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Övergripande information
Kommunens vision
I Sandviken är världen alltid närvarande.
Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar
Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer
upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer.
Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle
I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal
utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör
varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa
förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov.
Ett delat ansvar — ett enat samhälle
Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och
ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande.
I Sandviken är världen alltid närvarande
Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag
har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat
näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till
framtiden.
Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse
Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av
internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan
människor och platser.
Vi lär för livet
Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande
framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik
och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv.
Vår miljö — vårt ansvar
I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens
ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling.
Vi mår bra till kropp och själ
Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för
oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.
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Organisation

Kommunen

Kommunkoncernen
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Förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser och framtid
Resultatet, före skatt, för kommunkoncernen under perioden januari till och med
augusti 2019 uppgår till 86,6 mkr. Koncernens resultat för motsvarande period
föregående år var 100,0 mkr. Kommunens resultat uppgår till 39,5 mkr för
perioden och var 45,8 mkr för samma period föregående år.
Befolkningstalen i Sandvikens kommun har ökat under årets första åtta månader.
Den sista augusti 2019 var invånarantalet 39 238 personer. Det är en ökning med
20 personer sedan 1 januari i år. Motsvarande värde för samma period föregående
år var 39 122 personer.
Prognosen för årets skatteintäkter innehåller en negativ slutavräkning för år 2018.
Prognosen för helåret 2019 beräknas bli -2,1 mkr att jämföra med budgeterat
resultat på 5,9 mkr.
Inför budget 2020 baseras de ekonomiska ramarna på 39 245 invånare. Det finns
goda förhoppningar om att kommunen ska nå denna nivå till den 1 november 2019.
Kommunens verksamheter
Pedagogisk verksamhet
Inom förskolan och grundskolan fortsätter barn- och elevantalet att öka. Bristen på
behöriga lärare är påtaglig. Behovet av en utökning av antalet förskole-,
grundskole- och gymnasieplatser i centrala Sandviken de kommande åren kvarstår.
Det är viktigt att skolan planeras ur ett likvärdighetsperspektiv så att kommunens
barn och elever ges samma förutsättningar. I anslutning till skolutredningen ”Skola
2025” har medborgardialoger genomförts. Den kommer att kompletteras med
ytterligare material, detta för att verksamheten ska vara rätt dimensionerad inför
nya och framtida behov.
Statsbidrag kräver mycket insatser såväl ekonomiskt som praktiskt.
Kunskapsförvaltningen fortsätter att arbeta med bland annat riktade insatser för
nyanländas lärande och likvärdig skola En plan kommer att läggas för arbetet med
lärarassistenter. Bidragen sträcker sig över flera år. Utökad timplan i Matematik
och Idrott och hälsa medför längre skoldagar vilket kan påverka tider för
skolskjutsar. Trycket på befintliga idrottshallar kommer att öka markant vilket
sannolikt kräver nybyggnation.
Sandvikens kommuns skolor kommer under hösten 2019 att granskas av
skolinspektionen via regelbunden tillsyn, regelbunden kvalitetsgranskning och
tematisk kvalitetsgranskning. Fokus kommer att ligga på granskning av
huvudmannen.
Solgårdens förskola brann i januari 2018. Den är nu under uppbyggnad.
Arbetet med den retroaktiva korrigeringen av felaktigt inlämnade inkomstuppgifter
har fortgått under 2019. Förkortade öppettider för vissa förskolor i tätorten. Åtta
förskoleavdelningar är stängda under hösten 2019.
Effektivisering av gruppstorlekar i grundskolan. Enheterna F-3 i GästrikeHammarby och åk 7-9 i Österfärnebo är fortsatt stängda.
På grund av svag sökbild har inte några elever antagits till årskurs ett på
gymnasiets restaurang och livsmedelsprogram. Av samma anledning har estetiska
programmets musikinriktning lagts ned från höstterminen 2019.
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Antalet nya tjänster begränsas för att anpassa förvaltningens verksamheter i
förhållande till ekonomiska ramar.
Många skolor och förskolor genomgår för närvarande omfattande renoveringar.
Det ger en betydligt förbättrad arbetsmiljö och trivsammare lokaler. Samma sak
gäller det nybyggda tillagningsköket. Allt detta medför dock ett stort hyrespåslag
och ökade matkostnader.
Det är många variabler, medvetna beslut eller förändringar i tiden och samhället,
som gör att skolverksamheten utökas. Ökade krav på skolbibliotek, ökad andel
barn och elever med funktionsvariation, lagstadgad förskoleklass, större krav på
utredningar och större krav på integrering i alla skolformer är förändringar vi
behöver ta höjd för.
Det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och resultat börjar synas i form av
effektiviseringar och kortare ledtider. Processarbetet skapar förutsättningar att
förbättra verksamheterna och därmed ekonomin och måluppfyllelsen. Ledningsoch uppföljningssystem som Hypergene och processtödsystemet 2c8 införs
succesivt och förväntningarna är höga och engagemanget är stort hos
medarbetarna.
Vård och omsorg
Omsorgsförvaltningen har under året haft flera utmaningar som hanterats inom
befintlig budget.
För att möta behoven hos en åldrande befolkning inom befintlig budget, har
förvaltningen vidtagit och/eller påbörjat en mängd olika åtgärder i syfte att
bibehålla eller öka kvaliteten för medborgarna. Vi arbetar för att förbättra vår
förmåga att tillhandahålla rätt insats, utförd av rätt kompetens vid rätt tidpunkt.
Vidare arbetar vi med att skapa en god arbetsmiljö.
Förvaltningen arbetar på flera olika plan med att minska sjukfrånvaron vilket givit
resultat och sjukfrånvaron har minskat från 12 % i början av året till under 10 % i
maj månad.
Under året har handläggarenheten utökats med två tjänster. Förstärkningen
möjliggör en kvalitativ ökning av handläggning och beslut.
Sista etappen av särskilda boendet Ängsbacken är färdigställd vid årsskiftet
samtidigt som kostnaden för Tallens boende kvarstår i avvaktan på ny
lokalförsörjningsplan.
Statsbidragen för förstärkt bemanning inom äldreomsorgen har upphört vid
årsskiftet, ca 9 mkr vilket förvaltningen inte kompenserats för. Förvaltningen har
hanterat detta genom omprioriteringar och effektiviseringar. Under sommaren 2019
erhöll förvaltningen ett tillskott med 2,2 mkr i statsbidrag som ej var kända vid
budgetarbetet. Detsamma gäller statsbidrag för habiliteringsersättning, vilket
omfattar 1 mkr.
Implementering- och utveckling av ny teknik fortsätter. Implementering av ny
teknik är förknippat med ökade kostnader initialt, för bland annat inköp. Ny teknik
innebär också ökade kostnader i form av licenser.
Individ- och familjeomsorg
Kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt höga, och antalet nybesök ökar som en
följd av att extratjänsterna upphör och Arbetsförmedlingens omorganisation.
Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat något under årets första åtta månader,
men ökningen befaras bli större under hösten och kommande år. Den
omstrukturering som sker inom Arbetsförmedlingen innebär att många
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arbetssökande inte får stöd och insatser i den omfattning de behöver. Uteblivna
programmedel till arbetslivsförvaltningen innebär neddragningar av platser för
praktik, arbetsträning och lönesubventionerade anställningar för individ- och
familjeomsorgens målgrupp. Detta påverkar verksamheten påtagligt eftersom det
inte längre finns möjlighet att slussa de personer som står långt från
arbetsmarknaden mot sysselsättning och egen försörjning. Det är svårt att bedöma
framtiden eftersom verksamheten påverkas starkt av arbetsmarknadspolitiken och
vilka förändringar som sker där. En oroande framtidsbild är att barn som lever i
familjer som är beroende av försörjningsstöd riskerar utanförskap. Ett
utvecklingsarbete pågår för att genomföra ett digitalt ansökningsförfarande av
försörjningsstöd. Detta förväntas öka tillgängligheten för den enskilde men även
frigöra tid för handläggarna, som i större utsträckning kan arbeta med kartläggning
och stöd.
Inom vuxenvården har kostnaderna för institutionsvård minskat de senaste åren
som en följd av ett aktivt förändringsarbete mot en sammanhållen vårdkedja på
hemmaplan. Fler behandlingsalternativ kan erbjudas inom öppenvården och den
interna samverkan har stärkts. Samverkan med regionens psykiatri behöver dock
utvecklas ytterligare. Flera personer som vårdas på behandlingshem av kommunen
har omfattande psykiatriska vårdbehov eller har utvecklingsstörningar vilket
innebär att de inte kan tillgodogöra sig traditionell missbruksvård. Den vård som
ges ger inga varaktiga resultat. Personerna skulle i vissa fall må bättre i ett
gruppboende med hög omhändertagandenivå. Samverkan med
omsorgsförvaltningens socialpsykiatri och regionens psykiatri är viktig och
nödvändig men i avvaktan på hållbara lösningar från andra huvudmän eller i
samverkan med dessa, belastar kostnaderna för institutionsvården individ- och
familjeomsorgen. Sysselsättning är en annan väsentlig fråga för målgruppen som
inte erbjuds insatser via arbetsförmedlingen eller arbetsmarknadscentrum. Detta
har inneburit att dagverksamheten Kärnhuset förändrar sin verksamhet till att mer
aktivt arbeta med arbetsträning och praktik. Problem uppstår dock att komma
vidare eftersom arbetslivsförvaltningen, som beskrivits ovan, inte längre
tillhandahåller platser i nödvändig omfattning för denna målgrupp.
Inom familjerätten har antalet ärenden ökat där barnen är under två år. Det gäller
alla ärendetyper; samarbetssamtal, utredningar och vårdnad, boende samt
umgängesärenden. Konsekvensen blir att färre barnsamtal äger rum.
Handläggningen av så kallade enkla faderskapsärenden är överförd till
medborgarservice, vilket frigjort arbetstid. Skatteverket kommer inom kort att
digitalisera underrättelserna till kommunerna. På sikt kommer
faderskapshandläggningen flyttas från kommunen.
Antalet orosanmälningar och utredningar som en följd av dessa har ökat markant
inom barn- och ungdomsvården. Det innebär att insatser i form av öppenvård och
placeringar också ökar. En påtaglig ökning inom ungdomsvården är
institutionsplaceringar av ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. På
ungdomssidan finns även ett ökat behov av extern öppenvård på grund av
substansmissbruk. En dialog pågår för att utveckla egen verksamhet för
målgruppen i samarbete med region Gävleborg. Vad gäller institutionsplaceringar
inom barn- och ungdomsvården är flera placeringar kopplade till våld i nära
relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, som på senare år utvecklats till det
enskilt största problemområdet som orsakar skyddsbehov för barn, ungdomar och
kvinnor. Det är mycket resurskrävande i fråga om arbetsinsats och genererar höga
kostnader för biståndsinsatser i form av familjehem och skyddade boenden. Inom
öppenvården har inflödet ökat och verksamheten ligger för närvarande på
maxkapacitet och måste prioritera för att klara uppdraget. Fältverksamheten
startade 1 aug, och de fyra fältsamordnarnas fokus under hösten är att knyta
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kontakter med samarbetspartners för att finna vägar att motverka utanförskap och
främja den psykosociala hälsan bland unga.
Under de senaste åren har flertalet förändringar gjorts gällande förutsättningarna att
söka asyl och erhålla uppehållstillstånd i Sverige, vilket har lett till att antalet
ensamkommande barn som söker asyl har minskat markant. Under 2019 har inga
anvisningar gjorts till kommunen. Med anledning av ovanstående har omfattande
reduceringar gjorts inom verksamheten. All boendeverksamhet är nedlagd och
beslut om att avveckla stödverksamheten Nostra är fattat och genomförs senast i
juni 2020 i takt med att ungdomarna skrivs ut.. Migrationsverkets prognoser talar
för att det låga mottagandet inte är någon tillfällig skiftning utan att det kommer att
bestå de närmaste åren.
Bostadsbristen påverkar verksamheten påtagligt, och allt mer tid måste ägnas åt
boendefrågor trots att bristen på bostäder inte i huvudsak är socialtjänstens ansvar.
Placeringar av vuxna och ungdomar på institution kan i vissa fall inte avslutas
eftersom bostadsfrågan inte kan lösas. Det innebär förutom förlängda vårdtider och
att det blir stopp i genomflödet i de interna verksamheterna, att den enskildes
möjligheter till utveckling och självständighet försenas. Trångboddheten är
påtaglig och får negativa konsekvenser till exempel vad gäller barn och ungas
möjligheter till integritet och studiero.
En av de största utmaningarna är att rekrytera socionomer till
socialsekreterartjänsterna och minska behovet av socionomkonsulter. Inom delar
av barn- och ungdomsvården är förvaltningen i dagsläget fortfarande beroende av
konsulter för att upprätthålla en rimlig arbetsbelastning samt en rättssäker
handläggning av god kvalitet. Det strategiska arbete som pågår vad gäller
rekrytering, arbetsmiljö, arbetsbelastning och så vidare har resulterat i minskad
personalomsättning, men det krävs fler åtgärder för att komma till rätta med
bemanningen.
Kultur och fritid
Kommunens första fristadskonstnär Mikhail Borzykin har avslutat sitt tvååriga
fristadsstipendium. En utvärdering har gjorts och en ny handlingsplan har tagits
fram för mottagande av kommunens andra fristadskonstnär.
Kulturlöftet har implementerats i ordinarie verksamhet. Kulturlöftet säkerställer att
alla skolelever i Sandvikens kommun får uppleva och skapa kultur i skolan som del
av undervisningen. Kulturlöftet sker i samverkan mellan kultur- och
fritidsförvaltningen och kunskapsförvaltningen.
Kulturskolan har genomfört sin fjärde Arenakonsert på Göransson Arena med 700
barn och unga medverkade på scenen. Samtliga 4500 grundskoleelever bjöds in till
skolkonserten och en offentlig konsert genomfördes också. Arenakonserten gjordes
möjlig genom bidrag från de Göranssonska stiftelserna och statliga medel.
Biblioteken har arbetat med att utveckla verksamheten för att möta de utmaningar
med segregation som nämns i rapporten ”skillnader i livsvillkor och levnadsvanor i
Sandvikens kommun”. Biblioteket har beviljats statliga medel ”Stärkta bibliotek”
för det arbetet. Björksätra bibliotek har varit stängt under en tid för renovering och
återinvigdes den 2 september. Många besökande barn och vuxna uttryckte på
invigningen stor glädje över att biblioteket öppnat igen. En ny biblioteksplan har
tagits fram tillsammans med kunskapsnämnden. Den nya biblioteksplanen omfattar
alla folkbibliotek och skolbibliotek.
Fritidsbanken har lånat ut fritidsutrustning och genomfört aktiviteter i parker och
på badplatser, bland annat ”Sommar OS” i Stadsparken. Verksamheten växer i
omfång och hade 800 besökare och utlån under sommarsäsongen.
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Parkbadet har ny åkattraktion med två moderna vattenrutschkanor. Fler
parkeringsplatser har byggts och drunkningslarm har installerats. Besöksantalet har
ökat markant, besökarna är nöjda med upplevelsen och säkerheten på badet har
ökat.
Sandvikendagarna har genomförts för fjärde gången tillsammans med föreningar,
företag och andra organisationer. Sandvikendagarna hade fler besökare än något
tidigare år och var en uppskattad händelse med många olika aktiviteter under två
dagar i Sandvikens centrum.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat ta fram program för anläggningsutveckling
”Idrott 2030”. Arbetet med att ta fram programmet inleds med en utredning vilken
görs i samråd med flera interna och externa parter. Kultur- och fritidsnämnden har
antagit nya prioriteringsregler för uthyrning av idrottsanläggningar. Uthyrning av
subventionerade idrottsanläggningar är en betydande del av nämndes verksamhet.
Förberedelser inför att barnkonventionen blir lag har genomförts. Särskilt utbildade
barnrättsombud finns på kultur- och fritidsförvaltningens enheter och samtliga
medarbetare ska ges adekvata kunskaper om barnkonventionen.
Det kultur- och fritidspolitiska programmet säger att en strategi för evenemang i
kommunen ska tas fram. En rapport om evenemangsfrågorna har därför gjorts och
kommunstyrelsen har tillsatt styrgruppen ”Visit Sandviken” med uppdrag att ta
fram förslag på program för evenemangsutveckling. Styrgruppen består av kulturoch fritidsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen (näringsliv-, turism- och
informationskontor), Göransson Arena och Högbo Bruk.
Det finns behov av fler idrottsanläggningar och kultur- och fritidsnämnden har
särskilt lyft fram behoven av en ny hall för gymnastiken och en ny multiarena.
Framtida struktur för skolan är avgörande för planeringen av framtida
idrottsanläggningar.
Friluftslivet har möjlighet att utvecklas för högre kvalitet och breddat deltagande.
Ett framgångsrikt arbete med friluftslivsfrågor kräver ökad strategisk samverkan
mellan flera nämnder och bolag.
Sandviken är en av landets mer segregerade kommuner. Kultur- och
fritidsnämnden ser behov av att utveckla verksamheten och förbättra samordningen
för breddat deltagande och ökad inkludering.
Digitaliseringen sker inom alla områden. Kultur- och fritidsnämnden ser behov av
att utveckla verksamheten till exempel genom ökat digitalt medskapande och
minskat digitalt utanförskap.
Miljö och samhällsbyggnad
Sandvikens Kommun har i juni 2019 antagit en ny VA-plan. Arbetet, som har letts
av VGS, resulterade i en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen tydliggör vilka
utredningar och åtgärder som behöver vidtas och i vilken ordning för att VAplanen ska bli genomförd.
VGS arbetar med att ta fram en utvecklingsplan. Stort fokus är på utvecklande
aktiviteter som leder till och möjliggör digitala möten, kanaler och digital
handläggning.
VGS projekt ”Processledare Hållbart resande” har kommit en bit på väg och
sträcker sig till hösten 2020. Nu pågår arbete med att analysera insamlat material.
En ekonomisk kalkyl över åtgärdsförslag ska tas fram, vilket sker med hjälp av
företaget Cero. För att avgöra vilka åtgärder som ska genomföras ska workshops
hållas med valda tjänstepersoner inom VGS samverkande kommuner.
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VGS har fått i uppdrag från Ockelbo Kommun och Hofors Kommun att ta fram
underlag att ta ställning till för framtagande av en ny Översiktsplan.
Tjänstedesign är ett arbetssätt som syftar till att i större grad ta hjälp av kunden i
utformandet av processer/tjänster inom organisationen. Under år 2019 har
arbetssättet implementerats i organisationen.
Nöjd-Kund-Index (NKI), Löpande insikt, rapporterades under våren 2019 för
verksamhetsåret 2018. Resultatet för helår 2018 slutade sammanlagt NKI på 76. År
2017 var NKI-värdet 74 (över 70 betecknas enligt SKL som godkänt) och en
kommunplacering/ranking på 55.
Två UAS (Unmanned Aerial Systems, drönare även kallade) är nu införskaffade till
nämndens verksamheter. Denna nya teknik medför nytt arbetssätt för insamling av
geodata och är ett komplement till traditionella mätmetoder.
VGS aktiva medverkan i projektet DIGIT; Utvecklat näringsliv genom digitala
detaljplaner, har pausats. Projektet var flerårigt och genomfördes i samverkan med
Uddevalla, Orust, Trollhättan och Vänersborgs kommuner.
Förvaltningen har deltagit i ett större projekt som kallas STAMINA (Strukturerat
och Tidseffektivt Arbetssätt genom Metoder för ett Inkluderande och
hälsofrämjande Arbetsliv), ett FoU-projekt som drivits av Uppsala Universitet och
Institutet för arbetsliv och utveckling. Syftet var att skapa ett strukturerat sätt att
arbeta med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som
trädde i kraft den 31 mars 2016. Projektet är avslutat och kommer att avrapporteras
under hösten 2019. Förvaltningen fortsätter arbetsmiljöarbetet, med samma
upplägg som STAMINA, fast utan forskning knutet till arbetet. Arbetsmetoden
kallas nu Kraftkartan och kommer att pågå in i år 2020.
Under 2015 upphandlades ett nytt ärendehanteringssystem, tillsammans med tre
andra kommuner. Systemet implementerades i verksamheten i samband med att
den nya organisationen startade. Förhandlingar med leverantören har pågått under
lång tid då flera delar inte levererats enligt avtal. Ett beslut om
leveransgodkännande togs i augusti och förhandlingarna är nu avslutade.
För att säkerställa att viktig information inte hamnar i orätta händer har VGS
organisation genomlysts och samtliga medarbetare (tjänster) som har tillgång till
viktig information ska säkerhetsklassas. Arbetet har inletts, men pausats i avvaktan
på att beslut tas om hur organisationen ska hantera medarbetare som ev. visats
utgöra en säkerhetsrisk efter genomgången och godkänd säkerhetsklassning har
genomförts.
Särskilt riktade insatser
Den nationella arbetsmarknadspolitiken framöver, och dess finansiering, kommer
att ha stor betydelse för de kommunala kostnaderna och intäkterna inom området
migration. Möjligheterna till EU-stöd har även framöver stor betydelse för
möjligheterna till insatser som kan leda till minskad arbetslöshet och fler till egen
försörjning. Det är faktorer som är av stor betydelse för att förebygga kommunala
kostnader såsom försörjningsstöd och andra sociala kostnader.
Näringsliv: Microsoft-etableringen och Sanbacka Science Park
Näringslivsarbetet fortsätter fokusera på hållbar tillväxt kännetecknad av ökad
sysselsättning, attraktivitet och förnyelseförmåga i näringslivet och stort fokus
ligger vid etableringen av Microsoft och möjligheter som detta innebär.
Sedan markförsäljningen till Microsoft beslutades i slutet av 2018, har företaget nu
gått in i ett skede där markberedning pågår på Tuna. Denna markberedning betalas
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av företaget. KS har även beslutat om en skogsbilväg som ska minska
trafikbelastningen för mängder av leveranser av material till byggarbetsplatsen.
Microsoft har sökt bygglov för en fastighet, men nämner där ambitionen om att
bygga fler. Byggnadens storlek har en längd av 450 meter, vilket motsvarar tre
stycken Göransson Arena.
Byggnationen kräver en större mängd arbetskraft och Sandvikenhus har i detta
skede en webbplats där registrering av uthyrningsbart boende kan göras.
Denna nya industri i vår region ställer krav på kunskap om branschen och dess
möjligheter hos företagare och såväl som allmänhet. Näringslivskontoret har
genomfört ett antal företagsträffar, och fler planeras.
När det gäller kompetensförsörjning, har Microsoft ett utbildningskoncept för
datacenter, här sker ett arbete att mötas med kommunala tjänstemän med
ambitionen att förverkliga utbildning och labmiljö på Sandbacka Science Park
under nästa år.
Arbetet med Microsoft har under det första halvåret inneburit många telefonmöten
och fysiskt planerade träffar, ofta i samarbete med Gävle representanter. Då
företaget anger ambitionen att finnas i Sandviken under lång tid framöver, pågår en
genomlysning genom workshops av hur Sandvikens kommun ska arbeta för att ta
tillvara de möjligheter etableringen kan medföra.
Sandbacka Science Park fortsätter utvecklingen av befintliga företag och nya idéer.
En rad projekt bedrivs i samverkan mellan näringsliv, akademi, det offentliga och
civilsamhället.
Inom området Energieffektiva samhällen koordinerar Sandbacka Science Park
aktiviteter inom ramen för Sandviken Pure Power. Flertal möten med kommunens
förvaltningar, näringsliv och utbildningsleverantörer har genomförts med både
nationell och internationell medverkan. En ny film om Sandviken Pure Power har
också gjorts under året och konceptet, Pure Power, presenterades även på ett
globalt möte i Nantes i Frankrike, arrangerat av den internationella
branschorganisationen för science parks och inkubatorer, IASP.
Inom Materialteknik och hållbar produktion har samarbetet med CVL och Haas
Technical center i Sandviken utökats och samverkan med bland annat Uppsala
Universitet görs satsningar för att ta fram utbildningar på så väl universitetsnivå
som yrkesvux-nivå. Det för att kunna möta behovet av kompetens kring nya
tillverkningsmetoder som tex Additiv Tillverkning.
Inom Industriell IT ligger fokus ny på cybersäkerhet och nya digitala verktyg för
våra små- och medelstora företag. Samverkan sker för att hitta konkreta projekt
tillsammans med Microsoft för att nyttja kraften av den etableringen liksom att
fotarbetet för att stötta små och medelstora företag med att digitalisera fortgår.
10-talet innovationscoachningar genomförs med entreprenöriella människor i syfte
ge stöd och hjälp i att kunna realisera idén till produkter eller tjänster och så
småningom till nytt företag.
Evenemang för att skapa nätverk där människor ses arrangeras också där tex en
Hälsodag tillsammans med Sandvik IT och Sandvik HR genomfördes i augusti
liksom Morgonsofforna för företagsamma människor i Sandviken som hålls en
gång i månaden.
Gemensamma verksamheter
Implementeringen av det nya ledningssystemet har fortsatt under våren 2019 och
används nu i det dagliga arbetet kring uppföljning och målstyrning.
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En översyn av kommunens styrmodell har påbörjats i syfte att förbättra och
utveckla styrning och ledning.
Renoveringen av stadshuset är nu slutförd. Under maj månad flyttade de sista
kontoren tillbaka till stadshuset.
Under årets första hälft har Sandviken tillsammans med Gävle och Ockelbo
kommuner samverkat kring en eventuell kommande gemensam upphandling av
lösning för e-arkiv. Förhoppningen är att den genomförs under årets andra hälft.
Rekrytering av kommundirektör och ekonomichef genomfördes under första
halvåret. Ny kommundirektör började i augusti och ny ekonomichef börjar i
oktober.
Utveckling av löneadministration har skett i syfte att förbättra hanteringen och
minska sårbarheten. Förändringen träder i kraft från och med september.
Verksamheten på Tuna centralkök med tillhörande distributionscentral har under
första halvåret arbetet med att utveckla verksamheten fortsatt.
Antalet fossilfria fordon i bilpoolen har ökat. Målet för 2019 är 15 %. Efter åtta
månader är andelen 25 % av fordonen fossilfria (el, vätgas, biogas, etanol) och
27 % är hybrider. Målet har därmed uppnåtts med råge.
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Kommunala bolag
Högbo Bruks AB
De många arrangemangen som bedrivs i Högbo har även detta år varit välbesökta,
som t.ex. Högbodagen med över 6 000 besökare. Några väsentliga arbeten som
pågår är bl.a. ”Längan” som formas så sakteliga, förberedelser och förbättringar på
skid- och MTB-spår, övergång till ledbelysning även i spårsystemet, byggnation av
ytterligare ett växthus, upprustning av smedsstugor till efterfrågade sviter samt
utbyggnad av Ur o Skur Förskolan med takad större altan så att de kan utveckla sin
verksamhet.
Fortfarande är nyfikenheten stor från andra kommuner och olika
företag/organisationer på det sociala företaget med det integrationsarbete som
bedrivs på Högbo Bruk. Oro finns för att samarbetspartners som Arbetsliv och
Arbetsförmedlingen nu genomgår drastiska förändringar och mycket jobb krävs för
att säkerställa fortsatta möjligheter för människors sysselsättning. I dag är det ca
125 personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Högbo Bruk lever ändå i en
positiv anda som doftar framtidstro.
Göransson Arena AB
De första 8 månaderna har varit intensiva och mycket fokus har varit på Göransson
Arenas 10 års jubileum. I augusti och september gick firandet av stapeln,
evenemangen som ingick i firandet var ”Mayhem”, ett extremsportevent inne i
Göransson Arena. Ungdomskonserten ”Hajpad” och Sportlördag som är ett
sportevent med fokus på damidrotten.
Ett lampbyte till ledbelysning skedde i juni och juli och har varit en bidragande
orsak till att det inte varit någon sommar-is i arenan. Isen har varit åkbar i arenan
från 16 september.
Bolaget har investerat i ett nytt istäckningsgolv som levereras i början av
december.
Sandvikens Specialfastigheter AB
En större investering har genomförts under sommaren då belysningen inne i
arenan har bytts ut mot LED-belysning.
Sandviken Energi AB
Arbetet med frågan om den framtida värmeproduktionen vilket påbörjades under
2018 fortgår.
Inom affärsområdet Sandnet är det stort fokus på fortsatt utbyggnad av de
stödfinansierade fiberutbyggnadsprojekten och då framförallt på landsbygden.
Stadsnät har lyckats rekrytera tekniker vilket gör att affärsområdet numer kommer
att ha kompetensen ”inhouse”.
Gatas implementering som energikoncernens entreprenad -och maskintjänstcentral
fortsätter likt 2018 med en ökande orderstock från övriga affärsområden.
Verkstaden håller på att rustas och moderniseras både vad gäller maskinutrustning
och arbetsmiljö.
Gemensamt för samtliga bolag i energikoncernen är fortsatt arbete med en
förbättrad säkerhetskultur. Bolagen mäter riskobservationer, incidenter, tillbud och
olyckor.
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Sandviken Energi Elnät AB
Det processinriktade arbetssättet fortsätter för att utveckla säkerhetskultur samt
skapa förebyggande underhållsarbete.
Bolagets plan med att byta ut cirka 21 200 stycken mätare fortgår. Hittills har 4 500
nya mätare driftsatts. Reinvestering i fördelningsstation MT8 i Järbo, och
mottagningsstation ÄT-33 i Sandviken har driftsatts under året.
Sandviken Energi Vatten AB
Verksamheten har under perioden haft två olyckor som medfört läkarbesök. Resan
mot en förbättrad säkerhetskultur rör sig stadigt framåt och antalet rapporterade
tillbud är fortsatt högt, vilket medför ett underlag att arbeta systematiskt med.
Bolaget har under sommaren haft kvalitetsproblem i vissa områden då dricksvattnet
haft missfärgningar. Vattnet har hela tiden varit tjänligt men har på grund av
missfärgningarna upplevts mycket bristfälligt.
Bångbro Kraft AB
Goda produktionsvolymer under våren och sommaren, vilket kan härleds till en
gynnsam vårflod för vattenkraften.
Miljötillståndsprövningen avseende vattenkraftanläggningen i Gästrike-Hammarby
är avslutat och Bångbro Kraft har fått rätt i prövningen. Projektet med att starta upp
anläggningen kommer att påbörjas under vintern 2019.
Sandvikenhus AB
Bolag har bildats inför kommande fastighetsförsäljning. Försäljningen avser ett
antal fastigheter och kommer att avslutas under hösten. Bolaget har sålt fibernätet
till Sandviken Energi.
På Sveavägen byggs ett trygghetsboende med 34 lägenheter. Renovering av
stammar fortsätter i norra Björksätra. På Nya Bruket fortsätter en stor upprustning
av hela området. Uthyrningsgraden ligger för perioden i genomsnitt på 99,1 %.
Sandviken Nyttofastigheter AB
Bolaget har inga egna anställda, tjänster köps från moderbolaget Sandvikenhus.
Bolaget har under perioden förvärvat en fastighet från Sandviken Energi AB.
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God ekonomisk hushållning
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 2019.
Resultatet för året budgeteras till 5,9 mkr (+12 mkr inklusive återföring
pensionsreserv). Sandviken kommuns resultat för perioden uppgår till 39,5 mkr,
men prognosen för helåret pekar mot ett negativt resultat på 41,1 mkr. Det första
målet är därmed uppfyllt för perioden men bedöms inte uppnås för helåret 2019.
Det andra målet är att investeringsplanen för året uppgår till maximalt 335,3 mkr,
efter justeringen av fullmäktige i april 2019, § 39. Investeringsvolymen för
perioden uppgår till 125,6 mkr. Med en linjär förbrukning innebär det att beloppet
ligger under det tak för investeringar som fullmäktige fastställt för året. Målet
måste därför anses vara uppfyllt för perioden och antas göra så även på helårsbasis.
Det tredje målet är att kommunens egen upplåning ökar med maximalt 200 mkr
under året. Under perioden har kommunens egen upplåning ökat med 50 mkr.
Samtidigt har kommunen nyttjat den beviljade krediten per den 31/8 med 74 mkr.
Sandvikens kommun har en avtalad checkkredit på 200 mkr, vid årsskiftet var 0
mkr utnyttjat. Sandvikens kommun kan därmed sägas ha ökat sin lånevolym med
124 mkr under perioden. Med en fortsatt linjär upplåning för resterande del av
2019 blir prognosen en ökad upplåning på 186 mkr för kommunen. Upplåningen
ligger på en nivå som ligger under fullmäktiges mål för perioden och målet
förväntas nås även på helår.
Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för
kommunens ekonomi och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt
resursutnyttjande inom nämndernas verksamheter.
Tre verksamhetsmål har fastställts för år 2019.
Det första målet är att kommunen årligen ska generera ett positivt resultat och öka
med minst en (1) mkr årligen. Sandvikens kommun redovisar ett positivt resultat,
på 39,5 mkr, för perioden. Prognosen för helåret 2019 pekar mot ett negativt
resultat, på 41,1 mkr. Bland nämnderna är det framförallt kunskapsnämnden,
individ- och familjeomsorgsnämnden samt arbetslivsnämnden som prognostiserar
betydande underskott för året. Bedömningen är att målet för helåret 2019 inte
kommer att uppnås.
Det andra målet är att en buffert på en (1) procent ska avsättas inom budgetramen
för respektive nämnd för utvecklingsinsatser och oförutsedda händelser. Endast
fem av åtta nämnder har avsatt en buffert inför år 2019. Den budgeterade bufferten
uppgår till totalt 0,6 % för år 2019. På totalnivå kommer därför målet inte att
uppnås.
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Det tredje och sista målet är att kommunens verksamheter ska effektiviseras
kontinuerligt, med minst en (1) procent av kommunbidraget per år. Detta ska
redovisas som budgetårets verksamhetsförändringar inom respektive nämnd.
Samtliga nämnder har i sina budgetramar inför år 2019 hanterat en enprocentig
effektivisering av verksamheten inom nämnden. Samtliga nämnder har en budget i
balans, och har därmed också tagit hänsyn till effektiviseringskravet från
fullmäktige. Det prognostiserade utfallet för helåret 2019 indikerar att
effektiviseringar inte kommer att kunna genomföras.
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Styrmodell mot Vision 2025
Kommunfullmäktige
Uppföljning och prognos av måluppfyllelse mot Vision 2025
För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått
angivna i budget 2019. Uppföljning och prognos utgår ifrån de fastställda målen
och måluppfyllelse för perioden eller helåret. Graden av uppfyllelse grundar sig på
de mätningar som har kunnat ske för perioden.
Förklaring av rubrikerna och dess innebörd: Beskrivning: Nämndens mål enligt
budget, Instruktion: Mätmetod för uppföljning av måluppfyllelse, Bedömning:
Status enligt uppföljning av måluppfyllelse för rapportperioden, Trend: Prognos för
huruvida målnivån väntas nås under året, Kommentar: Eventuella kommentarer
kring uppföljning och prognos för målet.

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.

Beskrivning
Medborgarna är nöjda
med den kommunala
servicen.

Instruktion
- Målnivå: NMI lägst 58.
- Mätmetod: SCB: s
medborgarundersökning
för Nöjd – MedborgarIndex, NMI,
helhetsbetyg.

Bedömning

Trend

Kommentar:
Resultat från SCB Medborgarundersökning år 2019 kommer preliminärt 18 december.
Medborgarna i
- Målnivå: NII lägst 44.
Sandviken upplever att
- Mätmetod: SCB: s
de har inflytande över
medborgarundersökning
kommunens utveckling.
för Nöjd – Inflytande –
Index, NII, helhetsbetyg.
Kommentar:
Resultat från SCB Medborgarundersökning år 2019 kommer preliminärt 18 december.
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Beskrivning
Medborgarna upplever
att tillgängligheten i
kommunen är god.

Instruktion
- Målnivå: Lägst NMI,
bemötande och
tillgänglighet 58.
- Mätmetod: SCB:s
medborgarundersökning
för Nöjd-MedborgarIndex, NMI – del
bemötande och
tillgänglighet.

Bedömning

Trend

Kommentar:
Resultat från SCB Medborgarundersökning år 2019 kommer preliminärt 18 december.

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

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

Instruktion
- Målnivå: MMI Chefer
lägst 80.
- Mätmetod:
Medarbetarundersökning,
Motiverad
Medarbetarindex för
chefer MMI chefer,
helhetsbetyg.

Bedömning

Trend

Kommentar:
Medarbetarundersökningen genomförs inte år 2019. Nästa mätning genomförs hösten år
2020. Målnivå: MMI Chefer lägst 80.
Medarbetarna känner sig - Målnivå: MMI
motiverade i sitt arbete
Medarbetare lägst 72.
och är nöjda med
- Mätmetod:
arbetssituationen.
Medarbetarundersökning,
Motiverad
Medarbetarindex MMI,
helhetsbetyg.
Kommentar:
Medarbetarundersökningen genomförs inte år 2019. Nästa mätning genomförs hösten år
2020. Målnivå: MMI medarbetare lägst 72.
Medarbetarna är väl
- Målnivå: Resultat lägst
förtrogna med Vision
80 %.
2025.
- Mätmetod:
Medarbetarundersökning,
frågeområde
arbetsuppgifter, fråga 8:
"Jag känner till innehållet
i Vision 2025".
Kommentar:
Medarbetarundersökningen genomförs inte år 2019. Nästa mätning genomförs hösten år
2020. Målnivå: lägst 80 %.
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Perspektiv HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING
Övergripande målsättning
 Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många
vill bo och leva.


Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling.

Beskrivning
Miljö- och
klimatpåverkan minskar
inom kommunens
geografiska område.

Instruktion
- 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.

Bedömning

Trend

Kommentar:
Värde saknas för perioden. Trenden är att utsläppen av koldioxid minskar.
Sandviken är en trygg
- Målnivå: NRI lägst 60.
och attraktiv kommun att - Mätmetod: SCB
bo och leva i.
Medborgarundersökning,
Nöjd Region Index NRI,
helhetsbetyg.
Kommentar:
Resultat från SCB Medborgarundersökning år 2019 kommer preliminärt 18 december.
Medborgarna i
- Målnivå: Förbättringar
Sandvikens kommun har av resultaten utifrån
en god och jämlik hälsa.
senaste Nationella
folkhälsoenkäten.
- Mätmetod:
Folkhälsoinstitutets
Nationella
folkhälsoenkät ”Hälsa på
lika villkor”. Enkäten
genomförs vart fjärde år
och redovisas i Kolada.
Kommentar:
Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor" genomförs inte år 2019.
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Perspektiv EKONOMI
Övergripande målsättning
 Sandvikens kommun ska präglas av god ekonomisk hushållning med ett
effektivt resursutnyttjande.
Beskrivning
Sandvikens kommun
genererar ett årligt
positivt resultat.

Instruktion
- Målnivå: Öka resultatet
med minst 1 mkr årligen
- Mätmetod: Uppföljning
sker månatligen samt vid
delårsrapport och
årsredovisning.

Bedömning

Trend

Kommentar:
Per den 31 augusti redovisas ett resultat för kommunen på +39,5 mkr.
Prognosen för helåret 2019 pekar mot ett negativt resultat på -41 mkr, vilket indikerar att
målet om ett årligt positivt resultat inte kommer att nås.
Nämnderna avsätter en
- Målnivå: Minst 1,0 %
buffert inom
av kommunbidraget.
budgetramen för
- Mätmetod: Budgeterad
utvecklingsinsatser och
buffert inom respektive
oförutsedda händelser.
nämnd. Månatlig
ekonomisk uppföljning
där disponering av
buffert redovisas.
Kommentar:
Inför 2019 har endast fem av åtta nämnder kunnat budgetera en buffert på minst 1 %.
Totalt uppgår bufferten till 0,6 % av 2019 års fördelat kommunbidrag. Målet är därmed
inte uppfyllt.
Kommunens
- Målnivå: Minst 1 % av
verksamheter
kommunbidraget per år.
effektiviseras
- Mätmetod:
kontinuerligt.
Effektiviseringar
redovisas inom
respektive nämnd som
budgetårets
verksamhetsförändringar.
I årsredovisningens
verksamhetsberättelse
redovisar respektive
nämnd effektiviseringar i
procent av
kommunbidraget.
Kommentar :
I budgetramarna ingår en effektivisering med 1 %. Det prognostiserade utfallet för
delåret 2019 indikerar att effektiviseringar inte kommer att kunna genomföras.
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Driftsredovisning
Kommunens totala resultat för perioden uppgår till 39,5 mkr. Prognosen för helåret
visar ett underskott på 41,1 mkr. Nämndernas resultat för perioden uppgår till 19,9
mkr, och helårsprognosen visar ett underskott som uppgår till 65,0 mkr.
Kunskapsnämnden prognostiserar ett underskott för helåret på 25,0 mkr, fördelat
på grundsärskolan med 12,0 mkr, förskolan med 9,0 mkr, grundskolan med 2,0
mkr samt övrig verksamhet med 2,0 mkr. Största delen av underskottet utgörs av
ökade kostnader för personal och lokaler som kan hänföras till de senaste årens
volymökningar av barn och elever i verksamheten. Nedskrivningar/utrangering av
Ipads och mobiltelefoner har under perioden skett med ca 2,0 mkr.
Individ- och familjeomsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på 23,7 mkr.
Barn- och ungdomsvårdens underskott beräknas till 20,2 mkr och hänförs till ett
flertal kostbara placeringar som tillkommit under året samt att verksamheten
utnyttjat socionomkonsulter på grund av hög arbetsbelastning. Ambitionen är att
minska behovet av konsulter genom strategiskt rekryteringsarbete och grundlig
introduktion. Underskottet inom missbruksvård för vuxna samt barn- och
ungdomsvård beräknas till 3,6 mkr och härrör sig till institutionsvård. De ärenden
som aktualiseras är komplexa och kostnadskrävande med stora sammansatta
problem, bestående av både ett missbruk samt någon form av psykiatrisk
funktionsnedsättning. Nämnden beräknar ett mindre underskott om 0,2 mkr. Ett
överskott inom familjerätten beräknas till 0,3 mkr.
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett underskott på 20,3 mkr. Vuxenutbildningens
underskott beräknas till 12,0 mkr och beror på allt mer ökade kostnader, vilka inte
ersätts i samma omfattning varken statsbidrag eller kommunbidrag. vilket till stor
del beror på ökat behov av personal och lokalresurser vilka kan hänföras till ökat
elevantal inom vuxenutbildning. De ökade kostnaderna beror på att allt fler av
Sandvikens medborgare har behov av utbildning, allt från sfi (svenska för
invandrare) till studier på grund- och gymnasienivå, yrkesvux och yrkeshögskola.
Staten har lagstiftat om alla medborgares rätt till studier för att uppnå
högskolebehörighet samt även infört utbildningsplikt för arbetslösa. För att
tillgodose detta ökande behov har krävts anställning av fler lärare samt utökning av
lokaler. Kompetensförsörjningens underskott beräknas till 9,0 mkr och beror
framförallt på att intäkterna från Arbetsförmedlingen succesivt minskat, både på
grund av förändrade regler vid rekvirering av bidrag och att bidrag för de så kallade
"extratjänsterna" för långtidsarbetslösa ska avslutas. Övriga uppdrag från
Arbetsförmedlingen i form av projekt avslutades vid halvårsskiftet och förlängdes
inte. Effekten blir därmed att neddragningar behöver ske inom
arbetsmarknadsverksamheten. Ett överskott inom övrig verksamhet beräknas till
0,7 mkr.
Omsorgsnämnden prognostiserar ett totalt underskott på 1,0 mkr som består av
både över- och underskott inom de olika verksamheterna där man konstaterar att
det inte varit möjligt att genomföra effektiviseringar/reduceringar i den omfattning
som behövs för att nå ett nollresultat.
Övriga nämnder prognostiserar ett positivt resultat.
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Under gemensam finansiering redovisas såväl positivt resultat för perioden som
prognos för året, som beräknas till 23,9 mkr. Skatteintäkterna beräknas ge ett
underskott på 2,1 mkr, vilket beror på en negativ slutavräkning på 18,0 mkr men
som vägs upp av generella statsbidrag, fastighetsskatt samt ytterligare tillfälliga
kommunstöd. Den finansiella verksamheten beräknas ge ett överskott på 16,0 mkr,
vilket består av beslut om aktieutdelning från Sandviken Stadshus AB med 10,0
mkr, överskottsutdelning med 5,0 mkr från Kommuninvest i Sverige AB och 1,0
mkr i förväntat överskott från låneverksamheten. I gemensam finansiering har
dessutom den kvarvarande delen av Kommunstyrelsens projektmedel för året, 10,0
mkr, lyfts fram i resultatet för att kunna möta den negativa prognosen av
skatteintäkterna.
Driftsredovisning per
nämnd (mkr)
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Överförmyndarnämnden
i Västra Gästrikland
Kunskapsnämnd
Omsorgsnämnd
Individ- och
familjeomsorgsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Västra Gästriklands
samhällsbyggnadsnämnd
Arbetslivsnämnd
Kommunstyrelsens
förvaltning
Summa nämnder
Gemensamt
Totalt

Prognos
jan-dec 2019
0,2
0,1

Resultat
jan-aug 2019
-0,2
0,1

Resultat
jan-dec 2018
0,6
0,8

Resultat
jan-aug 2018
1,4
0,4

0,0
-25,0
-1,0

0,3
19,9
4,7

-0,6
-12,5
7,2

-0,8
17,2
10,9

-23,7
2,4

-14,2
3,9

-21,6
3,8

-13,9
2,8

0,9
-20,3

3,9
-9,6

3,9
0,2

6,7
0,5

1,4
-65,0
23,9
-41,1

11,7
19,9
19,6
39,5

-2,3
-20,5
16,3
-4,2

11,5
36,8
9,0
45,8

22

Investeringsredovisning

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

Utfall
jan-aug 2019
3,0
0,9
-

Utfall
jan-aug 2018
6,4
0,3
-

Utfall
jan-dec 2018
9,9
4,1
-

Utfall
jan-dec 2017
14,8
2,8
-

0,8
129,3

0,7
0,1
225,7

2,5
0,2
0,1
369,9

1,3
0,1
0,9
327,1

134,0
-8,4
125,6

233,2
-10,6
222,6

380,8
-15,6
365,2

347,0
-7,9
339,1

Investeringsplanen för 2019 fastställdes till 272,86 mkr. Planen kan därefter
justeras vid två tillfällen under året. Den ena gången i april och den andra gången i
november. Justeringen som beslutades i april gjorde att totalbeloppet höjdes till
335,3 mkr. Den höjningen bestod i en ökning med 63,4 mkr, en överflyttning av
pågående investeringsprojekts medel från 2018 till 2019 på 27,5 mkr samt en
flyttning från 2019 års investeringsplan till 2020 års investeringsplan på 28,5 mkr.
Totalt under årets första åtta månader har kommunen totalt investerat drygt 134,0
mkr, vilket är en minskning med dryga 40 procent jämfört med 2018 under samma
period. Investeringarna inom mark, byggnader samt gatu- och parkverksamheten
uppgår till 110,6 mkr. Totalt har investeringsbidrag lämnats med 8,4 mkr under
perioden.

Ängsbacken (mkr)
Total investeringsplan (under hela löptiden)
Investeringsplan 2019 för investeringsprojektet
Vårrevidering investeringsplan 2019 för investeringsprojektet
(efter justering)
Utfall augusti 2019 för investeringsprojektet
Total prognos investeringsplan (under hela löptiden)

Utgift
111,5
11,5
17,9
19,8
113,5

Under våren och försommaren flyttade verksamheten in i höghusdelen. Belysning
färdigställdes och injusteringar av ventilation och kyla för verksamheten gjordes
under sommaren. Återställning av marken och framdragning av belysning
utvändigt har utförts. Åtgärder av dörrautomatik och lås har gjorts och vissa
åtgärder av detta kommer att slutföras under hösten. Under sommaren framkom
behov av säkerhetsåtgärder på plan 7, vilka ännu inte genomförts. Ytterligare
medel till projektet behövs till bland annat för säkerhetsåtgärder och för att
färdigställa relationshandlingar. Detta ärende kommer upp i höstjusteringen av
investeringsplanen 2019.
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Solängsgården; reinvestering ventilation
energispar (mkr)
Total investeringsplan (under hela löptiden)
Investeringsplan 2019 för investeringsprojektet
Vårrevidering investeringsplan 2019 för investeringsprojektet
(efter justering)
Utfall augusti 2019 för investeringsprojektet
Total prognos investeringsplan (under hela löptiden)

Utgift
7,5

7,5

Projektet har växt och diskussioner pågår med omsorgsförvaltningen om flytt av
verksamheten då arbetet inte kan göras med pågående verksamhet.

Solgårdens förskola; ersättning efter
brand (mkr)
Total investeringsplan (under hela löptiden)
Investeringsplan 2019 för investeringsprojektet
Vårrevidering investeringsplan 2019 för investeringsprojektet
(efter justering)
Utfall augusti 2019 för investeringsprojektet
Total prognos investeringsplan (under hela löptiden)

Utgift
60,0
26,0
26,0
2,5
50,0

Upphandlingen av byggnationen av förskolan är klar och entreprenör är antagen.
Entreprenören har påbörjat schaktningsarbetena. Byggnationen beräknas bli klar
sommaren 2020.

Trafiklösning Västerled-Fredriksgatan
(mkr)
Total investeringsplan (under hela löptiden)
Investeringsplan 2019 för investeringsprojektet
Vårrevidering investeringsplan 2019 för investeringsprojektet
(efter justering)
Utfall augusti 2019 för investeringsprojektet
Total prognos investeringsplan (under hela löptiden)

Utgift
8,0
7,2
1,2
8,0

Bygget av cirkulationen påbörjades i april och arbetena går enligt planerna. Den
beräknas öppna för trafik i oktober / november. Eventuellt kommer vissa betongoch asfaltarbeten att utföras våren 2020 beroende av vädret i höst.
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Ekonomisk redovisning
Balanskravsutredning
Bedömning av balanskravsresultat baserat på helårsprognos för år 2019 presenteras
nedan.
Balanskravet och
Ackumulerad
pensionsreserv (mkr)
Periodens resultat
Reavinster
Justering reavinst enligt
undantagsmöjlighet
Justering reaförlust
enligt
undantagsmöjlighet
Balanskravsresultat
för perioden med
helårsprognos
Medel till
resultatutjämningsreserv
Medel från
resultatutjämningsreserv
Balanskravsunderskott
från tidigare år
Balanskravsresultat att
reglera utifrån period
och helårsprognos

31 dec 2019
prognos

31 aug 2019

31 dec 2018 utfall

-41,1
-0,1

39,5
-0,1

-4,2
-0,8

-

-

-

-

-

-

-41,2

39,4

-5,0

-

-

-

41,2

-

5,0

-

-

-

-

39,4

-
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Sammanställda räkenskaper
Syftet med den kommunala koncernredovisningen (sammanställda redovisningen)
är att ge en sammanfattande bild av kommunens totala ekonomiska ställning och
åtaganden. Den omfattar verksamheter där kommunen har ett väsentligt inflytande
eller ekonomiskt åtagande, oavsett om den bedrivs i förvaltnings- eller bolagsform.
I koncernbokslutet ingår Sandvikens kommun och de bolag, kommunalförbund och
stiftelser i vilka kommunen direkt eller indirekt har ett inflytande på minst 20
procent.
I redovisningen ingår koncernen Sandviken Stadshus AB vilken ägs av kommunen
till 100 procent. Vidare ingår Gästrike Räddningstjänst (27 procent), koncernen
Gästrike Återvinnare (24 procent) och Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri (100 procent).
Övriga delägda bolag, eller förbund, som inte ingår i den ekonomiska
redovisningen är Sandviken Utbildnings AB (9 procent).
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Redovisningsprinciper
Kommunen och koncernen
Delårsrapporten är upprättad i enligt med lag (2018:597) om kommunal bokföring
och redovisning (LKBR) och rekommendationer utgivna av Rådet för
kommunalredovisning.
Ändrade redovisningsprinciper:
Från och med räkenskapsår 2019 tillämpas LKBR, vilket innebär att följande
förändring har påverkat tidigare redovisningsprinciper:
* Återföring av tidigare uppskrivningar av finansiella anläggningstillgångar.
Tidigare år har uppskrivning gjorts av värdet på andelar i Kommuninvest
ekonomisk förening om 18 937 440 kr. Med anledning av att LKBR inte medger
uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar har dessa nu återförts. Detta har
inte påverkat jämförelsetalen för resultaträkningen 2018. Se detaljer i Not 2 Eget
kapital till balansräkningen nedan.
Jämförelsetalen har omräknats enligt de nya redovisningsreglerna.
* Verkligt värde finansiella instrument.
I tidigare lagstiftning skulle finansiella instrument tas upp i balansräkningen till det
lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. I enlighet med 7 kap. 6 § LKBR
ska vissa finansiella instrument, som innehas för att generera avkastning eller
värdestegring, från och med 2019 värderas till verkligt värde.
De finansiella instrument som Sandvikens Kommun innehar hålls till förfall och
omfattas därmed inte av omvärdering, enl 7 kap. 7 § p.2 LKBR.
* Återföring av tidigare skuldförda investeringsbidrag
I väntan på ett beslut kring RKR R2 Intäkter tillämpas den äldre
rekommendationen RKR 18.1 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
(september 2009) avseende investeringsbidrag där bidragsgivaren tillskjuter medel
för investering i en specifik tillgång initialt skuldförs till den del investeringen
avser avskrivningsbara tillgångar. Bidraget intäktsredovisas därefter succesivt över
tillgångens nyttjandeperiod.
* Leasing
Sandvikens kommun redovisar leasing och hyra av lös egendom i enlighet med
RKR R5, där finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelse
att betala leasingavgiften redovisas som skuld i balansräkningen.
Ändrad gräns för investeringar:
Från och med 1 april är den nya gränsen för investeringar satt till 25 000 kr.
Bolagsskatt redovisas inte i delårsrapporten. Inte heller har bolagen räknat om
uppskjuten skatteskuld eller skattefordran för perioden, utan samma belopp
kvarstår sedan årsskiftet. Enbart den förändring av latent skatt som kommer från
koncernmässiga övervärden har redovisats i kommunkoncernen.
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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.
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Resultaträkning och balansräkning
Resultaträkning
[mkr]

Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader
Jämförelsestörande
poster
Avskrivningar och
nedskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella
statsbidrag och
utjämning
Verksamhetens
resultat
Finansiella intäkter
Finansiella
kostnader
Resultat efter
finansiella poster
Förändring latent
skatt
Periodens
resultat

Utfall
jan-aug
2019
Kommunen

Utfall
jan-aug
2018
Kommunen

Budget
jan-dec
2019
Kommunen

Prognos
jan-dec
2019
Kommunen

Utfall
jan-aug
2019
Koncernen

Utfall
jan-aug
2018
Koncernen

475,9

408,1

663,6

687,4

973,8

893,5

-1 887,8

-1 792,5

-2 826,2

-2 899,8

-2 202,2

-2 101,3

-

-

-

-

-

-

-102,6

-83,9

-146,4

-151,1

-207,8

-176,2

-1 514,5

-1 468,3

-2 309,0

-2 363,5

-1 436,2

-1 384,1

1 203,6

1 171,5

1 823,1

1 804,5

1 203,6

1 171,5

340,3

329,2

499,6

510,1

340,3

329,2

29,4

32,4

13,7

48,9

107,7

116,6

28,7

27,4

17,5

33,5

6,1

8,4

-18,6

-14,1

-25,3

-25,7

-27,2

-25,1

39,5

45,8

5,9

-41,1

86,6

100,0

-

-

-

-

0,6

0,7

39,5

45,8

5,9

-41,1

87,2

100,7
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Balansräkning
(mkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
- mark, byggnader o tekniska
anläggningar
- pågående nyanläggningar
- maskiner o inventarier
Finansiella
anläggningstillgångar
S:a anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd mm
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
S:a omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

31 aug 2019
Kommunen

31 dec 2018
Kommunen

31 aug 2019
Koncernen

31 dec 2018
Koncernen

4,7

4,8

9,5

9,7

2 233,2

2 210,2

5 306,8

5 197,2

1 876,5
95,8
260,9

1 869,2
48,1
292,9

4 517,5
389,1
400,2

4 568,9
226,7
401,6

1 447,6
3 685,5

1 270,6
3 485,6

46,3
5 362,6

45,6
5 252,3

15,6
392,1
22,1
9,3
439,1
4 124,6

15,6
456,8
21,6
11,5
505,5
3 991,1

25,2
238,0
22,4
81,9
367,6
5 730,2

24,3
265,2
22,0
84,4
395,9
5 648,2

-4,2
44,3
1 022,7
1 062,8

87,2
44,3
1 744,8
1 876,2

65,1
44,3
1 679,7
1 789,0

207,1
63,4
270,5

189,3
4,1
193,4

232,7
63,4
138,4
434,5

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

2 100,3
651,6
2 751,8

1 869,5
865,4
2 734,9

2 517,3
902,1
3 419,5

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

4 124,6

3 991,1

3 419,5

5 648,2

674,6
867,2

99,1
870,7

101,6
873,3

1 541,7

969,9

974,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital – Not 1
Periodens resultat
39,5
Resultatutjämningsreserv
44,3
Övrigt eget kapital
1 018,5
S:a eget kapital
1 102,3
Avsättningar
Avsättningar för pension o
liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
S:a avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
S:a skulder
S:A EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter – Not 2
560,0
Ansvarsförbindelser – Not 2
864,5
S:A PANTER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER
1 424,5
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Noter
1. EGET KAPITAL
(mkr)
Utgående EK enl 2018års årsredovisning
Justering ändrade
redovisningsprinciper:
Återföring finansiella
anläggningar
Utgående EK efter
justering 2018
varav årets resultat
varav
resultatutjämningsreserv
Ingående Övrigt eget
kapital 2019
Resultatutjämningsreserv
Periodens resultat
Utgående Eget kapital
vid periodens slut

31 aug 2019
kommunen

31 dec 2018
Kommunen

31 aug 2019
Koncernen

31 dec 2018
Koncernen

-

1 081,7

-

1 808,0

-

-

-

-

-

-18,9

-

-18,9

-

1 062,8
-4,2

-

1 789,0
65,1

-

44,3

-

44,3

1 018,5
44,3
39,5

-

1 744,8
44,3
87,2

-

1 102,3

-

1 876,2

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

31 aug 2019
kommunen

31 dec 2018
Kommunen

31 aug 2019
Koncernen

31 dec 2018
Koncernen

476,7

589,7

-

-

3,6

2,7

-

-

64,2

66,6

64,2

66,6

15,5

15,6

34,9

35,0

560,0

674,6

99,1

101,6

697,9

724,1

702,8

729,0

-2,2

-26,1

-2,0

-26,2

695,7

697,9

700,8

702,8

168,8

169,3

170,0

170,5

864,5

867,2

870,7

873,3

1 424,5

1 541,7

969,9

974,9
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Revisionsutlåtande
Utlåtande från revisorerna

33

34

