vissa negativa effekter av höga energipriser och högre räntor i USA är den globala 

ekonomiska utvecklingen framöver stark, återhämtningen mot trend fortgår. Speciellt när hushållens 

konsumtion växlar tillbaka mot tjänstebranscherna. Vi tror att de utbudsproblem som finns främst i den 

internationella handeln fortsatt kommer att lättas upp under året. Samtidigt är de höga energipriserna 

negativa för köpkraften och en ökad osäkerhetsfaktor för hushållen. BNP ökar enligt SKR:s bedömning 

med 3,6 procent i år och 1,6 procent 2023, samtidigt som arbetslösheten fortsätter att gå tillbaka 
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långsamt. Sysselsättningen fortsätter att stiga, men så gör även arbetsutbudet. Framöver ser vi en 

normalisering även på arbetsmarknaden, efter en kraftig ökning av antalet arbetade timmar 2022, men 

även ett starkt 2023. Det bidrar till att skatteunderlaget ökade kraftigt 2021 och fortsätter att öka 2022. 

Inflationen faller tillbaka under andra halvan av 2022, efter att ha drivits upp av höga energipriser. 

SKR bedömer att skatteunderlagets ökning 2021 blev 5,3 procent. Detta var en kraftig återhämtning 

efter det svagare 2020. Nu när farten i återhämtningen saktar ner något minskar tillväxttakten i 

skatteunderlaget. Ökningstakten ligger dock högre 2021 och 2022 än genomsnittet de tio senaste åren. 

En starkt ökande lönesumma är den viktigaste förklaringen till att vi räknar med stark ökning av 

skatteunderlaget dessa år. Men även pensionerna bidrar till ökningen. Detta medför en oförändrad 

arbetslöshet. Det betyder att arbetade timmar inte längre ökar lika snabbt som under den nu pågående 

konjunkturuppgången samtidigt som den stramare arbetsmarknaden beräknas medföra snabbare 

löneökningar. Den sammantagna effekten på löneinkomsterna är att ökningstakten avtar och därav följer 

att även skatteunderlaget växer i en långsammare, trendmässig, takt. Reallöner och produktivitet 

beräknas framöver öka måttligt i ett historiskt perspektiv, inte minst då produktivitetstillväxten antas 

vara relativt svag. Därmed ökar det underliggande skatteunderlaget endast med 3,3 procent som 

genomsnitt åren 2024–2025, vilket kan jämföras med trendtillväxten de tio senaste åren på 4,1 procent 

per år. 

Kostnadsutvecklingen i Sandviken har under flera år överstigit intäktsutvecklingen, men 2020 blev ett 

trendbrott. Under 2021 ökade kostnaderna något mer än intäkterna. Den största utmaningen som 

kommunen står inför är det ökade trycket på verksamheterna på grund av den demografiska 

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

lokalförsörjnings- respektive personalförsörjningsperspektiv. Det kommer att krävas investeringar i 

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

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

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

och öka självfinansieringsgraden. 
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Ekonomiska rapporter 

Resultaträkning 

  Koncernen Kommunen 

(mkr)  2021 2020 2021 2020 

Verksamhetens intäkter not 2,4 1 526,4 1 393,3 722,7 649,3 

Verksamhetens kostnader not 3,4,8 -3 579,2 -3 321,0 -3 058,9 -2 832,2 

Avskrivningar not 4,5 -380,6 -312,3 -147,8 -145,9 

Verksamhetens nettokostnader  -2 433,4 -2 240,0 -2 484,0 -2 328,7 

      

Skatteintäkter not 6 1 870,3 1 788,5 1 870,3 1 788,5 

Generella statsbidrag och utjämning not 6 677,5 632,8 677,5 632,8 

Verksamhetens resultat  114,3 181,3 63,7 92,6 

      

Finansiella intäkter not 4,7 8,0 3,5 42,5 43,8 

Finansiella kostnader not 7 -29,9 -35,5 -24,7 -27,8 

Resultat efter finansiella poster  92,4 149,3 81,5 108,5 

      

Extraordinära poster  - - - - 

      

Årets resultat  92,4 149,3 81,5 108,5 
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Balansräkning 

  Koncernen Kommunen 

(mkr)  2021 2020 2021 2020 

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgånar not 9 17,5 12,3 1,4 2,8 

Materiella anläggningstillgångar  5 596,7 5 517,5 2 340,7 2 304,6 

 mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

not 10 5 134,3 5 007,1 2 068,3 2 033,6 

 pågående nyanläggningar not 11 74,1 105,3 28,6 6,6 

 maskiner och inventarier not 12 388,4 405,2 243,8 264,4 

Finansiella anläggningstillgångar not 13 36,5 52,8 1 559,6 1 454,6 

Summa anläggningstillgångar  5 650,8 5 582,6 3 901,7 3 762,0 

      

Omsättningstillgångar      

Förråd mm not 14 24,4 23,9 11,8 15,2 

Fordringar not 15 347,5 318,1 555,6 558,4 

Kortfristiga placeringar not 16 0,4 0,4 - - 

Kassa och bank not 17 324,4 165,3 203,2 27,2 

Summa omsättningstillgångar  696,6 507,7 770,6 600,8 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  6 347,4 6 090,3 4 672,3 4 362,8 

      

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

     

Eget kapital not 18     

Årets resultat  92,4 149,3 81,5 108,5 

Resultatutjämningsreserv  153,7 100,8 153,7 100,8 

Övrigt eget kapital  1 967,6 1 871,2 991,6 936,0 

Summa eget kapital  2 213,7 2 121,3 1 226,8 1 145,3 

      

Avsättningar not 19     

Avsättningar för pension och liknande 

förpliktelser 

 293,0 256,7 267,1 231,0 

Övriga avsättningar  57,0 62,8 57,0 62,8 

Uppskjuten skatteskuld  160,6 157,3 - - 

Summa avsättningar  510,6 476,8 324,1 293,9 

      

Skulder      

Långfristiga skulder not 20 2 491,6 2 308,7 2 223,5 2 108,7 

Kortfristiga skulder not 21 1 131,5 1 183,5 897,9 814,9 

Summa skulder  3 623,1 3 492,2 3 121,3 2 923,6 

      

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 

 6 347,4 6 090,3 4 672,3 4 362,8 

      

Panter not 22 101,8 101,9 256,7 395,8 

Ansvarsförbindelser not 22 729,0 823,6 722,3 818,7 

SUMMA PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER 

 830,9 925,5 979,0 1 214,5 
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Kassaflödesanalys 

  Koncernen Kommunen 

mkr  2021 2020 2021 2020 

Den löpande verksamheten      

Årets resultat  92,4 149,3 81,5 108,5 

Justering för av- och nedskrivningar not 4,5 380,6 312,3 147,8 145,9 

Justering för övriga ej 

likviditetspåverkande poster 

not 23 23,2 17,4 27,1 16,5 

Medel från verksamheten före 

förändring av rörelsekapital 

 496,3 479,1 256,4 270,9 

      

Förändring av förråd m.m. not 14 -0,5 0,5 3,4 1,4 

Förändring av kortfristiga fordringar not 15 -29,4 -46,2 2,9 -118,7 

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

Förändring av kortfristiga skulder not 21 -52,1 131,2 83,0 32,2 

Medel från den löpande verksamheten  414,4 579,6 345,7 200,8 

      

Investeringsverksamheten      

Förvärv av materiella anläggningstillgångar not 10,11, 

12 

-409,4 -499,9 -185,5 -183,6 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 

not 10,11, 

12 

11,0 7,4 6,2 3,6 

Försäkringsersättning utrangerade 

anläggningstillgångar 

not 13 - 5,0 - 5,0 

Försäljning av aktier, andelar och övriga 

värdepapper 

not 13 25,2 - - - 

Förvärv av immateriella 

anläggningstillgångar 

not 9 -0,7 -0,4 - - 

Medel från investeringsverksamheten  -374,0 -487,9 -179,3 -174,9 

      

Finansieringsverksamheten      

Ökning av långfristiga skulder (kreditinstitut) not 20 87,0 29,8 100,0 40,0 

Minskning av långfristiga skulder 

(kreditinstitut) 

not 20  - - - 

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

Minskning av övriga långfristiga skulder not 20 -3,6  -3,5  

Ökning av långfristiga förutbetalda intäkter not 20 33,5 1,1 18,3 - 

Minskning av långfristiga förutbetalda 

intäkter 

not 20 - - - -1,7 

Ökning långfristiga fordringar not 13 - - -105,0 -55,0 

Minsknning långfristiga fordringar not 13 1,8 0,5 - - 

Medel från finansieringsverksamheten  118,7 33,5 9,8 -16,1 

      

Årets kassaflöde  159,1 125,1 176,1 9,8 

      

Likvida medel not 17     

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

Likvida medel vid årets slut  324,4 165,3 203,2 27,2 

Förändring likvida medel  159,1 125,1 176,1 9,8 
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Noter 

Not 1- Redovisningsprinciper 

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

(LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunalredovisning. 

I bokslutet ingår Sandvikens kommun och de bolag, kommunalförbund och stiftelser i vilka kommunen 

direkt eller indirekt innehar en röstandel av minst 20 procent. För år 2021 innebär detta att koncernen 

Sandviken Stadshus AB (100 procent), Gästrike Räddningstjänst (27 procent), Gästrike Återvinnare (24 

procent) samt Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri (100 procent) har medtagits. Andelen i Gästrike Återvinnare 

har beräknats efter befolkningstalet i kommunen, i enlighet med förbundets stadgar. Den sammanställda 

redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Bokslutet baseras på 

Sandviken kommuns redovisningsprinciper. I något fall, bland annat avseende redovisning av 

pensionsåtaganden avviker principerna från varandra i kommun och bolag. I dessa fall justeras inte 

bolagens räkenskaper före sammanställningen. 

* Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag 

Sandvikens kommun har tolkat tillämpningen av intäktsredovisningen enligt RKR R2 avseende 

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

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

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

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

31,5 mkr i externa investeringsbidrag och av dessa är 29,2 mkr kvarvarande, ej avskrivet 

investeringsbidrag. 2021 års resultatpåverkande post uppgick till 0,8 mkr. 

* Leasing 

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

avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelse att betala leasingavgiften redovisas som skuld 

i balansräkningen. 

* Investeringar och beloppsgräns 

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

bedöms innebära framtida ekonomisk nytta för verksamheten. Som investering redovisas anskaffningar 

med en ekonomisk livslängd på tre år eller längre samtidigt som anskaffningsvärdet är 25 000 kr 

exklusive moms eller högre. Detta gäller för samtliga investeringar, immateriella som materiella. 

* Checkräkningskredit 

Sandvikens kommun redovisar from 2019 checkräkningskrediten som långfristig skuld beroende på 

avtalstiden mot kreditinstitutet. 

* Sammanställda räkenskaper 

Enligt RKR R16 ska de sammanställda räkenskaperna för den kommunala koncernens räkenskaper 

ställas upp jämte kommunens och jämföras med föregående års siffror. Samma räkenskapsscheman som 

kommunen använder ska tillämpas även för koncernen, med tilläggsposter för sådant som inte täcks av 

den kommunala redovisningslagens räkenskapsscheman. 

Koncernbokslutet baseras på Sandviken kommuns redovisningsprinciper. I något fall, bland annat 

avseende redovisning av pensionsåtaganden avviker principerna från varandra i kommun och bolag. I 

dessa fall justeras inte bolagens räkenskaper före sammanställningen. 

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

redovisas from 2019 i verksamhetens kostnader. 
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Övriga upplysningar 

Semesterlöneskuld 

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

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

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

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

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

nedgång i den ordinarie lönekostnaden. 

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

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

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

påverkat resultatet. 

Not 2 - VERKSAMHETENS INTÄKTER 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Försäljningsintäkter 354,9 330,6 28,0 26,6 

Taxor och avgifter 195,1 200,2 79,1 77,0 

Hyror och arrenden 366,0 358,0 82,9 86,0 

Bidrag 448,7 434,7 378,9 376,4 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 77,5 49,2 74,5 72,0 

Reavinster försäljning av exploateringsfastigheter 76,2 10,5 76,2 9,6 

Reavinster försäljning av anläggningstillgångar 3,8 3,3 3,1 1,6 

Aktiverat arbete för egen räkning 4,1 6,8 - - 

SUMMA VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 526,4 1 393,3 722,7 649,3 

Not 3- VERKSAMHETENS KOSTNADER 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Lämnade bidrag -94,3 -99,6 -105,0 -99,7 

Köp av huvudverksamhet -292,3 -258,2 -465,9 -433,1 

Kostnader för arbetskraft -2 432,9 -2 242,5 -2 107,3 -1 932,6 

Lokalkostnader -34,8 -35,6 -69,1 -69,3 

Reaförluster försäljning anläggningstillgångar -4,6 0,0 0,0 0,0 

Skattekostnader -4,6 -13,9 - - 

Övriga verksamhetskostnader -715,7 -671,1 -311,5 -297,3 

SUMMA VERKSAMHETENS KOSTNADER -3 579,2 -3 321,0 -3 058,9 -2 832,2 

Not 4 - JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Verksamhetens intäkter     

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

     

Verksamhetens kostnader     

Försäljning av anläggningstillgångar, reaförlust - 0,0 - 0,0 

     

Avskrivningar     

Nedskrivning/utrangering av anläggningstillgångar -62,8 -0,2 4,6 -0,2 

     

Finansiella intäkter     

Försäljning andelar intresseföretag 6,0 - - - 

SUMMA JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER -53,7 3,1 7,7 1,3 
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Not 5 - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Avskrivningar     

Immateriella anläggningstillgångar -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -235,4 -223,3 -85,4 -84,1 

Maskiner och inventarier -85,2 -87,3 -56,4 -60,1 

Summa avskrivningar -322,0 -312,1 -143,2 -145,6 

     

Nedskrivningar     

Mark, byggnader och tekniska anläggningar -56,6 -0,2 -2,6 -0,2 

Maskiner och inventarier -2,0 - -2,0 - 

Summa nedskrivningar -58,6 -0,2 -4,6 -0,2 

     

SUMMA AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR -380,6 -312,3 -147,8 -145,9 

Not 6 - SKATTEINTÄKTER, GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Kommunalskatteintäkter     

Preliminära skatteintäkter 1 818,8 1 826,1 1 818,8 1 826,1 

Slutavräkning 44,9 -9,5 44,9 -9,5 

Mellankommunal-kostnadsutjämning  -  - 

Preliminär slutavräkning 6,5 -28,1 6,5 -28,1 

SUMMA KOMMUNALSKATTEINTÄKTER 1 870,3 1 788,5 1 870,3 1 788,5 

     

Generella statsbidrag och utjämningar     

Inkomstutjämning 413,9 395,4 413,9 395,4 

Strukturbidrag  -  - 

Regleringsbidrag/avgift 116,9 40,2 116,9 40,2 

Kommunal fastighetsavgift, prognos 89,9 79,0 89,9 79,0 

Kommunal fastighetsavgift, slutavräkn -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 

Generella statsbidrag 23,3 88,4 23,3 88,4 

-varav tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituation  14,7  14,7 

-varav byggbonus  -  - 

Kostnadsutjämningsbidrag/avgift 70,8 56,6 70,8 56,6 

Utjämningsavgift LSS -37,0 -26,6 -37,0 -26,6 

SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG OCH 

UTJÄMNING 

677,5 632,8 677,5 632,8 

Not 7 - FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Finansiella intäkter     

Utdelning på aktier och andelar 0,3 0,6 20,0 20,0 

Ränteintäkter 1,4 1,1 21,2 21,0 

Reavinst vid försäljning av finansiella anläggningstillgångar 6,0 - - - 

Övriga finansiella intäkter 0,3 1,8 1,2 2,7 

SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER 8,0 3,5 42,5 43,8 

     

Finansiella kostnader     

Räntekostnader -26,1 -29,5 -21,0 -22,3 

Ränta på pensionsavsättningar -3,2 -4,7 -3,2 -4,7 

Övriga finansiella kostnader -0,6 -1,3 -0,5 -0,8 

SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER -29,9 -35,5 -24,7 -27,8 
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Not 8 - BOLAGSSKATT 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Aktuell skatt -5,9 -8,8 - - 

Förändring uppskjuten skatt 1,3 -5,1 - - 

SUMMA BOLAGSSKATT -4,6 -13,9 0,0 0,0 

Not 9 - IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Anskaffningsvärden     

Ingående anskaffningsvärden 19,6 15,9 5,8 5,8 

Anskaffningar 0,7 0,4 - - 

Värdeförändringar 5,9 3,3 - - 

Utgående ack anskaffningsvärden 26,3 19,6 5,8 5,8 

     

Avskrivningar och nedskrivningar     

Ingående av- och nedskrivningar -7,3 -5,9 -3,0 -1,5 

Årets avskrivningar -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 

Utgående ack av och nedskrivningar -8,7 -7,3 -4,4 -3,0 

     

Ingående planenligt restvärde 12,3 10,0 2,8 4,2 

Utgående planenligt restvärde 17,5 12,3 1,4 2,8 

Avskrivningstid: 5 år. 

Not 10 - MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

 Koncernen Kommunen 

Anläggningstyper 2021 2020 2021 2020 

Anskaffningsvärden     

Ingående anskaffningsvärden 8 111,3 7 646,9 3 280,9 3 134,0 

Justering av ingångsvärden 71,2 -0,9 - - 

Anskaffningar 198,8 206,8 120,5 122,2 

Årets aktivering av pågående arbete 167,0 290,3 3,0 31,2 

Försäljningar -10,9 -4,9 -1,8 -0,8 

Utrangering -31,6 -21,3 -8,7 - 

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

Övriga omklassificeringar -1,2 0,0 -0,7 - 

Utgående ack ansk värden 8 504,6 8 111,3 3 393,4 3 280,9 

     

Avskrivningar och nedskrivningar     

Ingående av- och nedskrivningar -3 104,2 -2 907,7 -1 247,3 -1 164,1 

Justering av ingångsvärden -5,2 0,9 - - 

Försäljningar 2,1 3,3 0,7 0,3 

Utrangering 25,6 21,3 6,9 - 

Omklassificeringar  0,8 - - 

Nedskrivningar -54,0 -0,2 - -0,2 

Överföring från eller till annat slag av tillgång  0,8 - 0,8 

Årets avskrivningar -234,8 -223,3 -85,4 -84,1 

Utgående ack av- och nedskrivningar -3 370,4 -3 104,2 -1 325,1 -1 247,3 

     

Ingående planenligt restvärde 5 007,1 4 739,2 2 033,6 1 969,9 

Utgående planenligt restvärde 5 134,3 5 007,1 2 068,3 2 033,6 

     

Kategori 2021 2020 2021 2020 

Markreserv 66,3 38,4 66,3 38,4 

Regl- och saneringsfastigheter 1,5 1,4 1,5 1,4 

Verksamhetsfastigheter 1 397,6 1 410,7 1 383,9 1 390,5 

Parker 27,6 27,5 27,6 27,5 
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Gator och vägar 263,7 244,4 263,7 244,4 

Kulturreservat 8,1 8,7 8,1 8,7 

Mark 115,7 119,5 - - 

Markanläggningar 180,7 224,0 - - 

Hyresfastigheter 1 770,7 1 693,4 303,2 308,5 

Industrifastigheter 0,1 0,2 0,1 0,2 

Övriga fastigheter 168,1 147,0 13,9 14,1 

Tekniska anläggningar 1 134,1 1 091,9 - - 

Summa planenligt restvärde mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

5 134,3 5 007,1 2 068,3 2 033,6 

Pågående nyanläggningar redovisas separat från och med 2018. 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. 

Operationella leasingavtal som ingår i denna not avseende fastigheter för kommunen 

Totala minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 
Förfallotidpunkt (nominellt värde mkr) 2021 2020 

Inom 1 år 52,7 54,7 

Senare än 1 år, men inom 5 år 72,0 70,0 

Senare än 5 år 15,4 21,1 

Totalt 140,1 145,8 

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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Not 11 - PÅGÅENDE ARBETEN MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Ingående anskaffningsvärden 105,3 209,0 6,6 32,7 

     

Årets förändringar:     

Nedlagda kostnader/inköp 231,5 207,3 26,2 9,6 

Aktivering av pågående arbete -261,3 -311,0 -4,2 -35,7 

Försäljningar -0,8 - - - 

Omklassificeringar -0,5 -0,1 - - 

Utgående ack anskaffningsvärden 74,1 105,3 28,6 6,6 

 

Not 12 - MASKINER OCH INVENTARIER 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Anskaffningsvärden     

Ingående anskaffningsvärden 1 253,4 1 161,1 820,6 769,2 

Anskaffningar 66,1 85,8 39,7 51,8 

Årets aktivering av pågående arbete 7,3 20,6 0,3 4,5 

Försäljningar -6,5 -12,2 -5,7 -4,5 

Utrangering/nedskrivning -10,6 -1,8 -9,6 - 

Överföring från eller till annat slag av tillgång - -0,2 - -0,3 

Utgående ack anskaffningsvärden 1 309,7 1 253,4 845,3 820,6 

     

Avskrivningar och nedskrivningar     

Ingående av- och nedskrivningar -848,2 -772,4 -556,2 -499,2 

Försäljningar 4,3 9,8 3,7 3,0 

Utrangering/nedskrivning 8,4 1,8 7,4 - 

Överföring från eller till annat slag av tillgång - -0,1 - 0,1 

Årets avskrivningar -85,8 -87,3 -56,4 -60,1 

Utgående ack av och nedskrivningar -921,3 -848,2 -601,5 -556,2 

     

Ingående planenligt restvärde 405,2 388,7 264,4 270,0 

Utgående planenligt restvärde 388,4 405,2 243,8 264,4 

     

Kategori 2021 2020 2021 2020 

Maskiner 21,5 32,0 4,8 4,6 

Inventarier 178,9 180,9 110,1 116,7 

Byggnadsinventarier 129,5 136,3 112,7 122,7 

Transportmedel 55,4 51,8 13,9 16,1 

Förbättringsutg ej kommunägda fastigheter 2,1 3,2 1,4 3,2 

Konst 0,8 0,9 0,8 0,9 

Övrigt 0,1 0,1 0,1 0,1 

Summa planenligt restvärde maskiner och inventarier 388,4 405,2 243,8 264,4 

 

Pågående nyanläggningar redovisas separat från och med 2019. Operationella leasingavtal som ingår i 

denna not avseende lös egendom för kommunen. Totala minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 

Förfallotidpunkt (nominellt värde mkr) 2021 2020 

Inom 1 år 6,5 9,1 

Senare än 1 år, men inom 5 år -2,6 2,9 

Senare än 5 år - - 

Totalt 3,9 12,0 

För ytterligare detaljer, se Not 1, redovisningsprinciper. 
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Avskrivningstider:  

Maskiner och inventarier Antal år 

Maskiner 5-20 

Inventarier 3-33 

Byggnadsinventarier 5-33 

Transportmedel 5-10 

Förbättringsutgifter ej kommunägda fastigheter 20 år eller kontraktstid 

Konst 10-32 

Övrigt 5-10 

Pågående arbeten ingen avskrivning 

Linjär avskrivning tillämpas för samtliga tillgångar. Komponentavskrivning har införts på fastigheter 

från och med 2014 och från 2016 på parker samt gator och vägar. 

Not 13 - FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Aktier     

Sandviken Stadshus AB - - 45,6 45,6 

Sandvik Utbildnings AB 2,5 2,5 2,5 2,5 

Bixia AB - 19,2 - - 

Övriga aktier 0,6 0,6 0,0 0,0 

Summa aktier 3,1 22,3 48,2 48,2 

     

Andelar     

Sandvikens Folketshusförening 0,3 0,3 0,3 0,3 

Kommuninvest andelar* 20,1 20,1 20,1 20,1 

Övriga andelar 0,1 0,1 - - 

Summa andelar 20,5 20,5 20,4 20,4 

     

Långfristiga fordringar     

Koncernbolag - - 1 491,0 1 386,0 

Uppskjuten skattefordran 11,6 6,9 - - 

Andra långfristiga fordringar 1,2 3,0 - - 

Summa långfristiga fordringar 12,8 9,9 1 491,0 1 386,0 

     

SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 36,5 52,8 1 559,6 1 454,6 

Insatskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser totalt inbetalt insatskapital, per 2021-12-31. 

 

Not 14 - FÖRRÅD MM 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Tomtmark för försäljning 12,4 15,8 11,8 15,2 

Bränslelager 10,5 5,7 - - 

Övrigt 1,5 2,4 - - 

SUMMA FÖRRÅD MM 24,4 23,9 11,8 15,2 

 

Not 15 - FORDRINGAR 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Kundfordringar 40,3 51,2 24,7 21,6 

Skattefordringar 45,7 - 44,9 - 

Övriga fordringar 88,0 138,2 368,8 448,1 

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 173,4 128,7 117,2 88,7 

SUMMA FORDRINGAR 347,5 318,1 555,6 558,4 
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Not 16 - KORTFRISTIGA PLACERINGAR 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Värde vid årets slut     

Obligationer mm - - - - 

Förlagslån, Kommuninvest - - - - 

Övrigt 0,4 0,4 - - 

SUMMA VÄRDE VID ÅRETS SLUT 0,4 0,4 0,0 0,0 

Marknadsvärde     

Obligationer mm - - - - 

SUMMA MARKNADSVÄRDE 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Not 17 - KASSA OCH BANK 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Koncernkonto 311,9 121,3 180,6 2,8 

Övrig kassa och bank 12,5 43,9 22,7 24,4 

SUMMA KASSA OCH BANK 324,4 165,3 203,2 27,2 

 

Not 18 - EGET KAPITAL 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Ingående Eget kapital 2 121,3 1 972,0 1 145,3 1 036,8 

Årets resultat 92,4 149,3 81,5 108,5 

Ägartillskott EK i förbund 0,0 0,0 - - 

     

SUMMA EGET KAPITAL 2 213,7 2 121,3 1 226,8 1 145,3 

 

Not 19 - AVSÄTTNINGAR 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Avsättning för pension och liknande förpliktelser     

Avsättningar ålderspension 235,5 205,8 214,0 184,4 

Avsättningar visstidspension 0,9 1,5 0,9 1,5 

Delsumma  avsättning pensioner exkl löneskatt 236,5 207,3 215,0 185,9 

Avsättning löneskatt 56,5 49,4 52,2 45,1 

Summa avsättning  för pensioner och likande förplikterser 293,0 256,7 267,1 231,0 

     

Avsättning uppskjuten skatt     

Hänförlig till skattemässig justering av bokfört värde på grund 

av temporär skillnad mellan skattemässigt och bokfört värde på 

materiella anläggningstillgångar 

31,5 35,0 - - 

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 129,1 122,3 - - 

Övrig uppskjuten skatt - - - - 

Summa avsättning uppskjuten skatt 160,6 157,3 0,0 0,0 

     

Övriga avsättningar     

Avsättning gällande medfinansiering trpl Tuna samt drift och 

underhåll , Trafikverket 

55,1 58,9 55,1 58,9 

Avsättning för demontering paviljonger 1,9 3,9 1,9 3,9 

Summa övriga avsättningar 57,0 62,8 57,0 62,8 

     

SUMMA AVSÄTTNINGAR 510,6 476,8 324,1 293,9 
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Analys av avsättning för pension och liknande förpliktelser 

(exkl. löneskatt) 

    

Ingående skuld 207,3 188,3 185,9 166,9 

Ränte- och basbeloppsuppräkning 3,5 4,8 3,3 4,7 

Utbetalt belopp -8,1 -6,5 -7,0 -6,4 

Nyintjänad pensionsrätt 34,1 20,4 32,6 20,4 

Övrig förändring -0,3 0,4 0,2 0,4 

Summa utgående skuld 236,5 207,3 215,0 185,9 

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). 

Not 20 - LÅNGFRISTIGA SKULDER 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Långfristiga skulder till 

kreditinstitut Checkräkningskredit 

    

Ingående låneskuld 2 185,0 2 145,7 2 040,0 1 870,0 

Nyupplåning under året 427,0 535,0 400,0 500,0 

Förtidsinlösen långfristig skuld - - - - 

Omklassificering (kort del) -340,0 -495,7 -300,0 -330,0 

Utgående långfristig låneskuld 2 272,0 2 185,0 2 140,0 2 040,0 

Summa långfristiga skulder kreditinstitut 2 272,0 2 185,0 2 140,0 2 040,0 

Kreditgivare     

Kommuninvest 2 172,0 2 085,0 2 040,0 1 940,0 

Nordea, checkkredit -  - - 

Handelsbanken 100,0 100,0 100,0 100,0 

Summa kreditgivare 2 272,0 2 185,0 2 140,0 2 040,0 

Kreditförfall     

Andel lån med kreditförfall inom 1-4 år 72,4 % 63,4 % 72,0 % 68,1 % 

Andel lån med kreditförfall inom > 4 år < 10 år 27,6 % 36,2 % 28,0 % 31,9 % 

Andel lån med kreditförfall på > 10 år - - - - 

Checkräkningskredit - 0,4 % -  

Summa kreditförfall 100 % 100 % 100 % 100 % 

Genomsnittlig räntebindningstid, år  2,6 2,7 2,8 

Genomsnittlig upplåningsränta, låneportfölj  1,1 % 0,8 % 1,0 % 

     

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år     

Ingående skuld 76,9 75,8 56,9 58,5 

Justering ingångsvärden för investeringsbidrag 

(bolagskoncernen) 

66,0 -   

Investeringsbidrag 41,7 1,6 24,2 1,6 

Förutbetalda anläggningsavgifter 2,8 3,2  - 

Återläggning (kort del) 2,9 2,7 2,9 2,7 

Årets intäktsföring -8,5 -3,5 -3,4 -3,1 

Omklassificering (kort del) -5,3 -2,9 -5,3 -2,9 

Summa förutbetalda intäkter som regleras över flera år 176,5 76,9 75,1 56,9 

     

Övriga långfristiga skulder 43,1 46,7 8,3 11,9 

     

SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2 491,6 2 308,7 2 223,5 2 108,7 

Finansiella leasingavtal som ingår i Övriga långfristiga skulder för kommunen 

Variabla avgifter för finansiell leasing år 2021 är 9 tkr mer än plan (4 tkr mindre f.år). 

Totala minimileaseavgifter förfaller enligt följande: 
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Förfallotidpunkt (nominellt värde mkr) 2021 2020 

Inom 1 år 4,8 5,3 

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

Senare än 5 år - - 

Totalt 13,1 15,2 

För ytterligare detaljer, se Not 1, redovisningsprinciper. 

 

Not 21 - KORTFRISTIGA SKULDER 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Kortfristig skuld till kreditinstitut (kortfr del av långfr skuld) 340,1 495,7 300,0 330,0 

Checkräkningskredit     

Leverantörsskulder 274,3 157,6 197,1 105,0 

Personalens skatter och avgifter 78,5 77,0 64,4 67,8 

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 337,5 383,3 312,4 303,8 

Övriga kortfristiga skulder 101,1 69,9 23,9 8,2 

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 1 131,5 1 183,5 897,9 814,9 

 

Not 22 - PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Borgensförbindelser     

Kommunala bolag - - 172,0 310,7 

Pensionsutfästelser kommunala bolag - - 2,5 2,8 

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

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

Summa borgensförbindelser 101,8 101,9 256,7 395,8 

     

Pensionsförpliktelser     

IB Pensionsförpliktelser 662,8 686,6 658,8 681,8 

Försäkring IPR -80,4  -80,4  

Utbetalt under året -44,2 -43,3 -43,6 -43,3 

Ränte och basbelopp 11,4 20,4 11,4 20,4 

Ändrat livslängdsantagande i RIPS 20,6  20,2 - 

Övrig 17,4 -0,9 14,9 0,0 

UB Pensionsförpliktelser 587,7 662,8 581,3 658,8 

Löneskatt på pensionsförpliktelser 141,4 160,8 141,0 159,8 

"Summa pensionsförpliktelser inkl löneskatt" 729,0 823,6 722,3 818,7 

     

SUMMA PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 830,9 925,5 979,0 1 214,5 

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 2021-12-31 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 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 

förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 510 679 716 010 kronor. Sandvikens 
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kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 733 385 092 kronor och andelen av de totala 

tillgångarna uppgick till 2 777 727 725 kronor. 

Sandvikens kommun är en av fem medlemskommuner i kommunalförbundet Gästrike Återvinnare, som 

äger bolaget Gästrike Återvinnare Utvecklings AB. Enligt avtal med SUEZ Recycling AB har Gästrike 

Återvinnare Utveckling AB 70 procent av ansvaret för de miljörisker i omgivningen och direkta 

kostnader, som är förknippade med befintlig deponi i Forsbacka. 

 

Not 23 - ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER 

 Koncerne

n 

 Kommu

nen 

 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Förändring av pensionsskuld 33,0 19,1 32,8 18,9 

Ränta på årets avsättning för pensioner 3,3 4,7 3,3 4,7 

Förändring avsättning uppskjuten skatt -1,3 6,3 - - 

Förändring övrig avsättning -5,8 -0,6 -5,8 -0,6 

Reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar -3,8 -3,3 -3,1 -1,6 

Reaförlust vid försäljning av anläggningstillgångar 4,6 0,0 - 0,0 

Uppskrivning/nedskrivning finansiella 

anläggningstillgångar 

- 0,2 - - 

Reavinst försäljning värdepapper -6,0 - - - 

Värdeförändring av immateriella anläggningstillgångar -5,9 -3,3 - - 

Omklassificering av anläggningstillgångar 5,2 -5,7 - -5,0 

Övrigt 0,0 0,0 0,0 - 

SUMMA ÖVRIGA EJ LIKVIDPÅVERKANDE POSTER 23,2 17,4 27,1 16,5 

 

Not 24 - KOSTNADER FÖR REDOVISNINGSREVISION 

 Koncernen Kommunen 

(mkr) 2021 2020 2021 2020 

Årligt revisionsuppdrag 0,5 0,4 0,1 0,1 

Biträde till lekmanna revisionen (endast bolag) 0,2 0,1 - - 

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

Sakkunniga (endast kommunen) 0,2 0,2 0,2 0,2 

Andra revisionsnära tjänster 1,5 2,4 0,1 0,7 

SUMMA KOSTNADER 2,5 3,3 0,5 1,1 

Noten avser enbart kostnader för Stadshuskoncernen samt kommunen. 

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 
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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. 

  



 

 

Kommunen - Ekonomiska sammanställningar 

Driftredovisningen innehåller endast intäkter och kostnader, ej kommunbidrag eller finansiella poster. 

Interna poster avgår så att resultatet sedan ska motsvara Resultaträkningens rader för Verksamhetens intäkter respektive kostnader. 

Driftsredovisning 

mkr 

Intäkter Kostnader Budget avvikelse 

 Innv år Budget Fg år Innv år Budget Fg år Intäkter Kostnader 

Politik (Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse) 0,0 0,0 0,1 -15,7 -17,4 -16,2 0,0 1,7 

Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 0,0 0,0 

Kunskapsnämnd 740,3 731,2 756,0 -1 707,7 -1 715,6 -1 713,9 9,1 7,9 

Omsorgsnämnd 135,5 115,8 156,7 -838,3 -799,6 -821,4 19,7 -38,7 

Individ- och familjeomsorgsnämnd 18,5 15,2 23,4 -250,8 -224,7 -246,3 3,4 -26,0 

Kultur- och fritidsnämnd 12,3 17,7 15,9 -145,2 -148,2 -146,2 -5,4 3,0 

Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 46,8 48,7 41,3 -99,4 -103,8 -90,3 -1,9 4,5 

Arbetslivsnämnd 172,4 202,8 138,4 -256,8 -281,8 -212,9 -30,4 25,0 

Kommunstyrelsens förvaltning 620,0 541,6 558,6 -608,6 -595,0 -581,0 78,4 -13,6 

Gemensam finansiering 118,4 108,2 113,7 -277,9 -166,9 -158,8 10,2 -111,0 

Resultat inkl interna poster 1 864,3 1 781,1 1 804,3 -4 200,5 -4 053,3 -3 987,1 83,2 -147,2 

Avgår: interna poster -1 141,6 -1 135,9 -1 154,9 1 141,6 1 141,6 1 154,9 - - 

Verksamhetens intäkter o kostnader enl Resultaträkningen 722,7 645,1 649,3 -3058,9 -2911,7 -2832,2 83,2 -147,2 



 

 

Driftsredovisning per nämnd 

mkr 2021 2020 2019 

Kommunfullmäktige 0,8 0,7 0,5 

Kommunstyrelse 0,9 0,6 0,1 

Summa Politik 1,7 1,2 0,5 

    

Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 

Överförmyndarverksamhet 0,2 -0,2 -0,1 

Summa Överförmyndarnämnden Västra 

Gästrikland 

0,2 -0,2 -0,1 

    

Kunskapsnämnd 0,0 -0,2 -0,3 

Förskola 5,5 5,9 0,8 

Grundskola 9,9 -4,5 -3,6 

Grundsärskola -3,7 -8,4 -7,7 

Gymnasieskola* -0,6 5,8 1,8 

Gymnasiesärskola* 4,9 3,1 1,0 

Övrig verksamhet 5,7 7,2 -24,6 

Summa Kunskapsnämnd 21,7 9,0 -32,5 

    

Omsorgsnämnd 0,0 0,0 -0,1 

Administration och ledning 7,2 5,5 -2,6 

Ordinärt boende ÄO -6,5 -3,0 -4,5 

Vård- och omsorgsboende ÄO 0,9 0,2 0,2 

Dagl o öppen verksamhet ÄO 3,8 2,9 -0,9 

Hemsjukvård -0,5 -1,0 0,3 

Ordinärt boende HO 1,6 0,2 2,3 

Vård- och omsorgsboende HO -7,0 6,5 1,2 

Dagl o öppen verksamhet HO 2,5 2,3 2,2 

Personlig assistans -3,0 -0,9 -0,6 

Övriga insatser enl LSS 0,8 -0,3 2,4 

Summa Omsorgsnämnd -0,1 12,4 -0,2 

    

Individ- och familjeomsorgsnämnd 0,0 0,0 -0,3 

Missbruksvård för vuxna -4,6 -1,7 -1,7 

Barn- och ungdomsvård -17,0 -21,2 -25,0 

Försörjningsstöd -2,7 1,8 -1,5 

Övrig verksamhet 1,7 1,3 1,5 

Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd -22,6 -19,9 -27,0 

    

Kultur- och fritidsnämnd 0,0 -0,1 -0,1 

Kulturverksamhet 2,5 1,6 0,2 

Fritidsverksamhet -7,1 -4,5 1,0 

Övrig verksamhet 2,1 2,6 1,4 

Summa Kultur- och fritidsnämnd -2,5 -0,4 2,5 

    

Samhällsbyggnadsnämnd 0,0 0,1 0,0 

Miljö- och hållbarhet -0,1 -1,0 -0,9 

Plan och bygg 3,5 0,7 1,4 

Bostadsanpassning 0,8 1,0 -0,6 

Färdtjänst o skolskjutsar -2,0 0,5 -2,0 

Kart och lantmäteri 0,3 0,7 1,5 

Övrig verksamhet 0,1 2,1 1,8 

Summa Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsnämnd 2,6 4,2 1,2 

    

Arbetslivsnämnd 0,0 -0,1 0,0 

Vuxenutbildning -4,0 2,2 -11,2 

Kompetensförsörjning 0,0 -2,3 -7,7 
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Övrig verksamhet 1,0 1,2 1,4 

Summa Arbetslivsnämnd -3,0 1,1 -17,5 

    

Kommunledningsverksamhet 4,5 4,2 2,7 

Teknisk verksamhet 61,0 17,9 2,3 

Summa Kommunstyrelsens förvaltning 65,6 22,1 5,0 

    

Summa nämnder 63,7 29,5 -68,1 

    

Skatter 71,6 79,0 -0,8 

Finansiell verksamhet 24,7  19,9 

Pensioner -106,3  -2,9 

Övrigt 27,8 0,0 26,0 

Summa Gemensam finansiering 17,8 79,0 42,1 

    

Totalt 81,5 108,5 -26,0 

Driftredovisningen per nämnd innehåller både interna och externa poster i de redovisade värdena. Raden 

"Totalt" överensstämmer med "Årets resultat" enligt Resultaträkningen. 

Investeringsredovisning 

Investeringsvolym (mnkr) 2021 2020 2019 2018 

Kunskapsverksamhet 9,6 9,1 9,2 9,9 

Omsorgsverksamhet 1,8 0,4 4,3 4,1 

Individ- och familjeomsorgsverksamhet - 0,1 - - 

Kultur- och fritidsverksamhet 1,5 0,7 2 2,5 

Samhällsbyggnads-verksamhet 0,1 - - 0,2 

Arbetslivsverksamhet - - - 0,1 

Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 173,4 173,3 207,3 363,9 

Bruttoinvesteringsutgift 186,4 183,6 222,8 380,8 

Investeringsinkomster -24,2 -1,6 -8,9 -15,6 

Summa 162,2 181,9 213,9 365,2 

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, 11 och 12) och investeringsinkomsterna redovisas 

under långfristiga skulder (not 20). 

Investeringsredovisning – kommunen 

2021 års investeringsplan uppgick till 186,3 mkr, brutto. Vårjustering utgjorde en ökning till 235,1 mkr 

(KF § 47 19 april  2021). Förändringen bestod främst av flytt av anslag från 2020 till 2021 med ett 

belopp på 47,9 mkr för att färdigställa påbörjade investeringar. En ökning av anslag totalt med 1,0 mkr 

beslutades. Detta belopp består både av utökningar och minskningar av anslag. Höstjusteringen innebar 

en utökning till 284,3 mkr (KF § 20 15 november 2021). Totalt var utökningen på 49,2 mkr och bestod 

till största delen av ett markköp och Storviksbadets reinvestering. 

Årets färdigställda investeringar hade en budget på drygt 163,9 mkr och utfallet blev 125,5 mkr. En 

avvikelse på 38,4 mkr. Den största delen av avvikelsen är inköp av bilar, IT-utrustning. När det gäller 

den del av årets investeringar som är pågående så var budgeten nästan 120,4 mkr och utfallet blev drygt 

60,8 mkr. Den totala budgetavvikelsen gällande årets investeringar blev 97,9 mkr. 

De budgeterade investeringsbidragen var efter höstjusteringen 50,8 mkr. Utfallet för 2021 blev 24,2 

mkr. Det största investeringsbidraget var till konstgräsplanerna på 21,7 mkr. 

De projekt som gått över flera år och som färdigställdes under 2021 hade en budget på 30,8 mkr och 

utfallet blev 29,8 mkr. De projekt som gått över flera år och där färdigställande sker kommande år hade 

en budget på 149,9 mkr och utfallet är 88,6 mkr. 
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INVESTERINGSREDOVISNING 2021 

tkr Årets investeringar Utgifter sedan projektstart 

Färdigställda 

projekt 

Budget Utfall Avvikelse Beslutad 

inv.ram 

Utfall Avvikelse 

       

Infrastruktur, 

skydd 

47 269 42 084 5 185 4 000 5 089 -1 089 

       

Fritid- och kultur 5 569 3 708 1 861 2 865 1 736 1 129 

       

Pedagogisk 

verksamhet 

48 558 41 423 7 135 0 0 0 

       

Vård, omsorg 11 278 7 227 4 051 0 0 0 

       

Affärsverksamhet 10 580 8 095 2 485 23 960 22 998 962 

       

Övrig verksamhet 40 676 23 000 17 675 0 0 0 

       

Totalt 

färdigställda 

projekt 

163 930 125 537 38 393 30 825 29 822 1 003 

       

Pågående projekt Budget Utfall Avvikelse Beslutad 

inv.ram 

Utfall Avvikelse 

       

Infrastruktur, 

skydd 

35 695 12 790 22 905 63 895 39 739 24 156 

Trafikplats Tuna 10 970 115 10 855 11 000 140 10 860 

2 CPL Gävlev, 

Industriv 

15 230 7 716 7 514 16 400 8 909 7 491 

       

Fritid- och kultur 46 615 26 242 20 373 47 469 26 620 20 849 

Konstgräs, flera 

planer 

22 880 22 764 116 22 800 22 775 105 

       

Pedagogisk 

verksamhet 

28 495 20 705 7 790 28 800 21 003 7 797 

       

Vård, omsorg 9 580 1 103 8 477 9 750 1 268 8 482 

       

Affärsverksamhet 0 0 0 0 0 0 

       

Övrig verksamhet 0 0 0 0 0 0 

       

Totalt pågående 

projekt 

120 385 60 840 59 545 149 914 88 630 61 284 

       

Totalt 284 315 186 378 97 937 180 739 118 452 62 287 

Konstgräs, flera planer 

Upphandling påbörjades under 2020 och kontraktsskrivning gjordes i januari 2021. Då hölls också 

startmöte, projektering, projektplanering samt beställning av material. Först ut i februari var påbörjandet 

av konstgräsplanerna i Svibacka och Stensätra. I mars avropades plan 3 på Jernvallen. I maj 

upphandlades entreprenör för utförande av A-plan på Jernvallen. I juli överlämnades Stensätra, Svibacka 

och plan 3 Jernvallen till verksamheten. A-plan Jernvallen startade i juli och överlämnades till 

verksamheten i augusti. Här har viss justering skett av marken samt en ny konstgräsmatta lagts. På de 

andra planerna har justering av marken skett, utrullning av konstgräsmattan samt tillhörande 
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installationer såsom staket mm. I september påbörjades konstgräsplanen i Vallhov. Slutbesiktning av 

planerna skedde under vecka 45. På grund av väderleken är vissa åtgärder flyttade till våren 2022. 

Två cirkulationsplatser Gävlevägen, Järbovägen 

Entreprenaden har genomförts i samarbete med Sandviken Energi som låter utföra ledningsarbeten i 

samma entreprenad. Utförandeentreprenör utsågs i februari och startmöte hölls i mars. En helt ny 

cirkulation Järbovägen- Industrivägen har byggts med tillhörande anpassningar av befintlig 

infrastruktur. I cirkulationen Gävlevägen-Järbovägen har 2 separata högersväng-filer byggts och 

anpassningar av bland annat gång- och cykelbanor gjorts. Den tidiga vintern har dock gjort att delar av 

kontraktsarbetena kommer att göras 2022. 

Trafikplats Tuna 

Upphandling av total entreprenad har genomförts under första delen av 2021 av Trafikverket. I samband 

med upphandlingen konstaterades att prognosen för kommunens egen investering inte förändrats utan 

ligger kvar på 15 mnkr i totalentreprenaden. I den andra delen av entreprenaden är kommunen med som 

huvudsaklig medfinansiär. Startmöte hölls i maj. Entreprenören detaljprojekterade och byggstart skedde 

i september med den sydvästra avfartsrampen. Arbetet med de andra ramperna påbörjades strax där 

efter. I schakten på en av ramperna har stora mängder av sopor hittats och dessa måste köras på deponi, 

vilket ger ökade kostnader. Dessa kostnader ryms i dagsläget inom den riskpeng som finns inom 

projektet. Trafikverket har dock aviserat att en utökning av medfinansieringen kan komma att begäras. 

Exploateringsredovisning 

Exploateringsverksamhet består av åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningställa 

råmark för bostads- och industriändamål. I de fall avsikten är att avyttra färdigställd 

exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Tillgångar som 

kommer att kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar. 

Hjalmarsmuren 

Marken är idag ett större sammanhängande grönområde som består av blandskog samt öppna grästäckta 

markytor. Området kommer att innehålla en ny huvudgata som sammanbinder Sätragatan i norr med 

Säljansvägen i söder. Huvudgatan bidrar till att minska trafikflödet längs intill liggande villagator. 

Ett planprogram startades under 2016 för att utforma området. I planprogrammet har möjligheter till 

byggnation av verksamhetslokaler och områden för boende i olika upplåtelseformer skapats. 

Planprogrammet har vunnit laga kraft under sista kvartalet 2021. Detaljplanearbetet beräknas komma i 

gång under första kvartalet 2022 och vinna laga kraft under 2024 

Tuna 1 

Området ligger intill E16 och väster om Järbovägen. Byggandet av vägar inom området färdigställdes 

under 2019. Sex försäljningar har gjorts i området hittills, varav två under 2021.Försäljning av minst tre 

fastigheter beräknas ske under 2022. 

Vägplanen för ny på- och avfart, Trafikplats Tuna, vann laga kraft under 2019 och avtal om 

medfinansiering är klart. Byggstart för trafikplats Tuna var i september 2021 med ett färdigställande 

2022/2023. 

Exploatörers intresse för området är starkt och beräknas bli ännu starkare i och med att byggnationen av 

trafikplats Tuna påbörjats. 

Tuna 3 

Tuna 3 är ett exploateringsområde öster om Järbovägen. Området är tänkt för industri, 

logistikverksamhet samt handel. Området är 2,5 hektar. Området innefattar även en ny väg till Gästrike 

återvinnares återvinningscentral. Vägen byggdes 2020. Byggnationen är ett led i den nya på- och 

avfarten till E16 som dras där befintlig infart ligger idag. Ny detaljplan är påbörjad under 2020 och 

väntas vinna laga kraft under 2022. 
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Tuna 4 

Exploateringsområdet såldes under 2021 och avslutas därmed. 

Tuna 5 

Tuna 5 är ett nytt exploateringsområde rakt väster om Tuna 1. Området är avsett att innehålla 

kundintensiva verksamheter; handel, kontor industri och logistik. Området är på cirka 22 hektar och 

kommer att ha direkt anknytning med bra skyltläge till E16. Detaljplanearbetet är påbörjat under 2020 

och beräknas vinna laga kraft under sommaren 2022. 

Tuna 6-7 

Tuna 6-7 är tänkt att vara nästa etapp efter Tuna 5. Området ligger i direkt anslutning till Tuna 5 med 

närhet till E16. 

En stor efterfrågan av större markområden gör att området utökats och benämns nu Tuna 6-7. Området 

är cirka 200 hektar stort. Detaljplanearbetet är påbörjat under 2021 och beräknas vinna laga kraft under 

2023. 

Sörby 8:15 Årsunda  

Exploateringsområde för villatomter. Fyra tomter finns kvar till försäljning. 

Bredmossen 

Området Bredmossen, vid Förrådsgatan, innehåller cirka 5 hektar mark som är oexploaterad, varav cirka 

15 000 - 20 000 kvm som förbelastats under flera år och är idag klart för exploatering. Området är 

detaljplanerat som industrimark. Inom resterande del av exploateringsområdet kommer förbelastning att 

fortsätta under kommande år. 

Området ligger vid E16 och i närheten av den planerade trafikplatsen Tuna, vilket ger att attraktivt läge. 

Området bör utredas avseende gestaltning, så att maximalt nyttjande av marken nås. En försäljning under 

2021 har skett. 

Byrängesvägen  

Byrängesvägen är ett nytt exploateringsområde som innehåller mark för byggnation av egna hem. 

Detaljplanen finns med i exploateringsplanen och har under 2021 prioriterats ned i väntan på att 

Sandviken Energi Vatten AB planerar för VA. 

Lövbacken etapp II  

Marken inom området har kontinuerligt förbelastats under flera år för att undvika framtida sättningar i 

marken. Arbetet kommer att fortsätta även under kommande år. Två försäljningar har gjorts under 2021. 

Trumpeten, Sandviken  

Området ligger i Barrsätra, i närheten av Svarvarvägen och Valsarvägen, Detaljplanen är antagen och 

området såldes under 2021. Kommunen ska bygga ny gång och cykelväg under 2022. 

Entré Sandviken, Kyrkåsen 2:1  

Exploateringsområdet består av ett parkområde strax söder om Gävlevägen, nära östra infarten till 

Sandviken. Detaljplanen för flerfamiljshus vann laga kraft under 2019. 

Diskussioner har pågått under 2021 med en exploatör och det har framkommit behov av att ta fram en 

ny detaljplan för parkeringar i anslutning till området. Detta kommer att ske under 2022. Byggnation av 

bostäder kommer troligen att påbörjas under första kvartalet 2023. 

Vallhov  

Tid för detaljplan, utredningar samt vägbyggnation gör att området tidigast 2023 kan erbjuda nya 

villatomter till tomtkön. Detaljplanearbetet och dess utredningar har påbörjats under 2021. Diskussioner 

gällande försäljning av området till exploatör har fortsatt och beräknas vara klart under 2022. 
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Lassas  

Lassas är ett exploateringsområde för villatomter. Området innehåller 11 villatomter. Detaljplanen har 

vunnit laga kraft under 2021 och försäljning av tomter kommer troligen att påbörjas under första 

kvartalet 2022 via tomtkön. 

Lövbacken, östra 

Exploateringsområde öster om befintligt industriområde. Detaljplan är påbörjad under 2020 och 

förväntas vinna laga kraft under andra kvartalet 2022. Detaljplanen kommer att tillåta industri, kontor, 

handel och logistik. 

Det nya området innefattar en förlängning av Mullervägen och ligger nu utanför verksamhetsområde 

för vatten och avlopp. Ett beslut om att området ska ligga inom verksamhetsområde för vatten och 

avlopp bör fattas. Detaljplanen har pågått under 2021 med utredningar för dagvatten. 

Årsunda-Prästbord 1:81 

Området är utpekat i kommunens översiktsplan och utredningar kring om en detaljplan kan påbörjas har 

skett under 2021. Avsikten är att se om det kan tas fram byggrätter för småbostadshus eller parhus i 

avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Området ska tas in i verksamhetsområde för vatten 

och avlopp. 

Markanvisningsavtal har tecknats med privata exploatörer under första kvartalet 2021. 

Tapetseraren, centrala Sandviken 

Kommunen påbörjade 2016 ett arbete med att ändra detaljplanen för området Tapetseraren längs 

Björkgatan. Avsikten med planändringen är att skapa större byggrätter. En privat anmälan om 

byggnadsminne av ett av husen har inlämnats till Länsstyrelsen och en Länsstyrelsen har under 2021 

kommit fram till att huset har lokala värden, men att det inte ska byggnadsminnes märkas. 
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Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse 

Verksamhetsområde 

(mnkr) 

Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat 

Kommunfullmäktige - -7,6 -7,6 8,4 0,8 

Kommunstyrelse 0,0 -8,2 -8,2 9,1 0,9 

Politiken 0,0 -15,8 -15,8 17,5 1,7 

Målgrupp och verksamhetsuppdrag 

Målgruppen är primärt kommunens invånare. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 

organ. Kommunfullmäktige tillsätter kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för 

att fullgöra kommunens uppgifter. Nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållande beslutas 

av fullmäktige. 

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Antalet ledamöter uppgår till 51 och mandaten 

fördelas mellan följande politiska partier; Socialdemokraterna arton mandat, Sverigedemokraterna tio 

mandat, Moderata samlingspartiet åtta mandat, Vänsterpartiet fyra mandat, Centerpartiet fyra mandat, 

Liberalerna fyra mandat, Kristdemokraterna två mandat och Miljöpartiet ett mandat. 

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell betydelse eller av annan större vikt för kommunen, främst 

mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, nämndernas 

organisation och verksamhetsformer, val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar, val av 

revisorer och revisorsersättare, grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda, årsredovisning 

och ansvarsfrihet, samt folkomröstning i kommunen. 

De förtroendevalda revisorerna är kommunfullmäktiges organ för beredning av ärendet om ansvarsfrihet 

för styrelsen och nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa. Revisorerna ska pröva om 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att 

räkenskaperna är rättvisande och att den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig. Det sker en 

samordnad revision av kommunens nämnder och bolag. Syftet är att skapa ett redskap för ägarens 

kontroll och uppföljning av den totala kommunala verksamheten. 

Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuner samverkar från och med 1 januari 2015 i en gemensam 

överförmyndarnämnd, se separat avsnitt gällande Överförmyndarnämnden i Västra Gästrikland. 

Samverkan inom välfärds- och rehabiliteringsområdet sker via ett gemensamt förbund tillsammans med 

länets kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gävleborg. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt 

över nämndernas och bolagens verksamhet. Styrelsen bevakar de frågor som kan inverka på kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning. Det åligger styrelsen särskilt att bereda eller yttra sig i ärenden 

som ska handläggas av fullmäktige, verkställa fullmäktiges beslut, ha hand om den ekonomiska 

förvaltningen och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen. 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår även ansvaret för mark- och exploateringsfrågor, beställning av 

verksamhet förlagda till de kommunala bolagen samt strategiska näringslivsfrågor. 

Till styrelsen finns två beredande organ, kommunstyrelsens serviceutskott respektive utvecklingsutskott 

Utskotten har till uppgift att förutom bereda ärenden till styrelsen, fatta beslut i ärenden som har 

delegerats till utskottet. 

Enligt lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting finns i kommunen en 

krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser. 

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

Kommunstyrelsens förvaltning. 
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Ekonomiskt utfall 

Tillsammans redovisar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ett positivt resultat på 1,7 mkr för 

året. 

Viktiga händelser och framtidsbedömning 

Med anledning av coronaviruset har kommunfullmäktige noggrant följt utvecklingen av pandemin. 

Under året har exempelvis ordföranden och kommundirektören informerat ledamöterna om nuläget av 

spridningen, kommunens krishantering och de åtgärder som vidtagits för att minska risken för 

smittspridning och hanteringen inom kommunens förvaltningar. 

Kommunen har kontinuerligt följt expertmyndigheternas rekommendationer i frågan och hemsidan har 

uppdaterats fortlöpande med den senaste informationen kring virusets utveckling och påverkan. 

Några av besluten i kommunfullmäktige under året har varit bredbandsplan 2021-25, cykelplan 2021-

2030, ny förbundsordning för Gästrike Räddningstjänst samt ny kretsloppsplan och 

avfallshanteringsplan via förslag från Gästrike återvinnare. 
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Överförmyndarnämnden i västra Gästrikland 

Verksamhetsområde 

(mnkr) 

Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat 

Överförmyndarnämnd 0,0 -0,2 -0,2 0,2 0,0 

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

Överförmyndarnämnd 1,6 -6,1 -4,5 4,7 0,2 

Målgrupp och verksamhetsuppdrag 

Överförmyndarnämnden är en obligatorisk kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över gode 

män, förvaltare och förmyndare. Verksamheten består av att utreda och hos tingsrätten ansöka om eller 

yttra sig över ärenden om anordnande eller upphörande av ställföreträdarskap. Nämnden rekryterar och 

utbildar också ställföreträdare och lämnar förslag på lämpliga ställföreträdare till tingsrätten. Vidare 

förordnar nämnden vissa ställföreträdare, beslutar om byte av ställföreträdare, meddelar tillstånd i 

enskilda ärenden, ger allmänna råd, granskar årsräkningar och beslutar om arvode. 

Överförmyndarnämndens viktigaste del av tillsynen är att granska de årsräkningar som ställföreträdare 

ska lämna in senast sista februari varje år avseende det föregående årets ekonomiska arbete. I tillsynen 

ingår även att följa upp hur ställföreträdarna sköter sina uppdrag vad gäller att bevaka personliga och 

juridiska intressen för enskilda. I samband med att överförmyndarenheten har granskat årsräkningen 

betalas också arvode ut till ställföreträdaren. Under 2021 har 800 redovisningar granskats, 900 beslut 

har fattats och tillsyn över 240 miljoner kronor har utövats. 

Ekonomiskt utfall 

Sandvikens totala resultat uppgår till +195 tkr. Det består av ett positivt resultat för administration +113 

tkr pga vakanser under året. Kostnaderna för gode män uppgår till 94 Procent av årsanslaget och ger ett 

överskott med +100 tkr. Kostnad för ensamkommande barn -18 tkr. 

Efter slutavräkning uppgår resultatet för Hofors till -593 tkr som består av ökade kostnader för 

administration med -172 tkr och för gode män med -423 tkr. Periodens kostnader för gode män uppgår 

till 70P rocent. Samt en justeringspost inom ensamkommande barn med 2 tkr. 

Efter slutavräkning uppgår resultatet för Ockelbo till -305 tkr som består av ökade kostnader för 

administration med -104 tkr och för gode män -201 tkr. Periodens kostnader för gode män uppgår till 

80Procent. 

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 2021. 

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

2021. 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 

Nya ställföreträdare har introducerats inför ett nytt uppdrag  
Beskrivning: 

Alla ställföreträdare har blivit erbjudna introduktionsmöte eller utbildning inför sitt uppdrag 

Senaste kommentar (2021-12-31): 
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Enheten har erbjudit alla nya ställföreträdare utbildning för årsredovisning samt 

introduktionsutbildning. 

Överförmyndarnämnden erbjuder service på lokal nivå i respektive 

medlemskommun 
 

Beskrivning: 

En genomförd informationsträff i varje medlemskommun riktad till ställföreträdare. 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Verksamheten har hållit utbildningar gällande årsredovisningar i samtliga tre kommuner och haft 

samverkan med förvaltningarna i samtliga tre kommuner. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse  

Verksamheten har under året prioriterat att arbeta aktivt med stötta ställföreträdarna i sitt uppdrag och 

utbilda dem för att effektivisera granskningen samt höja rättssäkerheten för huvudmännen. 

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 

Medarbetare på Överförmyndarenheten känner sig motiverade i sitt arbete och är 

nöjda med sin arbetssituation 
 

Beskrivning: 

Medarbetare har under året haft en löpande dialog med verksamhetens chef 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Verksamheten har under året haft introduktion för nya medarbetare och haft regelbunden avstämning 

gällande deras arbetssituation. 

Medarbetarna är förtrogna med mål och handlingsplaner för sin verksamhet  
Beskrivning: 

Medarbetarna får vara delaktiga på verksamhetens planeringsdagar 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Enheten har vid verksamhetsmöten/APT gått igenom handlingsplaner samt upprättat handlingsplaner 

efter riskbedömning. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse  

Under året har verksamheten introducerat två nya medarbetare och arbetat med upplärning och 

kompetensutveckling. 

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 

Överförmyndarnämndens tillsyn bidrar till trygghet för ställföreträdarnas 

huvudmän 
 

Beskrivning: 

Noggrann granskning av alla ställföreträdare görs inom utsatt tid 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Verksamheten har under 2021 gjort den ekonomiska granskningen inom lagkravens tidsram. 

Överförmyndarnämnden ska ha god tillgång till ställföreträdare  
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Beskrivning: 

Överförmyndarnämnden ska ha fler möjliga ställföreträdare att matcha mot huvudmännen 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Under 2021 har verksamheten haft stora utmaningar vad gäller rekrytering, dels på grund av pågående 

pandemin och på grund av att många äldre ställföreträdare begärt sig entledigade från sina uppdrag. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse  

Under året har verksamheten haft utmaning med längre handläggningstider med anledning av 

svårigheter med rekrytering av ställföreträdare och tagit in extra resurser för att klara granskningen inom 

rimlig tid. 

Perspektiv EKONOMI 

Övergripande målsättning: 

 Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt 

resursutnyttjande. 

Mål Bedömning 

Överförmyndarnämnden håller sin budgetram  
Beskrivning: 

Nämnden uppvisar ett nollresultat 

Senaste kommentar (2021-12-31): 

Positivt resultat för 2021. 

Sammanfattande analys av måluppfyllelse  

Verksamheten har fått ett positivt resultat med anledning av att de beviljade extra resurserna inte kunnat 

tillsättas under helåret. 

Volymer/Verksamhetsmått 

Antal ärenden 2021 2020 

Totalt 824 805 

varav Sandviken 560 544 

varav Hofors 175 170 

varav Ockelbo 89 91 

Förvaltarskap 107 116 

varav Sandviken 82 83 

varav Hofors 16 22 

varav Ockelbo 9 11 

Antal årsarbetare 3,8 3,5 

Viktiga händelser och framtidsbedömning 

På grund av rådande pandemi har bristen på ställföreträdare till uppdrag blivit en större utmaning för 

enheten som har krävt längre handläggningstid under 2021. Komplexiteten i uppdragen, främst 

förvaltarskap, ökar vilket innebär att tillsynsbehovet blir större och kraven på förvaltare blir högre. Då 

antalet svårhanterliga ärenden ökar, har verksamheten behövt anlita professionella ställföreträdare på 

grund av att det inte har gått att rekrytera god man/förvaltare för uppdraget. Under pandemin har det 

varit märkbart att en del huvudmän fått mer omfattande hjälpbehov, vilket även försvårat 

ställföreträdarnas uppdrag. Många gode män/förvaltare har begärt sig entledigade från sina uppdrag med 

anledning av att de restriktioner som varit för riskgrupper. Ställföreträdare med lång erfarenhet har inte 

åtagit sig nya uppdrag av samma anledning. Detta har lett till att verksamheten arbetat intensivt med 

rekrytering av nya ställföreträdare för att klara av sitt uppdrag enligt de lagkrav som finns. Enheten har 

kombinerat digitala utbildningslösningar och anpassat utbildningstillfällena så att nya ställföreträdare 

får den utbildning och stöttning de behöver för att klara av sitt uppdrag. 

Verksamheten har under året fokuserat på kärnverksamheten och upplärning av ny personal och därför 

har utvecklingsarbetet har inte prioriterats i den omfattnings som varit behövligt. Det kommer finnas 
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bättre förutsättningar för att påbörja ett långsiktigt arbete med processkvalitet, utveckling av 

arbetsrutiner för enhetlig handläggning och därmed effektivisera verksamheten. Det nya 

verksamhetssystemet kommer att möjliggöra digitalisering som underlättar för ställföreträdare, men 

också ställer krav på framtagande av digitaliseringsplanering och införande av nya arbetsrutiner. 

Under året färdigställdes den statliga utredning SOU (2021:36) som tillsattes i juli 2019 för en översyn 

av reglerna för gode män och förvaltare. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på 

området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare, 

förbättra stödet till ställföreträdare under pågående uppdrag samt stärka enskildas ställning och skydd. 

Om den ställföreträdarutredning som behandlats under merparten av 2021 antas planeras ändringarna 

att träda i kraft 1 januari 2023. Utredningens förslag om att överförmyndarna ska överta domstolarnas 

beslutanderätt i ärenden om anordnande av godmanskap, jämkning och upphörande av godmanskap från 

tingsrätterna medför enligt utredningen en kostnadsökning för kommunerna om ca 50 miljoner kronor 

årligen. SKR har beräknat motsvarande kostnad till ca 90 miljoner kronor årligen och önskar en större 

kompensation av staten. Ändringarna kommer att leda till ett ökat ansvar för överförmyndarkontoren 

som i sig leder till ett ökat resursbehov på tjänstemannasidan. Kostnadsökningen hos överförmyndarna 

härrör således till både ökat antal ärenden att avgöra samt ökade kontakter med enskilda, ökad 

korrespondens med mera. 

Ställföreträdarutredningen behandlar också frågan om behovet av att en ny förvaltningsmyndighet införs 

för överförmyndarfrågorna och kommer sannolikt innebära stora förändringar i 

överförmyndarverksamheten. 
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Gemensam finansiering 

Verksamhetsområde (mnkr) Intäkter Kostnader Nettokostnad Kommunbidrag Resultat 

Skatter 2561,4 -37,0 2524,5 -2452,9 71,6 

Finansiell verksamhet 69,7 -24,4 45,2 -20,5 24,7 

Pensioner 118,4 -272,8 -154,3 48,0 -106,3 

Övrigt 0,0 -5,1 -5,1 32,9 27,8 

Finansiering 2749,5 -339,3 2 410,3 -2 392,5 17,8 

Ekonomiskt utfall 

Totalt redovisar gemensam finansiering ett resultat på 17,8 mkr för år 2021. 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 

Skatteintäkterna samt bidrag och avgifter i det kommunalekonomiska utjämningssystemet (generella 

statsbidrag) är kommunens största inkomstkälla och svarar för cirka 78 procent av kommunens samtliga 

driftintäkter. Resultatet för årets skatteintäkter innehåller en positiv slutreglering av 2020 och en likaså 

positiv preliminär slutavräkning för 2021. Från det kommunalekonomiska utjämningssystemet har 

Sandviken mottagit 691,2 mkr att lägga till skatteintäkterna på 1870,3 mkr. 

Den rådande pandemin orsakade en snabb försämring av konjunkturen och sysselsättningen som därmed 

påverkade skatteunderlagets utveckling negativt och som senare återhämtat sig till en del. Den rådande 

pandemin har orsakat en snabb försämring av konjunkturen och sysselsättningen som därmed har 

påverkat skatteunderlagets utveckling negativt. Under året har staten skjutit till extra generella 

statsbidrag för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. För 

Sandvikens kommun har det inneburit 59,5 mkr i extra generella statsbidrag. Kommunen har ett resultat 

på totalt 81,5 mkr. 

Finansiell verksamhet 

Pensioner 

Kostnader för pensioner består av utbetalning av tjänstepension till före detta anställda, utbetalning av 

individuell pensionsavgift för anställda samt avsättning till framtida pensionsutbetalningar avseende 

intjänade pensioner från och med 1998. Därutöver tillkommer kostnad för särskild löneskatt på samtliga 

pensionskostnader. Förändring av pensionsrätter intjänade till och med 1997 redovisas som 

ansvarsförbindelse i enligt med den så kallade blandmodellen. Pensionskostnaderna för 2021 uppgick 

till 154,3 mkr. 

Övrigt 

Kommunstyrelsens anslag till projektmedel har disponerats till 53 procent som ger ett överskott på 5 

mkr. 

Viktiga händelser och framtidsbedömning 

I budgeten för 2021 var årets resultat satt till 30 mkr. Det redovisade resultatet uppgår till 81,5 mkr som 

till stor del beror på lägre kostnader i vissa delar, kompensation för kostnader relaterade till pandemin, 

extra generella statsbidrag och ökade skatteintäkter. Under 2022 är det budgeterade resultatet satt till 40 

mkr då det råder en ovanligt stor osäkerhet kring utvecklingen av konjunktur och sysselsättning med 

anledning av Ukrainakriget. 

Sandvikens kommun har som tidigare år en fortsatt låg nivå av den egna skattekraven än vad som varit 

i riket i övrigt. Det beror på en hög arbetslöshet i kommunen och regionen. Att Sveriges befolkning har 

arbete och betalar skatt är basen för kommunernas intäkter och det gällande kommunala 

skatteutjämningssystemet. Fler människor i arbetet är därför viktigt inför framtiden. 

Invånarantalet är en annan viktig faktor när det gäller skatteintäkternas utveckling. Ökat antal invånare 

innebär högre skatteintäkter. Sandvikens kommun har under senare år kunnat konstatera en liten 

variation av antalet invånare. Under år 2021 minskade befolkningen med 40 invånare till 39 250 vid 
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årets slut. Till grund för skatte- och bidragsintäkter i budgeten per 1 november var befolkningen 39 280, 

som är 29 lägre än föregående år. 

Den planerade investeringsvolymen för åren 2022 - 2024 uppgår enligt budget 2022 till 861,9 mkr. 

Planerade investeringar från tidigare år som ännu inte färdigställts eller försenats utifrån tidplan belastar 

också likviditeten när de genomförs. En hög investeringsvolym innebär sannolikt en ökad upplåning, 

med högre räntekostnader som följd framför allt den dag då räntenivåerna höjs. Det blir därför viktigt 

att kunna självfinansiera en del av investeringarna. Det förutsätter att resultaten även för kommande år 

ligger på en förhållandevis hög nivå, så att likviditet den vägen skapas. Kommunstyrelsen följer 

kontinuerligt under året ett antal större projekt, medan kommunfullmäktige rutinmässigt har möjlighet 

att revidera investeringsplanen två gånger per år. 
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Intern Kontroll 

Uppsiktsplikt och intern kontroll 

Enligt kommunallagen skall kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Samtliga nämnder ska var och en 

inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige 

har bestämt, samt se till att den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunfullmäktige fastställde i 

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

Syftet med reglementet är att säkerställa att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls. Detta 

innebär att det med rimlig grad av säkerhet ska säkerställas att följande mål uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

I enlighet med reglementet fattade kommunstyrelsen den 2 februari 2021, § 12, beslut om att uppdra åt 

samtliga nämnder att genomföra internkontroll enligt nämnden/styrelsens egen beslutade 

internkontrollplan. Beslut om kommunstyrelsens egna internkontrollplan fattades även under 

sammanträdet (§ 10). 

Rapport till kommunstyrelsen 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 november 2021 presenterades uppföljning av nämndernas 

samt kommunstyrelsens egen internkontroll avseende år 2021. 

Kommunstyrelsens internkontrollplan för år 2021 innehöll följande kontrollpunkter: 

1. Kontroll av rutin för specialkost. 

2. Kontroll av direktupphandlingar. 

3. Kontrollera att inköp från varje avtalsområde görs från rätt avtalsleverantör. 

4. Kontroll av slutförda avtal/inköp genom direktupphandlingar (ej överskridit maxvärde för 

direktupphandling). 

5. Kontrollera att kommunens licensinköp för Office365 överensstämmer med förvaltningarnas behov 

av digitala arbetsverktyg. 

6. Kontrollera att den publicerade informationen motsvarar kraven för tillgänglighet på webben 

Brister hade upptäckts för kontrollpunkterna 1 – 4, samt punkt 6. Planerade åtgärder för att komma 

tillrätta med dessa brister presenterades för kommunstyrelsen. 

Samtliga nämnders rapporter (§ 247) och kommunstyrelsens egen rapport (§ 246) godkändes. 

Kommunstyrelsen uppdrog även åt samtliga nämnder att följa upp att föreslagna åtgärder genomförs. 


