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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
  

 

Det har varit ett intensivt, spännande, roligt och 
lärorikt första år som kommunstyrelsens 
ordförande. Hammarö är en kommun som 
fortsätter att växa befolkningsmässigt. Det är ett 
privilegium att få verka i en tillväxtkommun och det 
är fantastiskt att så många vill bosätta sig vår fina 
kommun. Hammarö ska fortsätta att växa 
med omsorg och det är vår uppgift att se till 
att befolkningstillväxten går hand i hand med en 
medveten och långsiktig samhällsplanering. 
Detta för att kunna möta kommuninvånarnas 
behov av kommunal service, förskola, skola, 
äldreomsorg och omvårdnad av hög kvalitet. 

2019 har på många sätt varit ett utmanande år för kommunen. Liksom många andra 
kommuner i Sverige, befinner sig Hammarö i ett tufft ekonomiskt läge och det har varit 
nödvändigt att genomföra besparingar och hårda prioriteringar i den kommunala 
verksamheten. Samtidigt har kommunen stått inför historiskt stora investeringar 
gällande behov av nybyggnation av förskolor och skolor och annan kommunal service.  
Det har handlat om nödvändiga investeringar för att ligga i fas med dagens behov 
likväl som för att kunna möta kommande behov i framtiden. 
 
Nu när 2019 har passerat, är det med stor glädje och stolthet jag kan konstatera att vi under 
året som gått har lagt ned det intensiva arbete och de ansträngningar som krävts, för att med 
ökat självförtroende fortsätta i samma färdriktning framåt under kommande år.  
Under 2019 har vi lagt grunden för kommunens fortsatta tillväxt och utveckling, med 
investeringar i flera nya förskolor och skolor och med ett inflyttningsklart särskilt boende på 
Djupängen 2020. Parallellt med dessa stora utvecklingsprojekt, har vi under 2019 dagligen 
levererat kommunal service av hög kvalitet tack vare all den kompetens och framåtanda  
som finns hos våra medarbetare i kommunen.  
Det har varit ett intensivt arbete, spännande processer att få verka i, och det har varit roligt 
och lärorikt att få vara en del i denna komplexa, mångfasetterade miljö som kommunal 
verksamhet handlar om. 
 
Det har varit stort fokus på kommunens ekonomi under året som gått. Det är därför mycket 
glädjande att kommunen redovisar ett resultat 2019 i nivå med upprättad budget. 
Årsredovisningen visar på flera positiva effekter. Vi har vänt ett prognostiserat underskott 
på 18,5 mkr till ett överskott på 9,5 mkr. Vi har vidare ökat både vår likviditet och 
soliditet, vilket innebär att vi har ökat kommunens betalningsförmåga, både på kort och lång 
sikt.  
 
Nämnderna har jobbat hårt med att vara återhållsamma avseende inköp, anställningar och 
investeringar, ett uppdrag som gavs av Hammarösamverkan redan i början av 2019. Detta 
har varit en del i det som påverkat årets resultat positivt. En stor eloge till alla medarbetare . 
Beslut har tagits om fortsatt återhållsamhet även under verksamhetsåret 2020. 
 
 
 
Under 2019 beslutades att en skattehöjning ska ske med 1,50 kr med start från den 1/1 
2020. Det är en stor höjning men nödvändigt för att möta de utmaningar vi står inför. Enligt min 
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bedömning hade det inneburit en alltför stor påfrestning om kommunens verksamheter gått 
in med ett besparingskrav på 120 mkr inför verksamhetsåret 2020.  
Skattehöjningen ska dock vara tillfällig och ses som ett tillskott under den tid 
kommunens ekonomi är ansträngd. Därför avser vi att redan inför nästa budget, 2021, minska 
skattehöjningen med 10 öre. Det är viktigt för att visa hammaröborna och verksamheterna att 
skattehöjningen inte ska permanentas.  
 

Hammarö står nu inför ett antal tuffa år men min förhoppning och min övertygelse är att vi 
inom tre till fyra år kommer att se en positiv förändring av det ekonomiska läget.  
Men, en mycket viktig del i detta förändringsarbete är att vi fortsatt är en 
inflyttningskommun. Stannar vi av i befolkningsutvecklingen i det skede vi nu befinner 
oss kommer vi att behöva avveckla verksamhet i ett senare skede. I det läget vill jag 
inte att vår fina ö, Hammarö, ska hamna.  
 

Slutligen, vill jag tacka alla hammaröbor och alla anställda för ert engagemang under året 
som gått. Tack även till alla på ekonomiavdelningen och 
övriga som medverkat till framtagandet av en tydlig, lättläst och 
informativ årsredovisning 2019. 
  
 
 
 

 
 
Bosse Henriksson (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
Hammarö Kommun.  
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Hammarö kommuns fördelning  
av pengar 

Så här använder vi pengarna (%) 

 

 
Härifrån kommer pengarna (%) 
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Så här fördelas pengarna per verksamhetsområde (%) 
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Förvaltningsberättelse 
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av Hammarö 
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 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Verksamhetens 
intäkter 310 413 323 588 320 997 317 906 306 631 

Verksamhetens 
kostnader -973 754 -1 055 806 -1 083 275 -1 153 808 -1 166 602 

Årets resultat -30 324 19 044 33 628 -1 053 14 428 

Soliditet 20% 20% 19% 16% 15% 

Soliditet inklusive 
totala 
pensionsförpliktelser 

1% 3% 6% 5% 5% 

Investeringar (netto) 181 377 215 806 269 666 489 996 373 538 

Långfristig låneskuld 885 167 1 017 836 1 152 431 1 572 331 1 882 033 

Antal anställda 1 161 1 200 1 246 1 278 1 403 

 
Kommunen 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal invånare 15 420 15 627 16 174 16 483 16 568 

Kommunalskatt 22,1% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1% 
Verksamhetens 
intäkter 213 510 260 882 256 028 247 715 227 377 
Verksamhetens 
kostnader - 941 520 -1 013 707 -1 053 818 -1 124 756 -1 131 769 

Årets resultat 10 026 20 662 31 633 -5 958 9 534 

Soliditet 29% 29% 25% 23% 18% 
Soliditet inkl. totala 
pensionsförpliktelser 1% 4% 4% 6% 5% 

Investeringar (netto) 94 089 118 478 213 274 301 086 364 036 

Låneskuld 462 000 512 000 612 000 812 000 1 112 000 

Antal anställda 1 151 1 190 1 236 1 268 1 392 
 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 14,4 mnkr för verksamhetsåret 2019. 
Kommunens resultat uppgår till 9,5 mnkr vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 10,1 
mnkr. I resultat ingår realisationsvinst vid försäljning av tomter med 6,7 mnkr, samt försäljning av 
aktier i Vindpark Vänern Kraft AB med en nettovinst på 2,4 mnkr. Nämndernas resultat visar ca 
-1 mnkr. Utrangering av lokaler finns med i resultatet med 17,0 mnkr. 

Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) är 5 procent. Omfattande investeringar 
under 2019 i lokaler för särskilt boende och skollokaler har medfört att nivån på 
investeringarna har ökat. Dessa investeringar har i stor utsträckning finansierats genom ökad 
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upplåning. Den långfristiga låneskulden har därför ökat med 300 mnkr under 2019, vilket bidrar 
till en lägre soliditet. 

Hammarö kommun står inför historiskt stora investeringsnivåer. För att klara en tillfredsställande 
självfinansieringsgrad och minimera koncernens upplåning krävs goda resultat och att 
nämnderna klarar sina budgetramar. 

Ambitionen är att amortering på kommunens lån ska påbörjas år 2026 då den stora 
investeringsfasen har passerats. Då ska amortering, per år, ske med minst hälften av det årliga 
avskrivningsbeloppet. 

 

Den kommunala koncernen 

 

Bild: Hammarös organisationsskiss 
 

Koncernen förändrades under året genom att Hammarö kommuns aktier i Vindpark Vänern 
Kraft AB såldes till Karlstad Energi AB i december 2019. 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och 
förvaltningsorganisation och i två helägda bolag, Hammarö Energi AB och AB 
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Hammaröbostäder. Därtill finns Kommuninvest Ekonomisk förening genom vilken Hammarö 
kommun just nu finansierar hela kommunens investeringsbehov. 

Skälen till att Hammarö kommun valt att driva viss verksamhet i bolagsform är dels 
organisatoriska, dels ekonomiska. Den verksamhet som bedrivs i bolagsform är sådan 
verksamhet som är konkurrensutsatt och/eller drivs på affärsmässiga grunder. 

Bolagen leds av politiskt tillsatta styrelser och professionella tjänstepersoner. 

 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Enligt SKR blir signalerna allt tydligare på att högkonjunkturen är på väg att mattas av. SKR 
räknar med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur under 2020 och att den kommer att 
fortsätta under 2021. Bedömningen är att BNP ökar med strax över 1% under 2020. 

En åldrande befolkning och ökat antal barn i kommunen, samt nödvändiga satsningar på 
byggnation av skol- och förskolelokaler och äldreboende kommer att fresta på kommunens 
resurser under ett antal år framöver. För att upprätthålla kvaliteten på den kommunala 
servicen beslutade kommunfullmäktige om en skattehöjning med 1,50 procentenheter. 
Skattehöjningen gäller från 2020 och beräknas förstärka kommunens resultaträkning med 60 
mnkr per år. Trots skattehöjningen krävs stora besparingsåtgärder och effektiviseringar inom 
verksamheterna. 

SKR med flera har konstaterat att befolkningsförändringar kommer att ställa höga krav på 
kommunernas finansiering kommande år. Finansdepartementets analys visar att med ett 
oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka till 90 miljarder 
kronor till 2026. Skälet är att kostnader för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för 
befolkningen i arbetsför ålder och att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under 
den kommande 10-årsperioden. 

Befolkningsutveckling 
Befolkningsutvecklingen har en avgörande betydelse för vår kommuns framtid och utveckling. 
Befolkningstillväxten och de intäkter den ger garanterar en fortsatt hög samhällsservice. Ett 
levande centrum, goda kommunikationer och attraktiva miljöer är faktorer som gör att 
människor vill flytta hit och att medborgare som redan bor här trivs och vill bo kvar. Det skapar 
en attraktiv kommun. 

Hammarö kommuns befolkning har växt kontinuerligt under en rad år. Under 2019 ökade 
befolkningen med 85 personer. Enligt den byggbaserade befolkningsprognosen kommer 
Hammarös befolkning den kommande 10-årsperioden att växa med 2020 invånare vilket 
innebär att Hammarö kommun 2028 kommer att ha 18 540 invånare. Den genomsnittliga 
ökningen blir då 202 invånare per år. Den genomsnittliga befolkningsökningen de kommande 
åren förväntas till största delen bestå av inflyttning, där flyttnettot förväntas bli 173 personer 
och födelsenettot 42 personer per år. 

Finansiella risker och osäkerheter 
Verksamhetsrisker är kompetensförsörjning, som är en nyckelfråga för kommunen och dess 
verksamhet. För vissa personalgrupper finns det risk för att det kommer uppstå 
rekryteringssvårigheter. Det finns problem med sjukskrivningstal i kommunen, men det pågår 
ett intensivt arbete med ett antal olika åtgärder för att sänka frånvaron. 

Den finansiella risken som den kommunala koncernen och kommunen står inför är framför allt 
ränterisk. Den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn innehåller riktlinjer och regler i 
form av riskmandat och limiter för finansverksamheten i den kommunala koncernen och 
kommunen. 

Per den 31 december 2019 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 
1 882 (1 572 för 2018) mnkr. Nettoskulden har ökat till följd av under året genomförda 
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investeringar i särskilt boende och skollokaler. Per den 31 december 2019 uppgick kommunens 
räntebärande skulder till 1 112 mnkr (812 mnkr). 

Pensionsförpliktelser och -riktlinjer 
• Totala pensionsförpliktelse i balansräkningen (gäller enbart kommunen) 
• Avsättning inkl. särskild löneskatt 7 071 tkr 
• Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 243 705 tkr 
• Summa pensionsförpliktelser i kommunen 250 776 tkr 
• Överskottsmedel i kommunen 8 026 tkr 
• Återlånade medel 250 776 tkr - 8 026 tkr = 242 750 tkr 

Händelser av väsentlig betydelse 
Under 2019 har flera stora investeringar startats upp inom skola och förskola. Byggnationen av 
Djupängens särskilda boende har fortlöpt enligt plan och invigning kommer ske under 2020. 

Efter några års förhandlingar blev ersättningsnivån klar avseende de två bränder som 
drabbats kommunen, Götetorps skola och lokalen på Djupsundet. 

Under 2019 har Johan Modin varit tf. VD för AB Hammaröbostäder. Rekrytering av ny VD har 
slutförts och Fredrik Berglöf börjar i mars 2020. 

I december 2019 blev försäljning av Hammarö kommuns aktier i Vindpark Vänern Kraft AB klar. 
Försäljningen innebär att kommunen erhållit 3 mnkr som preliminär köpeskilling. Eventuell 
avräkning kommer ske av försäljningssumman när bokslutet för Vindpark Vänern Kraft AB är 
färdigställt. 

I Vindpark Vänern Kraft AB finns underskottsavdrag på ca 250 mnkr. I avtal mellan Hammarö 
kommun och Karlstad Energi framgår att eventuell tilläggsköpeskilling uppgår till 30% av 
värdet av underskottsavdrag som utnyttjas av köparen. I Hammarö kommuns bokslut för 2019 
görs ingen uppbokning av försiktighetsprincip gällande eventuell fordran avseende Karlstads 
Energis skatteeffekt av underskottsavdraget. 

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
För att kunna ge Hammaröborna en service med god kvalitet krävs ett strukturerat arbete som 
bedrivs utifrån mål- och resultatstyrning. Hammarö kommun arbetar utifrån en vision där 
framåtanda, grön ö och nära är de tre ledorden. 
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Bild: Hammarös Vision 2030 

 

För att förverkliga kommunens vision finns en gemensam styrmodell som anger hur den 
kommunala verksamheten i Hammarö kommun ska styras, följas upp och utvärderas. Bilden 
på seglet illustrerar hur kommunens styrmodell fungerar. 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar om vision, 
strategiskt program samt de övergripande fullmäktigemål som nämnderna ska följa. 
Kommunfullmäktige beslutar också hur mycket verksamheterna får kosta. 

Nämndernas uppgift är att, utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat om, se till att 
verksamheterna bedrivs så effektivt som möjligt. För att nämnderna ska kunna styra sina 
förvaltningar utifrån de övergripande strategier och mål som kommunfullmäktige beslutat om, 
krävs att nämnderna fattar beslut om egna nämndmål med tillhörande mått. 

Utifrån de mål som nämnderna satt upp är det sedan förvaltningarnas uppgift att planera och 
genomföra verksamheten. Målen förankras bland alla medarbetare och aktiviteter kopplas till 
nämndmålen för att nå måluppfyllelse. 

I samband med delårsrapport och årsredovisning görs en uppföljning av fullmäktige- och 
nämndmålen. Uppföljningen görs genom de mått som är kopplade till varje mål, och därefter 
analyseras resultaten i förhållande till de aktiviteter som genomförts. Kunskapen från dessa 
analyser tas sedan med i planeringsarbetet inför kommande budgetår, för att på så sätt 
ständigt förbättra verksamheten. 
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Bild 2: Hammarös Styrmodell 

Kvalitetsarbete 
Kvalitetsarbetet är ett prioriterat och viktigt arbete där Hammarö kommun ständigt strävar 
efter att förbättra resultat och arbetsprocesser. Till grund för kvalitetsarbetet ligger kommunens 
styrmodell (bild 2), som också är kommunens kvalitetssystem. Att strukturerat följa upp 
verksamheten och utvärdera resultat är en viktig hörnsten i kvalitetssystemet. Hammarö 
kommun arbetar sedan en lång tid tillbaka systematiskt med kvalitetsutveckling och 
kommunen uppvisar goda resultat i många sammanhang. 

Kommunens kvalitet i korthet 
En viktig del i att ständigt förbättra verksamheten är att jämföra sig med andra kommuner. 
Hammarö kommun är med i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK), som drivs av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). I KKiK har man tagit fram cirka 40 olika mått för att beskriva 
och jämföra de deltagande kommunernas kvalitet och effektivitet. 2019 har KKiK arbetats om 
utifrån ett behov av förnyelse. Mätområdena och måtten har setts över och KKiK delas 
numera in i följande tre områden: 

• Barn och unga 
• Stöd och omsorg 
• Samhälle och miljö 

Cirka 260 av Sveriges kommuner deltar i KKiK, som utifrån resultaten på de olika måtten jämför 
sig med varandra. KKiK ger inte bara värdefull information om hur Hammarö kommuns resultat 
står sig i jämförelse med andra kommuner, utan också hur resultaten utvecklar sig över tid. 



  12 

Nedan följer en tabell med sammanställningen av 2019 års KKiK-resultat. Vid varje mått finns 
en färgmarkering som symboliserar hur resultatet placerar sig i förhållande till övriga 
deltagande kommuner. Färgnyckeln nedan visar hur färgmarkeringen ska tolkas. 

 

Färgnyckel    

 Hammarös resultat 
tillhör den bästa i 
gruppen i 
undersökningen 

 Hammarös resultat 
tillhör den näst sämsta 
gruppen i undersökningen 

 Hammarös resultat 
tillhör den sämsta gruppen 
i undersökningen 

 

 

Barn och Unga 

Titel Hammarös  
utfall 2019 Genomsnitt Bedömning Trend 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn 
(%) 

94% 59%   
Inskrivna barn per årsarbetare i 
förskolan, antal 

4.80 5.10   
Kostnad förskola, kr/inskrivet 
barn 

 172 822 151 585   
Elever i åk 3 som deltagit i alla 
delprov som klarat alla delprov 
för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, 
kommunala skolor, andel (%) 77% 74%   
Elever i åk 6 med lägst betyget 
E i matematik, kommunala 
skolor, andel (%) 

95% 85.9%   
Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala 
skolor, andel (%) 

93,4% 81.4%   
Elever i åk 9: Jag är nöjd med 
min skola som helhet, positiva 
svar, andel (%) 

71,2% 66.7%   
Kostnad grundskola F-9 
hemkommun, kr/elev 

109 276 113 951   
Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, kommunala skolor, 
andel (%) 

84,8% 64.1%   
Kostnad gymnasieskola 
hemkommun, kr/elev 

126 436 133 002   
Elever i åk 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, hemkommun, 
andel (%) 

93,3% 83%   
Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, hemkommun, andel 
(%) 

82,6% 70.5%   
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Aktivitetstillfällen för barn och 
unga i kommunala bibliotek, 
antal/1000 inv. 0–20 år 

- - -  
Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv. 7–
20 år 

43 - -  
Elever som deltar i musik- eller 
kulturskola som andel av 
invånare 7–15 år, (%) 

- - -  
 

Stöd och Omsorg 
Titel Hammarös  

Utfall 2019 Genomsnitt Bedömning Trend 
Ej återaktualiserade personer 
med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel 
(%) 71% 79%   
Väntetid i antal dagar från 
ansökan till beslut inom 
försörjningsstöd, medelvärde 14 15   
Brukarbedömning daglig 
verksamhet LSS  - inflytande, 
andel (%) 78% 73%   
Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) 93% 90%   
Brukarbedömning särskilt 
boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 88% 82%   
Kostnad funktionsnedsättning 
totalt (SoL, LSS, SFB), minus 
ersättning från FK enl. SFB, kr/inv. 6 535 6 720   
Kostnad individ- och 
familjeomsorg, kr/inv. 2 513 4 289   
Kostnad äldreomsorg, kr/inv. 80+  239 654 249 532   
Personalkontinuitet, antal 
personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 
dagar, medelvärde 12 16   
Väntetid i antal dagar från 
ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 61 67   
Väntetid i antal dagar från 
beslut till insats avseende 
boende enl. LSS § 9.9, 
medelvärde 0 156   
Brukarbedömning individ och 
familjeomsorg totalt- förbättrad 
situation, andel (%) 67% 76%   
Brukarbedömning gruppbostad 
LSS - Brukaren trivs alltid hemma, 
andel (%)  100% 80%   
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Samhälle och Miljö 
Titel Hammarös  

Utfall 2019 Genomsnitt Bedömning Trend 
Andel som får svar på e-post 
inom en dag, (%) 

- - -  

Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 
får ett direkt svar på en enkel 
fråga, (%) 

- - -  

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet 
under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%) 

24% 30%   

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) 
- Totalt, NKI 

77 73   

Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, andel av 
maxpoäng (%) 

- - -  

Lämnat 
etableringsuppdraget och 
börjat arbeta eller studera 
(status efter 90 dagar), andel 
(%) 

33% 47%   

Miljöbilar av personbilar och 
lätta lastbilar enl. MFS, % 

10,8% 34.5%   

Resultat vid avslut i 
kommunens 
arbetsmarknadsverksamhet, 
deltagare som börjat arbeta 
eller studera, andel (%) 

- - -  

Delaktighetsindex, andel (%) 
av maxpoäng 

56% 59%   

Elever på SFI som klarat minst 
två kurser, av nybörjare två 
år tidigare, andel (%) 

- - -  

Handläggningstid (median) 
från inkommen ansökan till 
beslut för bygglov, antal 
dagar 

- - -  

Insamlat hushållsavfall totalt, 
kg/person 

 186 - -  

 

Sammanfattande kommentar kommunens kvalitet i korthet 
2019 års resultat och jämförelse med övriga deltagande kommuner visar att Hammarö tillhör 
de bästa grupperna (de 50 % bästa kommunerna) i 70 % av alla mått där Hammarö deltagit i 
undersökningen. Hammarö har ökat andelen toppresultat i 2019 års Kvalitet i Korthet om man 
jämför med resultaten de senaste åren och den totala andelen godkända mått är hög vilket 
indikerar att Hammarö över tid håller en hög kvalitet på många av de kommunala tjänsterna. 
Hammarö har sina främsta förbättringsområden vad gäller kostnad per inskrivet barn i förskola, 
andel nyanlända som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera samt 
andelen miljöbilar och ekologiska livsmedel.  

Ekonomiska ramar 
I arbetet med att ta fram ekonomiska ramar tas hänsyn till kommunens befolkningsprognos, 
eventuella ambitionsförändringar och rationaliseringsbehov. Kommunens avgiftsfinansierade 
verksamheter som är reglerade enligt självkostnadsprincipen (vatten, avlopp och renhållning) 
utarbetar budgetar utifrån fullmäktiges beslut om taxa. Som huvudprincip, om inte särskilda 
omständigheter råder, ska dessa verksamheter anpassa kostnaderna i förhållande till 
taxeintäkterna. 
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Planering året innan budgetåret 
Syftet med den årliga planeringsprocessen är att skapa prioriterade och tydliga mål och 
utifrån dem besluta om budget och ägardirektiv. Nedan lämnas en övergripande beskrivning 
av budgetprocessen. Kommunstyrelsen beslutar om budgetförutsättningarna för mål och 
ekonomi. Under våren arbetar därefter nämnderna fram förslag till detaljerade mål samt drift- 
och investeringsbudget. 

I början av året presenterar förvaltningscheferna, vid en gemensam dag med politiker och 
tjänstemän, sin analys för att uppmärksamma pågående trender som kan påverka 
kommunens utveckling på kort och lång sikt. 

Kommunstyrelsen överlägger med nämnder i mars. Utifrån dialogerna tar den styrande 
"majoriteten" fram ett förslag om mål och budget för hela kommunen inför kommande år. 

I juni beslutar Kommunfullmäktige om mål och ekonomisk tilldelning för kommunen och dess 
nämnder. Kommunfullmäktige beslutar om bolagens ägardirektiv i april. 

Uppföljning under budgetåret 
Kommunen följer upp mål två gånger per år och ekonomi tre gånger per år. Detta sker i en 
tertialrapport, i delårsbokslutet och i årsredovisningen. Tertialrapportens innehåller ekonomiskt 
periodutfall samt helårsprognos. Delårsbokslutet innehåller uppföljning och analys av 
kommunfullmäktiges mål när så är möjligt(nämnders), ekonomiskt periodutfall samt 
helårsprognos. Alla ansvariga nämnder och styrelser ska ta ställning till om det finns 
åtgärdsbehov i förhållande till tertialrapport och delårsbokslut. Kommunrevisionen gör en 
övergripande granskning av delårsbokslutet. Delårsbokslutet beslutas i nämnder. Eventuella 
åtgärdsbehov analyseras. Delårsbokslutet fastställs av kommunfullmäktige i början av oktober. 

Bokslut och årsredovisning 
Arbetet med den kommunala koncernens bokslut och kommunens årsredovisning följer 
följande process. Den löpande uppföljningen avslutas, i februari efter budgetåret, med 
nämndernas och bolagens årsbokslut, samt kommunens årsredovisning. Årsredovisningen 
innehåller koncernövergripande analyser samt uppföljning av koncernens mål och resultat. 
Revisionen gör en granskning av nämndernas årsbokslut och koncernens årsredovisning. 
Kommunfullmäktige fastställer årsredovisningen i april samt beslutar om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsens och nämndernas ledamöter. 

Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över hela den kommunala koncernen. 
Uppsiktpliktens genomförande tar sin utgångspunkt i budget, flerårsplan, ägardirektiv och 
affärsplaner. Utöver delårsrapporterna rapporterar nämnderna samt bolagen till 
kommunstyrelsen avseende utvecklingen av verksamhet och ekonomi. Vid större avvikelse 
kallas nämnd in formellt för muntlig dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. 
Uppsiktpliktens genomförande kombineras med budgetberedningsprocessen som beskrevs 
ovan. Under denna process rapporterar styrelserna om sin verksamhet för det gångna året 
och hur planeringen löper för innevarande år och utsikter och prognoser för kommande år. 
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Intern kontroll 
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll inom hela 
kommunen. Som utgångspunkt finns ett reglemente för intern kontroll som gäller hela den 
kommunala koncernen. Kommunstyrelsen konkreta roll är att: 

1. driva det koncernövergripande internkontrollarbetet och 

2. följa upp den interna kontrollen inom den kommunala koncernen. 

 

Överlag fungerar den interna kontrollen väl, brister upptäcks och det finns förslag på 
åtgärder. 

 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

God ekonomisk hushållning 
Kommunallagen säger att varje kommun i sin budget, efter egna förutsättningar, ska fastställa 
mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål med betydelse för god ekonomisk 
hushållning. Verksamhetsmålen ska bidra till att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt 
och ändamålsenligt sätt och de finansiella målen ska bidra till att kommande generationer 
inte ska behöva betala för det som tidigare generationer förbrukat. För Hammarö kommun 
innebär det att den kommunala servicen ska motsvara kommuninvånarnas förväntningar och 
behov och bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. De kommunövergripande målen utgör 
tillsammans med de finansiella målen god ekonomisk hushållning. En god ekonomi skapar 
möjligheter för kommunen att även i framtiden bedriva bra verksamhet. Till respektive 
kommunövergripande mål finns ett antal mått kopplade, och resultaten från dessa mått leder 
till en utvärdering av huruvida målen är uppfyllda eller inte. I den av kommunfullmäktige 
antagna budgeten för år 2019 finns finansiella och kommunövergripande mål fastställda för 
god ekonomisk hushållning i Hammarö kommun. 

Finansiella mål 
Mål: Årets resultat ska uppgå till 1 % (2019) av skatter och generella statsbidrag.  

1% generella statsbidrag och skatteintäkter är 9,7 mnkr och resultatet blev 9,5 mnkr vilket vi 
anser är måluppfyllelse. 

Mål: Nettokostnaden ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter och generella 
statsbidrag. 

Nettokostnaden har ökat 5,9% medan skatteintäkter och generella stadsbidrag har ökat med 
4,6%, vilket medför att målet inte uppfylls. Utanför nettokostnaden finns försäkringsersättning 
med 32 mnkr. Räknas försäkringsersättningen in hamnar nettokostnaden på 2,6%. 

Mål: Investeringarna ska till minst 10–20 % finansieras med egna medel (avskrivningar + 
resultat) i genomsnitt för perioden 2019-2021. 

Finansieringen av årets investeringar med egna medel uppgår till 26%, vilket är måluppfyllelse. 

Den sammantagna bedömningen är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur 
det finansiella perspektivet. 
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Verksamhetsmål 
Hammarö kommun har kommunal service med god kvalitet 

Titel Utfall 2019 Mål 2019 
Elever i åk. 9 som är behöriga till 
yrkesprogram, kommunala skolor, 
andel (%) 93,4% 93,2% 
Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) 88% 86,00% 
Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) 93% 91% 
Elever i åk 9: Jag är nöjd med 
min skola som helhet, positiva 
svar, andel (%) 71,2% 76,2% 
Brukarbedömning individ och 
familjeomsorg totaltförbättrad 
situation, andel (%) 67% 80% 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - 
Totalt, NKI 77 67 

 

Analys 
Delvis måluppfyllelse 
 
Andel elever som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasieskolan är 93,4%. Denna andel 
står sig mycket väl i jämförelse med riket och även över tid. Andelen skiljer sig dock mellan 
våra två högstadieskolor. Enligt statistiken kommer samtliga elever *(mindre än fem elever som 
inte når behörighet) på Hammarlundens skola in på ett yrkesförberedande program. Andel 
elever på Mörmoskolan som är behöriga till ett yrkesförberedande program är 88,8%, 2019. 

Glädjande nog så ligger nöjdheten med helheten på Särskilt boende kvar på en hög och 
stabil nivå. 

Hemtjänstens resultat som för några år sedan var mycket låga, verkar nu ha stabiliserats på en 
hög nivå både i jämförelse med resultatet i länet och riket. 

I Skolinspektionens skolenkät, 2019, så svarade 183 elever på enkäten i åk 9. Totalt sett visar 
resultatet att 55% av eleverna upplever att påståendet "jag är nöjd med min skola" som helhet 
stämmer helt och hållet eller stämmer ganska bra. Vid den förra mätningen som genomfördes 
2017 så var andelen högre, 69%. Utfallet visar att detta mått inte är uppnått. 

Då underlaget för brukarundersökning är väldigt lågt och det bara är andra året vi genomför 
undersökningen behöver förvaltningen tid för att analysera resultatet och förbättra 
svarsfrekvensen. 

NKI 2018: Totalt 77 36:e plats 29 svar totalt. Livsmedel 83 15:e plats 15 svar 29 svar 2017 och 29 
svar 2018. NKI har höjts från 67 till 77 mellan 2017 och 2018. Livsmedelstillsynen har höjts från 74 
till 83. Miljö- och hälsa - för få ärenden (4) för att få ett eget NKI-värde (ingår dock i totalen). 
Bygglov – för få ärenden (10) för att få ett eget NKI-värde (ingår dock i totalen). Områden där 
vi har förbättrat oss avsevärt är bemötande, rättssäkerhet, kompetens och effektivitet. 
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Alla Hammaröbor har lika förutsättningar till ett gott liv och en god hälsa  
Titel Utfall 2019 Mål 2019 
Andel elever åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, Hammarlunden 
(föräldrar med eftergymnasial utbildning) 98,7% 98,7% 
Andel elever åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, Hammarlunden 
(föräldrar med grundskole- eller 
gymnasieutbildning) 95,2% 90,9% 

Andel elever åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, Mörmoskolan 
(föräldrar med eftergymnasial utbildning) 90,9% 94,1% 
Andel elever åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, Mörmoskolan 
(föräldrar med grundskole- eller 
gymnasieutbildning) 53,1% 82,6% 

Invånare 16–84 år som är stillasittande mer än 
7 timmar per dag, andel (%) - - 

Långtidsarbetslöshet 25–64 år, andel (%)  - - 

Barn 1–5 år inskrivna i förskola, andel (%) 91% 90% 
 
Analys 
Delvis måluppfyllelse 

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och som har vårdnadshavare med 
eftergymnasial utbildning är 98,7 % på Hammarlundens skola. Andelen är beräknat på 79 
elever och totalt sett i kommunen är det genomsnittliga värdet för denna elevgrupp 95,9 %. 

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och som har vårdnadshavare med 
för gymnasial eller gymnasial utbildning är 95,2 % på Hammarlundens skola. Andelen är 
beräknat på 79 elever och totalt sett i kommunen är det genomsnittliga värdet för denna 
elevgrupp 69,8 %. Hammarlundens skola 7–9 lyckas väl med att kompensera för elevernas 
olika förutsättningar för denna elevgrupp då resultatet visar att andelen elever som uppnått 
kunskapskraven skiljer sig nämnvärt. En förklaring till detta kan vara kamrateffekter. 

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och som har vårdnadshavare med 
eftergymnasial utbildning är 90,9 %. Andelen är beräknat på 44 elever och totalt sett i 
kommunen är det genomsnittliga värdet för denna elevgrupp 95,9 %. 

Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och som har vårdnadshavare med 
förgymnasial eller gymnasial utbildning är 53,1% på Mörmoskolan. Andelen är beräknat på 44 
elever och totalt sett i kommunen är det genomsnittliga värdet för denna elevgrupp 69,8 %. 
Mörmoskolan 7–9 lyckas inte i tillräcklig grad kompensera för elevernas olika förutsättningar 
och bakgrund. Eleverna i denna elevgrupp presterar sämre än förväntat. Det går även att 
utläsa denna negativa trend i Skolverkets SALSA-verktyg. 

Hammarö har en mycket hög andel barn i åldrarna 1-5 år, som är inskrivna i förskolan, och 
trenden visar på en ökning. 2017 var andelen 88 % och 2018 var den 90%. 
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Hammarö kommun har ett långsiktigt hållbart samhällsbygge 
Titel Utfall 2019 Mål 2019 
Antal resande med kollektivtrafiken (resor/inv.) 41 40 
Miljöaktuellts kommunranking (andel av maxpoäng) 32% 31% 
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl. MFS, % 10,8% 17,6% 
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person  186  
Tungmetaller i avloppsslam, bly (mg/kg TS) 9.55 8.20 
Tungmetaller i avloppsslam, kadmium (mg/kg TS) 0.45 0.40 
Tungmetaller i avloppsslam, kvicksilver (mg/kg TS) 0.24 0.34 
Grad av variation och mångfald av boendeformer, 
självskattning 2 2 

 

Analys 
Delvis måluppfyllelse 
 
Antalet resor med kollektivtrafiken per invånare 2019 har ökat jämfört med 2018 och är tillbaka 
på samma siffra som 2017. Trolig orsak är att ombyggnationen av hållplatsen i centrum som 
pågick under slutet av 2018 nu är färdigställda. 

Hammarö kommun hamnar på plats 183 i Miljöaktuellts miljöranking 2019 (13 av totalt 41 
poäng. 184 plats 2017). Vi uppnår inte måluppfyllelse eftersom enkätfrågor och 
utvärderingsområden till viss del berör frågor som sker i begränsad omfattning i kommunens 
verksamheter. Vi saknar ledning, målstyrning och aktiviteter inom hållbarhetsarbetet utifrån 
enkätens frågor. Kommunen har inte ett Agenda 2030 arbete och inte ett arbete att 
systematiskt reducera utsläpp från transporter utanför Sveriges gränser. Vi har inte gjort någon 
koldioxidbudget för kartläggning enligt FN-målet. Ingen insamling av matavfall. Vi har inte 
beslutsprocessen som tar hänsyn till Agenda 2030 i upphandling. Vi saknar en plan för 
dagvatten och ett systematiskt arbete med krav på demonterbarhet av nybyggnation, 
ombyggnation och renovering. Vi har inget samarbete med lokala näringslivet för att öka 
andelen förnybar energi och vi har ingen kommunal energiplan. Det vi bland annat har i 
kommunen är en livsmedelsstrategi som tar hänsyn till minskad klimatpåverkan, kommunen 
har ställt krav om markkompensation för skyddsvärdnatur som blivit exploaterad. Vi jobbar 
med ekosystemtjänster i planprocessen. Avfallssortering av minst fem fraktioner i 80% av 
kommunorganisation verksamheterna. 
Röd (gruppen 25 % sämsta kommunerna i undersökningen) 

För fjärde året i rad minskar andelen miljöfordon på grund av en högre kostnad och att 
tankning av fordons-gas inte kan ske på Hammarö. Vidare har man i vissa verksamheter ställt 
funktionskrav som miljöfordonen inte uppfyller än. Flera verksamheter har gjort en kortsiktig 
lösning genom att byta till HVO i sina dieselfordon för att på detta sätt minska andelen 
fossilbaserat bränsle och därmed påverkan på klimatet. För att kunna gå över till elfordon 
krävs en omfattande och kostsam satsning på infrastruktur. För elfordon krävs laddstolpar och 
framförallt matning med tillräckligt hög kapacitet till dessa. 

Andelen tungmetaller i avloppsslam minskar för bly och kvicksilver men har ökat marginellt för 
kadmium jämfört med året innan. På Hammarö ska samhället vara kretsloppsanpassat. Att 
återföra avloppsslam till jordbruket är viktigt för att kunna sluta kretsloppet för näringsämnen. 
Därför är det viktigt att andelen tungmetaller sjunker för att kommunen ska ha en hållbar 
återföring av växtnäring samt förbättra hanteringen av riskerna på vägen dit. 

Det pågår planer och byggnationer som innefattar flerbostadshus samt för andra funktioner i 
de områden som anses lämpliga för sådan bebyggelse. 

 

 

Hammarö kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsgivare 
Titel Utfall 2019 Mål 2019 
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HME, delindex ledarskap 81 79 
HME, delindex motivation 77 79 
HME, delindex styrning 78 79 
Sjukfrånvaro 5,91% 5,77% 

 

Analys 
Delvis måluppfyllelse 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Rådet för främjande av kommunala analyser 
(RKA) har tagit fram en modell och en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp 
arbetsgivarpolitiken i kommuner och landsting med fokus på hållbart 
medarbetarengagemang (HME). Enkätens syfte är dels att möjliggöra jämförelser i dessa 
delar, dels att möjliggöra analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och 
verksamhetsresultat. För att skapa ett underlag för styrning av de delar av arbetsgivarpolitiken 
som handlar om att stärka medarbetarengagemanget riktar HME-enkäten in sig på 
områdena motivation, ledarskap och styrning. De nio HME-frågorna har ställts till samtliga 
anställda i kommunen i samband med medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2019. 
Resultatet för det totala HME-indexet visar att Hammarös resultat har försämrats något jämfört 
med 2018 (2019: Totalt index 78, 2018: Totalt index 79). Index för ledarskap har förbättrats från 
index 79 till 81. Övriga index har försämrats något, motivation från index 79 till 77 och styrning 
från index 79 till 78. Försämringen för index motivation och styrning kan ses mot bakgrund av 
kommunens ekonomiska situation. Ökningen av index ledarskap kan vara ett resultat av det 
pågående arbetet med värdegrund och aktivt medarbetarskap, som ger förutsättningar till 
en bra dialog mellan chefer och medarbetare. 
 
Sjukfrånvaron har ökat från 5,77% till 5,91% 2019. Vi ser att påverkan har det omställningsarbete 
som pågått på grund av uppsägningar. Övrigt arbetar kommunen aktivt för att minska 
sjukfrånvaron genom förstärkta personalvårdsronder och tydlig rutin kring sjukanmälan. Vidare 
arbetar kommunen med att titta på bakomliggande faktorer och analyserar orsakerna för att 
uppnå en lägre sjukfrånvaro. 

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning 
Många resultat visar vid en jämförelse med andra kommuner att Hammarö har en god 
kvalitet och effektivitet inom verksamheterna. Det finns förbättringsområden där resultaten 
inte är tillfyllest och där vi måste jobba vidare för att förbättra oss som kommun. Detta gäller 
exempelvis flera av måtten som är kopplade till den ekologiska hållbarheten, som andel 
miljöbilar i kommunorganisationen och flera av de utvärderingsområden som ligger till grund 
för Miljöaktuellts enkät. Vidare har Hammarö kommun sedan lång tid tillbaka mycket goda 
skolresultat, men uppföljningen visar att det finns en ojämlikhet i resultaten mellan skolor, vilket 
också är ett förbättringsområde. 

Medarbetarundersökningen 2019 visar förbättrat resultat inom index ledarskap och övriga 
delindex marginellt svagt försämrade och totalindex har försämrat med 1 indexenhet från 79 
till 78. Sjukfrånvaron har försämrats från 5,77% till 5,91% vilket ska ses mot bakgrund av 
kommunens ekonomiska situation. Kommunen arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron. 

Respektive verksamhetsmål har delvis måluppfyllelse, men resultaten är goda. Vi har även 
gjort bedömningen att de finansiella målen har uppnåtts. Den sammantagna bedömningen 
är att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning. 
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Resultat och ekonomisk ställning 
Årets resultat 
Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 14,4 mnkr för verksamhetsåret 2019. 

Resultatet för Hammarö Energi AB uppgår till 1,3 mnkr. Det ska jämföras med det 
budgeterade resultatet som är 2,0 mnkr. Den milda vintern har resulterat i att omsättningen 
minskat. 

AB Hammaröbostäders resultat uppgår till 3,0 mnkr. Budgeterade resultatet uppgår till 7,2 
mnkr och det finns både positiva och negativa avvikelser. 

Kommunens resultat uppgår till 9,5 mnkr vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 10,1 
mnkr. I resultat ingår realisationsvinst vid försäljning av mark med 6,7 mnkr, samt försäljning av 
aktier i Vindpark Vänern Kraft AB med en nettovinst på 2,4 mnkr. Nämndernas resultat visar 
ca-1 mnkr. Utrangering av lokaler finns med i resultatet med 17,0 mnkr. Skatteintäkterna och 
generella statsbidrag inkl. extra statsbidrag är 5 mnkr mer jämfört med budget. 

Den kommunala koncernen Utfall 2019 Budget 2019 
Hammarö Energi 1 284 1 959 

Hammaröbostäder 150 4 040 

KB Täppan 2 847 3 195 

Vindpark Vänern Kraft AB   
 

Kommunen Utfall 2019 Budget 2019 
Kommunstyrelsen -50 893 -51 575 
Serviceförvaltningen -134 814 -130 003 
Bildningsförvaltningen -481 698 -488 320 
Socialförvaltningen -299 284 -295 007 
Miljö- och 
byggnadsförvaltningen -4 297 -4 823 

 
Kommunens resultat (tkr) 
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Borgensåtagande 
Totalt har kommunen ett borgensåtagande på 798 mnkr varav 97 mnkr för tre 
bostadsrättsföreningar. Föreningarna är mycket räntekänsliga och om räntorna stiger ökar 
risken för kommunen. Tabellen visar kommunens hela borgensåtagande. 

 Tkr 
Hammarö Energi 105 275 

Hammaröbostäder 577 513 

Bostadsrättsföreningar 97 053 

Skoghalls folketshusförening 11 068 

Föräldrakooperativ 2 511 

Hammarö Ryttarförening 3 877 

Hammarö HC 400 

Skoghalls bangolfklubb 417 

 

Känslighetsanalys 
Den ekonomiska utvecklingen styrs av ett stort antal faktorer. Vissa kan påverkas av 
kommunen, medan andra ligger utanför vår kontroll. Ett sätt att beskriva kommunens 
beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Nedan redovisas de 
ekonomiska konsekvenserna av olika händelser: 

• Vid en förändring av kommunalskatten med 10 öre per 100 kr skulle Hammarö 
kommun öka/ minska sina intäkter med +/- 4,0 mnkr. 

• En befolkningsförändring med 100 invånare skulle förändra kommunens intäkter med 
8,0 mnkr. 

• En löneförändring för kommunens personal med 1 % (inklusive personalomkostnader), 
skulle kosta 7,3 mnkr. 

• Skulle låneräntan förändras med 1 procentenhet skulle det innebära en förändring på 
11,1 mnkr för kommunens totala lånekostnad. 



  23 

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning 
Utfallet för 2019 ligger i nivå med budget vilket är glädjande. Det kan konstateras att det finns 
många delar som påverkat årets resultat, både negativa och positiva. Nämndernas 
prognoser i delårsbokslutet var betydligt mer pessimistiska än vad utfallet faktiskt blev när året 
var slut. Till det kan även läggas att nämndernas verksamheter har jobbat hårt med att vara 
återhållsamma både med inköp och anställningar. Att avvikelsen mellan budget och bokslut 
enbart uppgår till -1,0 mnkr avseende nämndernas verksamheter är väldigt bra. Det är den 
typ av budgetdisciplin som måste gälla framöver för att kommunens ekonomi ska vara i 
balans kommande år. 

Under slutet av året sålde kommunen sina aktier i Vindpark Vänern Kraft AB till Karlstads Energi 
AB. Den preliminära köpeskillingen uppgick till 3,0 mnkr vilket innebar en nettovinst i 
kommunen med 2,4 mnkr. I Vindpark Vänern Kraft AB finns underskottsavdrag som Karlstads 
Energi AB kan komma att kunna nyttja framöver. Effekten av den har Hammarö kommun inte 
tagit upp som någon fordran då den ses som osäker i det här läget. 

Under året har nedskrivningar gjorts bland annat avseende Hammarlunden F-6. Den totala 
kostnaden för nedskrivningar i årets bokslut uppgår därmed till 17 mnkr. 

Ekonomin är ansträngd i kommunen vilket innebär att åtgärder måste vidtas under 2020 för att 
komma ner i kostnadsnivå. Inför budget 2021 har nämnderna fått ett besparingsbeting på 40 
mnkr. För att klara utmaningen framöver och få en ekonomi i balans kommer det att krävas 
resultatnivåer på minst 20 mnkr per år. 

  

Balanskravsresultat 
 2017 2018 2019 
=Årets resultat enligt resultaträkningen 31 633 -5 958 9 534 
-Samtliga realisationsvinster -3 961 -6 400 -9 054 
+Realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet    
+Realisationsförluster enligt 
undantagsmöjlighet    
+/- Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper    
+/- Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper    
= Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 27 672 -12 358 480 
-Reservering av medel till 
utjämningsreserv    
+Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv    
Synnerliga skäl  11 600  
= Årets balanskravsresultat 27 672 -758 480 

 

Balanskravet innebär att kommunen ska upprätta en budget för varje kalenderår så att 
intäkterna överstiger kostnaderna. Om de redovisade kostnaderna överstiger intäkterna ett 
räkenskapsår ska det negativa resultatet och det egna kapitalet återställas inom tre år om det 
inte finns synnerliga skäl. Årets balanskravsresultat är ca 0,4 mnkr, vilket innebär att kommunen 
kommer att uppfylla balanskravet. Kommunen har realisationsvinst vid försäljning av mark på 
6,7 mnkr samt försäljning av andelen Vindpark Vänern Kraft AB med 2, 4 mnkr. Sedan tidigare 
ska ett underskott på 0,7 mnkr återställas. Efter årets resultat kvarstår 0,3 mnkr som ska 
återställas senast 2021. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Personalstruktur 
Personalrelaterade frågor är av högsta strategiska värde för en organisation och dess resultat. 
Hit hör bland annat hur åldersstruktur, sjukfrånvaro, sysselsättningsgrader, lönefrågor med 
mera ser ut och hanteras. Hammarö kommun har i sin medarbetarpolicy, som antogs 2018, 
tagit fasta på att personalen är kommunens viktigaste resurs. Detta visar sig bland annat i att 
65 % av den totala omslutningen är personalrelaterad. Med tanke på det stora behovet av 
framtida rekryteringar och den ökade konkurrensen om medarbetare är det viktigt att 
Hammarö kommun fortsätter framstå som en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och 
behålla kompetenta medarbetare i framtiden. Här har anställningsvillkor i form av lön, 
arbetstider, utvecklingsmöjligheter och hälsofrågor stor betydelse. Mycket viktigt är även 
ledarskap och verksamhetens kvalitet för hur väl organisationen lyckas med detta. 

Hösten 2019 genomfördes en medarbetarundersökning. I denna tas bland annat frågor om 
arbetsmiljö, ledarskap, arbetsförutsättningar, diskriminering och stolthet upp. Det visar sig att 
arbetsglädjen är väldigt hög men att det finns behov av förbättringar vad det gäller frågor 
kring varumärket Hammarö kommun. 

Jämförelserna nedan sker i förhållande till de siffror som angivits i tidigare årsredovisningar trots 
att vissa eftersläpningar kan finnas, till exempel vad det gäller sjuktal och personalstruktur. Från 
2019 redovisas antalet anställningar på ett mer korrekt sätt än tidigare, på grund av att annat 
system använts. Därför görs ingen jämförelse med tidigare år. Sjukfrånvaro redovisas dock som 
tidigare år och är direkt jämförbara. 

 

Förvaltning Årsarbetare Kvinnor Män 
Bildningsförvaltningen 644 565 103 
Socialförvaltningen 509 430 87 
Serviceförvaltningen 172 94 84 
Miljö och 
byggförvaltningen 10 5 5 
Kommunstyrelsen 57 40 17 
Totalt 1392 1134 296 

 

Hammarö kommun hade 1 392 tillsvidareanställda årsarbetare 2019-12-31 fördelat på 1 430 
personer varav 1 134 kvinnor och 296 män. 

Ålders- och könsfördelning samt sysselsättningsgrader 

Förvaltning Medelålder, år 
Andel kvinnor, 

% Andel män, % 
Andel heltider, 

% 
Bildningsförvaltningen 43,3 84,6 15,4 88,9 
Socialförvaltningen 45,3 83,2 16,8 89,2 
Serviceförvaltningen 47,9 52,8 47,2 87,1 
Miljö och 
byggförvaltningen 43,2 50,0 50,0 100,0 
Kommunstyrelsen 46,8 70,2 29,8 92,9 
Totalt 45,0 79,3 20,7 91,9 

 

Medelåldern har minskat från 46,0 år till 45,0 år vilket främst beror på nyrekryteringar. 
Könsfördelningen överensstämmer med tidigare år och med landet i övrigt. 

Andelen heltider har ökat med två procentenheter från en redan mycket hög nivå. Vid 
medarbetarundersökningen som gjordes 2019 angav 93 % att de hade den 
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sysselsättningsgrad som önskades vilket är en mycket hög siffra. 3 % anger att de önskar en 
högre sysselsättningsgrad och 4 % anger att de skulle vilja ha en lägre. Ett nationellt 
heltidsprojekt har påbörjats under 2017 och pågår till 2021 i syfte att fler ska ha och arbeta 
heltid. 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har ökat med 0,14 procentenheter sedan 2018. Ökningen sker dock från en 
jämförelsevis låg nivå bland Sveriges kommuner (delad femtondeplats 2018). 

Sjukfrånvaron har främst ökat inom Bildningsförvaltningen. Det är framför allt den längre 
sjukfrånvaro och sjukfrånvaron hos män som har ökat. Vidare har frånvaron hos medarbetare 
som är mellan 30 och 49 år ökat. 

Sjukfrånvaro i procent 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 
sjukfrånvaro 

5,03 5,67 5,26 5,77 5,91 

Sjukfrånvaro 
längre än 60 
dagar 

42,51 51,05 47,53 42,25 45,77 

Kvinnors 
sjukfrånvaro 

5,57 6,32 5,79 6,38 6,39 

Mäns 
sjukfrånvaro 

3,13 3,35 3,49 3,66 4,23 

 
Sjukfrånvaro i procent för respektive åldersgrupp 

 2015 2016 2017 2018 2019 
29 år och 
yngre 

3,28 3,62 5,11 5,40 4,54 

30 år - 49 år 4,89 5,60 4,89 5,71 6,30 
50 år och 
äldre 

5,53 6,22 5,71 5,94 5,95 

 
Sjukfrånvaro i procent för respektive förvaltning 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Bildningsförvaltningen 4,52 5,73 5,44 5,48 5,86 
Socialförvaltningen 6,02 6,22 5,56 6,43 6,23 
Serviceförvaltningen 4,78 4,91 4,31 5,64 5,70 

 

Framtida rekryteringsbehov 
De kommande fem åren kommer ca 200 av dagens medarbetare, inom alla områden, att 
fylla 65 år. Det ger en fingervisning om framtida pensionsavgångar och rekryteringsbehov. 
Situationen påverkas även påtagligt av demografiska förändringar, exempelvis inom 
äldreomsorg, förskola och skola, samt av den allmänna personalrörligheten. Grupper som 
främst berörs är vårdpersonal och pedagogisk personal men även personal inom teknik, kök 
och städ omfattas i hög grad. Bilden överensstämmer även med hur det ser ut i andra 
kommuner varför konkurrensen om kompetenta medarbetare hårdnar ytterligare såväl inom 
regionen som nationellt. Detta har blivit påtagligt de senaste åren då antalet personer med 
efterfrågade kompetenser inte räcker till. Viktiga delar för en arbetsgivare att arbeta med är 
varumärket där exempelvis löner och anställningsvillkor, bra arbetsmiljö och ledarskap samt 
delaktighet och utvecklingsmöjligheter ingår. 
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Hälsa och Friskvård 
Under 2019 infördes ett nytt sätt att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och 
organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Detta arbete följer ett tydligt års-hjul med 
aktiviteter, rutiner och verktyg. 

Under året träffades även ett nytt samverkansavtal med de fackliga organisationerna och ett 
utbildningsprogram innehållande moduler med olika, relevant innehåll startade under hösten. 
Särskilda insatser har riktats till enheter med hög sjukfrånvaro. 

Personalkostnader   
 Utfall 2019  Budget 2019  Avvikelse 2019  
Löner  -526 014 -555 738 29 726 
Arbetsgivaravgifter - 178 840 - 186 329 7 489 
Pensioner -42 945  -42 945 
Totalt - 747 799 - 742 068 -5 731 

 

Hållbarhet 
Redovisningen nedan presenterar ett urval av nyckeltal som följer utveckling av 
hållbarhetsarbetet i Hammarö kommun. 

Kommunala miljöbilar 
År 2019 är 10,8 % miljöfordon av det totala antalet bilar. Andelen miljöbilar minskar jämfört 
med 2018. Nyckeltalet (KKiK) visar andelen miljöbilar i den kommunala bilparken (avser 
personbilar och lätta lastbilar). Fordon som uppfyller nationella miljöbilsdefinitionen före år 
2013 och de som gäller från år 2013, samt klimatbonusbilar från den 1 juli 2018. 
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Kollektivtrafikresor 
Antalet resor med kollektivtrafiken per invånare 2019 har ökat jämfört med 2018 och är tillbaka 
på samma siffra som 2017. Trolig orsak är att ombyggnationen av hållplatsen i centrum som 
pågick under slutet av 2018 nu är färdigställda. 

 

Insamling av avfall 
Mängden kärlavfall som går till förbränning har minskat med 3 % jämfört med år 2018. För en 
betydande ändring måste matavfall källsorteras för biologisk behandling. Utsortering av 
matavfall har inte utförts under 2019. Ett system som underlättar sortering av förpackningar 
och returpapper kan minska mängden kärlavfall till förbränning ytterligare. Av det kärlavfall 
som skickas till förbränning består cirka en tredjedel av matavfall och en tredjedel av 
förpackningar och returpapper. 

 

Förväntad utveckling 
Hammarö kommun är inne i en intensiv investeringsfas vad gäller förskolor, skolor och även ett 
särskilt boende. Det kräver stora resurser både under projekttiden men också framledes vad 
gäller räntekostnader, avskrivningar och drift. För att klara denna utmaning krävs ett antal 
olika saker. Kommunens verksamheter behöver bli så effektiva som är möjligt och ett antal 
åtgärder behöver vidtas för att spara pengar. En skattehöjning har gjorts från och med 2020 
med 1,50 kronor. Det är en stor höjning men också en nödvändig höjning för att klara de 
utmaningar vi står inför. Höjningen ger ca 60 mnkr in i kommunkassan per år. 

Skattehöjningen ska ses tillsammans med de åtgärder som också måste vidtas inom 
kommunorganisationen för att sänka kostnadsnivåerna framåt. 

Koncernens låneskuld är en utmaning då den redan nu närmar sig 2 000 mnkr. Här behöver vi 
jobba med att titta över om det finns försäljning av tillgångar som kan göras för att minska 
lånebehovet. 

Vi ökar i befolkning och den demografiska förändringen handlar framförallt om ökat antal 
barn och äldre. Det är dock ytterst väsentligt att kommunen fortsätter sin befolkningstillväxt. 
Fler invånare innebär mer intäkter till kommunen och dessutom blir det fler som kan dela på 
de kostnader som uppstår. 

Inom 5–6 år bör Hammarö kommun börja amortera på sina lån. Hur stora amorteringarna bör 
vara per år får vi återkomma till men en amorteringstakt på ca 40 år är en rimlig 
utgångspunkt. 
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Driftsredovisning 
Resultatuppföljning kommunen 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

 Utfall 2018  Utfall 2019  Budget 2019  Avvikelse 2019  
INTÄKTER 43 252 41 959 39 422 2 537 
KOSTNADER - 104 087 -92 852 -90 997 -1 856 
Resultat -60 835 -50 893 -51 575  682 

 
Servicenämnden - Skattefinansierad verksamhet 

 Utfall 2018  Utfall 2019  Budget 2019  Avvikelse 2019  
INTÄKTER 24 016 21 622 20 124 1 497 
KOSTNADER - 139 901 - 145 511 - 145 215 - 295 
Resultat - 115 885 - 123 889 - 125 091 1 202 

 
Servicenämnden - Internfinansierad verksamhet 

 Utfall 2018  Utfall 2019  Budget 2019  Avvikelse 2019  
INTÄKTER  100 535  121 675  129 477 -7 802 
KOSTNADER - 112 198 - 132 599 - 134 389 1 789 
Resultat -11 663 -10 925 -4 912 -6 013 

 
Servicenämnden - Taxefinansierad verksamhet 

 Utfall 2018  Utfall 2019  Budget 2019  Avvikelse 2019  
INTÄKTER 57 751 60 563 57 471 3 092 
KOSTNADER -56 122 -57 584 -57 471 - 113 
Resultat 1 630 2 978 0 2 978 

 
Bildningsnämnden 

 Utfall 2018  Utfall 2019  Budget 2019  Avvikelse 2019  
INTÄKTER 43 819 45 655 35 233 10 422 
KOSTNADER - 414 372 - 527 353 - 523 553 -3 800 
Resultat - 370 553 - 481 698 - 488 320 6 622 

 
Socialnämnden 

 Utfall 2018  Utfall 2019  Budget 2019  Avvikelse 2019  
INTÄKTER  112 141 89 688 67 964 21 724 
KOSTNADER - 397 914 - 388 972 - 362 971 -26 001 
Resultat - 285 772 - 299 284 - 295 007 -4 277 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 

 Utfall 2018  Utfall 2019  Budget 2019  Avvikelse 2019  
INTÄKTER 4 618 4 694 4 115  579 
KOSTNADER -8 873 -8 992 -8 938 -53 
Resultat -4 255 -4 297 -4 823  526 

 
Övriga nämnder 

 Utfall 2018  Utfall 2019  Budget 2019  Avvikelse 2019  
INTÄKTER  447  407  341 66 
KOSTNADER -12 394 -12 565 -12 691  126 
Resultat -11 947 -12 158 -12 350  192 
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Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
Ordförande Bosse Henriksson 
Förvaltningschef Caroline Depui 

Viktigare händelser 
Under 2019 har stort fokus lagts på det stora skolprojektet. Sedan några månader tillbaka finns 
en styrgrupp för skolprojektet bestående av både politiker och tjänstemän. 

Personalomsättningen i förvaltningen har varit relativt låg under perioden men under hösten 
har ett antal tjänster blivit vakanta. Vissa kommer att återbesättas andra inte. 

I budgetarbetet för både 2019 och 2020 har förvaltningen jobbat hårt med att effektivisera, 
förändra och strukturera om arbetet för att fortsatt kunna ge den service och den kvalitet som 
Hammarö kommun vill stå för. 

Under året har samtliga politiker jobbat med att ta fram överenskommelser utifrån Hammarö 
kommuns värdegrund. I början av året gjordes stora insatser avseende politikerutbildning för 
nyvalda. 

Under 2019 har Hammarö kommun startat upp arbetet med att få igång ett e-arkiv. Miljö och 
byggförvaltningen har genomfört ett pilotprojekt. Det har krävt stora arbetsinsatser för att 
komma igenom projektet. Ägare av systemet är kommunstyrelsen. 

Under 2019 har tjänsterna för miljösamordnare och kommunekolog avvecklats av ekonomiska 
skäl. Arbetet kommer att leva vidare i våra förvaltningar då det finns ett gediget arbete 
nedlagt avseende styrdokument, rutiner med mera för miljöarbetet. 

Skärgårdsmuséet i kommunens regi avslutades under augusti 2019. Föreningsdrift är på gång. 

Ekonomi 
Kommunstyrelsens resultat är nästan 700 tkr bättre än budget. Målet var att kommunstyrelsens 
resultat skulle vara minst +300 tkr vid årets slut. Att det nu uppgår till 700 tkr beror på ett antal 
olika orsaker. Dels har personal avvecklats snabbare än vad som var planerat dels har vi haft 
vissa vakanser under året. Det finns underskott på vissa avdelningar men dessa uppvägs av 
överskott på andra inom kommunstyrelsen. 

Driftredovisning (tkr) 
 2019  Budget 2019  Avvikelse  
Intäkter 41 959 39 422 2 537 
Personalkostnader -40 846 -40 683 - 163 
Övriga kostnader -52 006 -50 313 -1 693 
Summa -50 893 -51 575  682 
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Måluppfyllelse 

 

Titel Bedömning 
Hammarö kommun har en hälsofrämjande 
arbetsmiljö  
Medarbetarna upplever att de är engagerade i 
att utveckla och förbättra verksamheten  
Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från 
diskriminering  

 

Analys 
Delvis måluppfyllelse 

De mål som kommunstyrelsen har är de kommungemensamma medarbetarmålen som gäller 
alla nämnder. Den fysiska arbetsmiljön på kommunstyrelsens förvaltning är fortsatt god. När 
det gäller sjukfrånvaron så är den högre än förväntat men bedöms inte vara arbetsrelaterad. 

I medarbetarundersökningen följer vi upp om medarbetarna har goda möjligheter att 
använda erfarenhet och kompetens i arbetet, om medarbetarna lär nytt och utvecklas och 
om medarbetarna upplever en framåtanda på arbetsplatsen. Resultatet för upplevd 
framåtanda visar ett upplevt försämrat resultat jämfört med föregående år vilket vi ser som ett 
resultat utav det ansträngda ekonomiska läget. Övriga parametrar som delaktighet, lära nytt 
och att utvecklas i arbetet har försämrats något, men är fortsatt på en hög nivå. 

Utifrån medarbetarundersökningen och de resultat som kommit fram där kan konstateras att 
vi tillsammans i Hammarö kommun behöver jobba med vår stolthet, våra mål och hur vi som 
medarbetare ser på varumärket och arbetsgivaren Hammarö kommun. 
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Servicenämnden 
Ordförande Lennart Lämgren 
Förvaltningschef Lars Elfstrand 

Viktigare händelser 
Serviceförvaltningen representerar en bred verksamhet, som levererar direkta servicetjänster 
till Hammaröborna, men även till våra förvaltningar. Verksamhetsåret 2019 har varit ett 
arbetsintensivt år för våra enheter och då särskilt kopplat till våra pågående skolprojekt men 
även med omställning till nya budgetramar och vår nya organisation. Serviceförvaltningen 
består idag av 7st enheter: kost, lokalvård, VA, utemiljö & Renhållning, fritid, fastighet och 
projekt. Vi är idag 179st anställda i serviceförvaltningen och vår medelålder är 48 år 

Under 2019 har en ny VA-chef rekryterats, som tillträdde 1 januari. VA blev också en egen 
enhet från den 1 januari 2019. 

Arbete med att ta fram en strategisk plan för serviceförvaltningen är påbörjat. Syftet med 
denna plan är att på en övergripande nivå beskriva hur vi tror verksamheten kommer se ut 
2030. Den kommer vara ett bra verktyg för både politiken och våra medarbetare att ha med 
sig i de strategiska mål som vi tillsammans sätter för verksamheten. 

Fastighetsenheten har under året jobbat med att utveckla professionaliteten och kvaliteten i 
våra tjänster. Det händer mycket inom kommunen och beståndet behöver kontinuerligt 
utvecklas för att enheten ska kunna leverera en effektiv drift. Enhetens utveckling tillsammans 
med att gamla byggnader avvecklas eller rivs gör att vi har ökat vår möjlighet att leverera 
ändamålsenliga lokaler till kommunens verksamheter. Andra aktiviteter som genomförts är: 

• underhållsåtgärder utifrån den systematiska underhållsplaneringen 
• modulskolan på Hammarlunden har tagits i drift 
• Vårstigens förskola har tagits i drift 
• IT-stödet har utvecklats för att effektivisera och kvalitetssäkra fastighetsförvaltningen 

Renhållning & Utemiljö 
Gata 

• Underhållspengar för dikesrensning, spol- och slamsugning av brunnar samt förbättrad 
potthålslagring har erhållits och arbete har påbörjats för att minska underhållsskulder. 

• Reinvestering av asfalten har under 2019 haft fokus på att göra vägarna ut till naturen 
och skärgården i bra skick. 

Gatljus 

• Gatljussanering är färdigställd på Göterstavägen, Karlavägen, Dahlgrensvägen, 
Egnahemsvägen, Trädgårdsvägen, Villavägen och Vikingavägen med nya stolpar 
och fundament, kabel och nya LED-armaturer. 

• Gatljussanering på Edsviken med utbyte av rostiga stolpar är klart. 

Park 

• Omorganisation har skett av park, där parkarbetartjänsterna går från att vara 
helårsanställda till behovsanställda under säsong, för att matcha antalet personal 
med verksamhetens behov.  

• Jonsbolsparkens generationsmötesplats samt lekplatsen i Skoghallsparkens 
generationsmötesplats är färdigställd. Träd har planterats för att rama in parken. 

Renhållning 
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• Samråd och genomgång med länsstyrelsen skedde i våras angående Mosstorp. 
Avslutningsplanen har skickats in. Nya kompletteringskrav har tillkommit. Lakvattnet 
utreds. 

• Sophämtning: Införande av sidlastare på villaturerna. Många byten av säck till kärl 
efter bland annat de nya hämtningsrutinerna och viktbegränsningen på 15 kg per 
säck. 

• Trafikmätning har skett på återvinningscentralen för att få en helhetsbild över 
besöksmönster och typ av kund. 

Lokalvård 
• Under hösten har Lokalvården arbetat med att skapa tydliga roller samt struktur och 

inköpsmönster i sin verksamhet. Arbetet har gett ett positivt resultat bland 
medarbetarna då de känner en tydlighet i vad, varför och hur vi gör saker inom 
lokalvården. 

• En verksamhetsplan har upprättats inför 2020 där alla medarbetare varit involverade 
vid flera tillfällen. Verksamhetsplanen bygger på huvudområden budget, hållbarhet, 
arbetsmiljö, kultur och varje område har tydliga målbilder, aktiviteter och ansvar för 
att skapa en tydlighet. 

Kostenheten 
• Upphandlingar av kantintransport samt huvudgrossist för livsmedel är genomförda 

och avtal är tecknat med resp. leverantör 
• Införande av värmevagnar för matdistribution till förskolor har genomförts. 
• Lunna förskola och Hallersruds förskola har växlat till mottagningskök. 
• Hammarö kommun har anslutit sig till Kost- och servicenämnden Region Värmland. 

Kylda matlådor till hemmaboende har börjat köpas in från Centralsjukhuset i Karlstad 
(CSK). 

VA-enheten 
VA-enheten bildades vid årsskiftet och en organisationsstruktur har tagits fram. Rekrytering av 
ny VA-ingenjör och driftledare har skett under hösten. För att stärka upp organisationen kring 
VA-ekonomi har en handläggare för abonnentfrågor rekryterats internt. 

• Vi har börjat ta emot avloppsvatten från Dingelsundet. I och med inkopplingen av 
Dingelsundet har Vidöns reningsverks nya tillstånd börjat gälla. 

• Vi har påbörjat bortforsling av materialhögar kopplat till den tidigare 
slamhanteringen. Materialet används till sluttäckning av deponi i Storfors. Den gamla 
komposteringsverksamheten på Vidöns reningsverk ska vara helt avslutad senast 
2023. 

• Producerat slam under 2019 har gått till jordbruksmark. 
• Arbete med en långsiktig VA-ekonomi har pågått under hösten för att ge 

förutsättningar att kunna planera för en hållbar VA-verksamhet. 

Projekt 
• Produktion av nya Idrottshallarna (2st) vid Hammarlunden påbörjades och tillfälliga 

lokaler (evakuering) i den ena idrottshallen färdigställdes. Den andra idrottshallen är 
klar i april 2020. 

• Del 2 i evakueringslösningen på Hammarlunden färdigställdes under året. Det gäller 
ett flertal moduler för klass 4–6. Delar av gamla Hammarlunden F-6 har rivits för att 
skapa utrymme för byggnation av nya Hammarlunden F-6. De gamla lokalerna var 
utdömda 

• Exploaterings projektet Västra Tye har färdigställts. Projektet vann i CEEQUALs 
Exceptional Achievement Awards certifiering, och det är första gången ett svenskt 
projekt vinner. Projektet uppnådde certifieringens högsta betyg – Excellent, och 
kvalade därmed in till finalen i London där vi vann. 
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• Rivning av Götetorpsskolan och Trofedepån är genomförd, rivning av 14st lokaler på 
Sätterstrand är påbörjad, totalt har 5st huskroppar rivits 

• Centrumhållplatsen har färdigställts 
• Upphandling av stabilitetsarbete i Lillängshamnen är genomförd och entreprenör 

kontrakteras. 

Fritid 
• Vi har genomfört sommarlägren med 335 barn totalt. Det är 90 barn fler än 2018. 

Sommarlägret måste ses som en stor succé! 

Ekonomi 
Skatte- och internfinansierad verksamhet 

Den skatte- och internfinansierade verksamheten har en avvikelse på -4,8 mnkr där -6 mnkr 
kommer från den internfinansierade delen. 

Avvikelsen för den internfinansierade verksamheten är -6 mnkr varav - 8,2 mnkr kommer från 
vakanta/underfinansierade lokaler vilket ska redovisas som budgetavvikelse enligt riktlinjer från 
KS. Övrig drift visar + 2,2 mnkr vilket främst härrör från lägre personalkostnader  
(vakanser) och minskade underhållsåtgärder. 

Resultatet för den skattefinansierade verksamheten är +1,2 mnkr. Avvikelsen kommer från 
vakanser på personalsidan och övriga personalrelaterade kostnader. Effekten dämpas av 
högre kostnader för vinterväghållning och ersättning till friskolor. 

Taxefinansierad verksamhet 

VA (vatten/avlopp) visar positiv avvikelse på 2,7 mnkr vilket främst kommer från högre 
konsumtionsavgifter 1,8 mnkr och högre anslutningsavgifter 1,1 mnkr. Överskott från 
slutreglering av vatten 2018 samt lägre elförbrukning dämpas av högre kostnader för 
slamhantering samt kundförluster och skadestånd. Kostnader för ströanslutningar matchas av 
högre intäkter. 

Renhållning visar en positiv avvikelse på 0,3 mnkr vilket kommer från lägre kostnader för 
insamling och förbränning. 

Driftsredovisning (tkr); Skatte- och internfinansierad del 
 2019  Budget 2019  Avvikelse  
Intäkter  143 296  149 601 -6 305 
Personalkostnader -77 894 -83 000 5 106 
Övriga kostnader - 200 216 - 196 604 -3 612 
Summa - 134 814 - 130 003 -4 810 
    

Driftredovisning (tkr); Taxefinansierad del 
 2019  Budget 2019  Avvikelse  
Intäkter 60 563 57 471 3 092 
Personalkostnader -10 567 -9 949 - 618 
Övriga kostnader -47 017 -47 522  505 
Summa  2 978 0 2 978 

Måluppfyllelse 

 

Titel Bedömning 
Hammarö kommun har en hälsofrämjande 
arbetsmiljö  
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Medarbetarna upplever att de är engagerade i 
att utveckla och förbättra verksamheten  
Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från 
diskriminering  
Förbättra måltiden för äldre genom att säkerställa 
näringsriktighet och att arbeta med 
måltidssituationen i ett samarbete över 
yrkesgrupper  
Standarden på kommunens gator, vägar och 
gång- och cykelvägar ska höjas  
Tätare kommunikation med invånare genom 
öppna dialogmöten  
Utveckla Kilenegården och Mörmospåret 

 
Höja kvaliteten på nuvarande idrottsskola 

 
Kemikalieanvändningen inom lokalvård ska minska 

 
Utsortering av hushållsavfall ska starta 

 
 

Analys 

Serviceförvaltningen har under 2019 haft 10 st. mål/aktiviteter som är riktade mot de 
övergripande målområdena. Av dessa har 5st mål uppfyllts, 3st av målen har inte uppfyllts, ett 
av målen är delvis uppfyllt, ett av målen är svårt att uppfylla pga. det inte tillåter någon 
avvikelse men har ett godkänt resultat i sin helhet. Målen redovisas enligt nedan: 

Uppfyllda mål under Bo och leva: - Förbättra måltiden för de äldre avseende näringsriktighet 
och hur måltidssituationen upplevs - Standarden på kommunens vägar och gång & 
cykelvägar ska höjas. 

Ej uppfyllda mål under Bo och leva: - Tätare kommunikationen med innevånare genom 
öppna möten 

Uppfyllda mål under Folkhälsa: - Utveckla Kilenegården 

Ej uppfyllda mål Folkhälsa: - Höja kvalitén på idrottsskolan 

Uppfyllda mål under Hållbarhet: - Medarbetare upplever att de är engagerade i att utveckla 
verksamheten - Kemikalieanvändningen inom lokalvården ska minska - Hammarö kommunen 
har en hälsofrämjande arbetsmiljö är delvis uppfyllt. 

Ej uppfyllda mål under Hållbarhet: - Utsortering av hushållsavfall - Hammarö kommuns 
arbetsplatser ska vara fria från diskriminering 

Sammanfattningsvis har serviceförvaltningen bidragit med att arbeta för att de övergripande 
målen ska uppnås även om inte alla målen är uppnådda. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Ordförande Björn Nordenhammar 
Förvaltningschef Ann-Kristin Djuvfeldt 

Viktigare händelser 
• Förvaltningen ingår i en projektgrupp för upphandling och införande av e-arkiv i 

kommunen. Förvaltningen är pilot vid införandet av e-arkiv. Verksamhetssystemet 
ByggR för bygglovsprocesserna, förvaltningsövergripande ärenden samt ärenden om 
bostadsanpassning kommer att slutarkiveras i e-arkivet. Den 19 december 2019 kunde 
e-arkivet leveransgodkännas. 
 

• Förvaltningen har under året infört Minut Bygg som digitaliserar handläggningen av 
byggärenden. Ansökningar och kompletteringar görs helt digitalt och diarieförs direkt 
i ärendesystemet. I den nya tjänsten kan man ansöka och anmäla allt från enklare 
ärenden, så som eldstad, mur, plank, skyltar och Attefallsbyggnationer till mer 
komplicerade och större byggprojekt. 
 

• Från och med den 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för 
livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet innan den startas upp. De nya 
reglerna har inneburit arbete för förvaltningen med ändring i delegationsordning samt 
upprättande av nya rutiner och mallar samt informationsmaterial. 
 

• Ny tobakslag trädde ikraft den 1 juli 2019. Två miljöinspektörer har gått kurser samt 
nätverkat för att tillämpa den nya lagen. Nya blanketter, informationsmaterial samt 
ändringar i delegationsordningen och ny taxa för prövning, tillsyn och kontroll enligt 
lagen om tobak och liknande produkter har arbetats fram. Från den 1 juli 2019 krävs 
det tillstånd från kommunen för att få sälja tobaksprodukter så som snus och 
cigaretter. Företag som tillhandahöll tobaksvaror under 2019 var tvungna att senast 
den 1 november 2019 ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning för att få fortsätta sin 
försäljning. Vid tillståndsprövningen gör nämnden en lämplighetsprövning. Granskning 
sker av person med betydande inflytande (PBI). Nämnden har möjlighet att begära ut 
uppgifter från Skattemyndigheten och polisen (belastningsregistret). Vi gör även en 
kreditupplysning (på personupplysning och företagsupplysning). Granskning sker även 
av egenkontroll vid tillståndsprövningen. 
 

• Under året har samtliga förskolor och skolor i kommunen fått besök. Kontroll enligt 
tobakslagen gjordes av rökfria skolgårdar och förskolegårdar. 
 

• Under våren reviderades livsmedelskontrollen i Hammarö kommun av Länsstyrelsen 
och Livsmedelsverket. Handläggningsrutiner och styrdokument sågs över och 
dokument uppdaterades. En reviderad taxa för den offentliga kontrollen av livsmedel 
har antagits och fastställts av fullmäktige i december 2019. 
 

• Under hösten 2019 följde länsstyrelsen upp miljöbalkstillsynen i Hammarö kommun. 
Nämnden har under året gjort en behovsutredning för miljöbalkstillsynen som omfattar 
åren 2020–2022. 
 

• Provköp av folköl har gjorts i våra butiker. 18-årsgräns gäller vid köp av folköl. Samtliga 
försäljningsställen utom två efterfrågade legitimationer vid köpet. 
 

• Förvaltningen har tillsvidareanställt en miljöinspektör samt visstidsanställt en 
miljöinspektör under ett år som vikarie för föräldraledig inspektör. 
 

• Nämnden har beviljat bygglov för bland annat tre flerbostadshus i Lillängshamnen, tio 
fyrbostadshus på Hammar, affärslokal Dollarstore på Nolgård, två idrottshallar och 
skolpaviljonger på Hammarlundens skola, nybyggnad av F6 skola på Hammarlunden, 
nybyggnad av Götetorpsskolan samt nybyggnad av förskola på Anneberg. 
 

• Rivningslov har beviljats för Mörmoskolan. 
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• Under året har nämnden beslutat om startbesked för rivning av Götetorps skola och 
angränsande bensinstation samt startbesked för rivning av före detta 
vattenreningsverket. Nämnden har beslutat om delstartbesked för rivning av 
byggnader på Sätterstrand som inte kräver miljötillstånd eller tillstånd från 
arbetsmiljöverket. Vid rivningsprojekt och exploateringsprojekt krävs undersökningar 
av mark och byggnader som kan gälla förorenade områden, masshantering samt 
miljöinventeringar av byggnader. Dessa ärenden handläggs av miljöinspektörerna. 

Ekonomi 
Miljö- och byggnadsnämnden gör ett resultat på 526 tkr. 

Miljöbalken: 

Nämnden har ett överskott på miljöbalken på 296 tkr. En miljöinspektörs tjänst har under våren 
varit vakant två månader. En miljöinspektör har rekryterats och började sin tjänst den 20 maj. I 
överskottet ligger även ett plus på 217 tkr på intäktssidan. 

Livsmedel: 

Nämnden har ett överskott på intäktssidan på livsmedelskontrollen på 131 tkr. Miljö- och 
byggnadsnämnden har ingått ett avtal om interkommunal samverkan inom 
livsmedelsområdet med Karlstads kommun. Miljö- och byggnadsnämnden har ingått ett avtal 
där vi köper 50 timmars kontrolltid per år från livsmedelsinspektörerna i Karlstads kommun. 

Bygglov: 

Nämnden har ett överskott på 220 tkr på bygglovsintäkterna. Nämnden har i början av året 
beviljat bygglov för stora projekt vilket genererat höga intäkter. Bygglov har bland annat 
beviljats för tre flerbostadshus i Lillängshamnen, tio fyrbostadshus på Hammar, affärslokal 
Dollarstore på Nolgård samt två idrottshallar och skolpaviljonger på Hammarlundens skola. 
Intäkterna för dessa bygglov är på drygt 700 tkr. Bygglovschefen gick i pension den 31 maj 
och hans tjänst var vakant återstående delen av 2019. Bygglovschefen har under hösten varit 
timanställd för att bland annat arbeta med införandet av e-arkiv på förvaltningen. Nämnden 
har en ökad kostnad för personal gentemot budget. Netto på bygg hamnar på 10 tkr. 

Bostadsanpassning: 

Förvaltningen har en budget för bostadsanpassningsbidrag på 1 miljon. 84 tkr kvarstod vid 
årets slut. 

Handläggning av ett större bostadsanpassningsärende påbörjades under året. 
Bygglovsansökan samt bostadsanpassningsbidrag på 1,2 miljoner beviljades i miljö- och 
byggnadsnämnden under hösten 2019. En mindre del av kostnaden (423 tkr) för 
byggnationen belastade 2019 års budget. 

 

Driftsredovisning (tkr) 
 2019  Budget 2019  Avvikelse  
Intäkter 4 694 4 115  579 
Personalkostnader -6 163 -6 167 3 
Övriga kostnader -2 828 -2 772 -57 
Summa -4 297 -4 823  526 

Måluppfyllelse 

 

Titel Bedömning 
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Hammarö kommun har en hälsofrämjande 
arbetsmiljö  
Medarbetarna upplever att de är engagerade i 
att utveckla och förbättra verksamheten  
Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från 
diskriminering  
Nämndens handläggningsprocess ska vara 
effektiv och med god kvalitet.  
Tillsynen av tillgänglighet och säkerhet på 
lekplatser ska öka.  
Tillsynen av egenkontroll på skolor och förskolor ska 
öka.  
Nämnden ska öka sin kunskap om 
barnkonventionen och identifiera vilka 
ärendetyper barn är berörda av samt hur vi ser till 
att barns rättigheter tas tillvara.  
Nämnden ska värna om orörd natur på Hammarö 
och inga nya etableringar ska ske på södra delen 
av ön. Vid bygglovsprövningar ska extra hänsyn 
tas till grönstrukturplanen.  
Tillsynen av strandskydd ska öka. 

 
Tillsynen av latrinhanteringen i fritidshusområden 
ska öka.  
Alla medarbetare ska ha lika möjligheter till 
kompetensutveckling och att utvecklas i arbetet.  
Nämnden ska vara öppen för och erbjuda 
praktikplatser.  

 

Analys  
Miljö- och byggnadsnämnden har under 2019 haft 8 nämndmål (utöver de 
kommungemensamma medarbetarmålen). Av dessa har 6 mål uppfyllts helt och två av 
målen uppfylldes i hög grad. Inget av dessa 8 nämndmål har bedömningen ej måluppfyllelse. 

Nämndens mål att handläggningsprocessen ska vara effektiv och med god kvalitet 
uppfylldes i hög grad. För att få fram resultatet inom det målet har vi fyra mått varav tre 
uppfylldes helt. Måttet som inte uppfylldes var nöjd-kund-index (NKI) från nämndens egen 
brukarundersökning. NKI blev 67 och målvärdet var 75. 

Nämndens mål att tillsynen av egenkontroll på skolor och förskolor ska öka har delvis uppfyllts. 
Nämndens mål är under strategiområde folkhälsa och fullmäktigemålet "alla Hammaröbor 
har lika förutsättningar till ett gott liv och en god hälsa". En projektplan för tillsyn av 
egenkontroll på skolor och förskolor har arbetats fram. Nytt informationsmaterial om 
egenkontroll på skolor och förskolor har arbetats fram. Tillsyn av egenkontroll på skolor har 
genomförts under hösten. Tillsynen av egenkontroll på förskolor kvarstår. 

Miljö- och byggnadsnämnden har kunnat bidra till den övergripande måluppfyllelsen genom 
aktiviteter som genomförts på förvaltningen och ut mot våra verksamhetsutövare/kunder. 
Medarbetare på förvaltningen har varit aktiva och arbetat fram lämpliga och tydliga 
aktiviteter för att uppfylla nämndens mål och i slutänden även fullmäktigemålen. 

Helhetsbedömningen för de kommungemensamma medarbetarmålen är att de har 
uppnåtts. 
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Socialnämnden 
Ordförande Margareta Ivarsson 
Förvaltningschef Aniko Andersson Persson 

Viktigare händelser 

Viktiga händelser som har påverkat socialnämnden under 2019: 

• Ny Hälso- och sjukvårds-enhetschef from 2019-04-01. 

• Ny socialchef from 2019-06-01. 

 

Välfärdsteknologi och e-hälsa: 

Välfärdstekniken är en viktig del av socialförvaltningens arbete för att kunna bryta och minska 
isolering, stödja självständighet och möjliggöra delaktighet i samhällslivet. 

Under 2019 har socialnämnden arbetet aktivt med digitalisering och välfärdsteknologi inom 
flera verksamhetsområden. Arbetet har resulterat att Hammarö kommun/Socialförvaltningen 
utsetts för årets e- hälsokommun och även har vunnit Tunnstall Awards priset med, samt har 
bästa kontinuiteten hos brukarna i hemmet i Värmland. 

Kompetensutveckling: 

• Socialförvaltningen har sökt och fått beviljat 720 tkr från Omställningsfonden. 
Förvaltningen använder pengarna till kompetenshöjning och utbildar 15 medarbetare 
till undersköterska.  

• Förvaltningens chefer gick på en föreläsning om bemanningsakademi och hälsosamt 
schema under sommaren. Möjligheten att jobba utifrån ett förbättrat och mer 
hälsosamt schema sammanfaller även med kravet gällande budgetanpassningen. 
Utifrån dessa två aspekter fattas beslut och förvaltningen påbörjar sin resa mot en 
friskare arbetsplats och en förbättrad ekonomi i form av minskad sjukfrånvaro och 
minskade externa vikarietillsättningar vid behov. 

• Under första halvåret har socialnämnden jobbat utifrån kommunövergripande 
värdegrundsarbete. Både politiker och tjänstemän har aktivt deltagit i arbetet på sin 
egen enhet. 

Äldreomsorg 

• Nya äldreboendets byggnation pågår enligt plan och beräknas vara färdigt i augusti 
2020. 

• Kön och ansökningarna till särskilt boende har minskat drastiskt under 2019 i jämförelse 
mot året 2018. 

• Från april månad har kommunen bytt leverantör av matdistribution.  Centralsjukhuset i 
Karlstad levererar maten. 

• Omstrukturering av ö-gruppen har påbörjats under hösten. En genomlysning har 
genomförts och antalet brukare som hör till "demens-hemtjänst" har minskat betydligt. 

Funktionsstöd & socialpsykiatri 

• I takt med att kommunen växer ökar belastningen på funktionsstödsomsorgen. 

• Inom personlig assistans har den ändrade rättspraxisen inom området fått tydligt 
kännbara ekonomiska konsekvenser. 
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• Området socialpsykiatri påverkas av att den psykiska ohälsan ökar i samhället. Detta 
tillsammans med befolkningstillväxt ökar trycket på verksamheten och antalet 
personer som beviljas stöd blir allt fler. 

• Antalet ansökningar till gruppbostäder har ökat markant under året. Detta har 
resulterat en projektering av nya gruppbostadsplatser. 

• Beslut om privatisering av personlig assistans har fattats av KF, den 24/6 2019 och 
återtagits under december månad. 

 

Individ- och familjeomsorg: 

Individ- och familjeomsorg har som ett led i att utveckla verksamheten arbetat med att 
genomföra metodförändringar där inriktningen är att i ökad utsträckning utveckla s.k. 
hemmaplanslösningar för barn och unga som är i behov av stödåtgärder. Detta kommer på 
olika sätt få positiva effekter framöver. 

Missbruksvården har under året fått ökad efterfrågan på de tjänster som erbjuds. Den 
ambition som funnits att möta det ökade trycket med lösningar på hemmaplan har varit 
lyckosam. 

• Försörjningsstödet har ökat under året av olika anledningar. Socialförvaltningen ser att 
antalet hushåll, som får försörjningsstöd, ökar i jämförelse med föregående år. Även 
hushållens storlek har i flera fall varit större än tidigare. 
 

• De största grupperna som uppbär försörjningsstöd är arbetslösa utan ersättning samt 
sjukskrivna utan sjukpenning. Arbetsförmedlingens omorganisering har påverkat 
kommunen. 
 

• En undersökning av hur arbetet kan utvecklas med att förebygga psykisk ohälsa 
bland barn- och unga i Hammarö kommun har genomförts. Resultatet har bearbetats 
och en aktivitetsplan har tagit fram för att fortsätta arbetet under 2020.  
 

• Renoveringen av Individ- och familjeomsorgens fastighet på Mörmovägen har 
slutförts. Inflyttning i de nya lokalerna skedde i mars månad. 

Ensamkommande barn och flyktingar: 

Nämndens arbete inom området för ensamkommande barn har under 2019 till stor del 
präglats av att ställa om området utifrån det nya regelverket samt det minskade antalet 
ungdomar. 

Det tryck som tidigare funnits med anledning av ett högt mottagande av flyktingar har avtagit 
under de senaste åren.  

Socialnämnden har under året påbörjat avveckling av HVB-enheterna och barnen som 
fortfarande är aktuella för insatser placeras till ett stödboende istället. Arbetet med 
avvecklingen beräknas vara färdigt i april 2020. 

 

APH 

• Under senvåren tömde ett arbetslag delar av Mörmoskolan på material. Totalt 
plockades ca 30 ton material bort. 
 

• Antalet ungdomar som sökte feriearbete har aldrig tidigare varit så högt som i år. 
 

• Arbetsledare på Byggteam har genomgått utbildning och inlett besiktning av 
lekplatser för Serviceförvaltningens räkning. 
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• Gemensamt med IFO, genomfördes en utredning kring ungas psykiska hälsa i 
Hammarö kommun. Resultatet presenterades i november. 
 

• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har besökt oss för att underlätta 
igångsättandet av förebyggande arbete kring målgruppen unga. 

Ekonomi 
Avvikelsen mot budget blev -4,3 mkr, vilket till stor del förklaras av kostnader för flykting-
verksamheten. Resultatet är dock ca 3 mkr bättre än prognostiseringen vid delårsrapporten.  

Särskilda händelser som har påverkat socialförvaltningens budgetresultat på negativt sätt: 

• Utdragen beslutsfattande om privatisering av personlig assistans. 
 

• Kostnaderna för integrationsarbetet kunde inte minska i samma takt som 
verksamheten blev mindre. Bidragen från Migrationsverket sänktes till följd av mindre 
verksamhet. 
 

• Ökade kostnader för de första 20 timmar till Försäkringskassan, personlig assistans. 
 

• Flera utförda hemtjänsttimmar än budgeterade. 
 

• IFO gick med ett minusresultat där den största belastningen har legat på 
försörjningsstödet, HVB unga och vuxna samt kontaktpersoner inom psykiatri. 

En förklaring till att försörjningsstödet ökat är att även om antalet hushåll inom 
försörjningsstödet har blivit färre, har kostnaderna ökat på grund av hushållen blivit större. De 
hushåll som står till arbetsmarknadens förfogande går ofta snabbt vidare i en planering mot 
arbete eller studier medan de mer komplexa ärendena med behov av flera insatser och har 
samordningsbehov tenderar att bli kvar längre. 

När det gäller HVB-placeringar av vuxna har förvaltningen endast haft en placering under 
hösten 2019 och på barn och unga området har det inte tillkommit några nya placeringar. 

Under året har ett flertal åtgärder vidtagits för att minska underskottet. 

 

 

Driftsredovisning (tkr) 

 2019  Budget 2019  Avvikelse  

Intäkter 89 688 67 964 21 724 

Personalkostnader -277 389 -269 190 -8 200 

Övriga kostnader -111 583 -93 781 -17 802 

Summa  -299 284 -295 007 -4 277 
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Måluppfyllelse 

 

Titel Bedömning 
Vården och omsorgen skall vara utformad så att brukaren blir väl 
omhändertagen och får det stöd som den behöver  
Socialtjänsten skall arbeta med tidiga insatser för att förbättra barn 
och ungas uppväxtvillkor.   

Hammarö kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö 
 

Medarbetarna upplever att de är engagerade i att utveckla och 
förbättra verksamheten  

Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från diskriminering 
 

 

Analys 

Socialnämnden har bidragit till den övergripande måluppfyllelsen genom de aktiviteter som 
personalen har genomfört inom verksamhetsområdena. Måluppfyllelse och eventuella 
åtgärder för resultatförbättring är knutna till målsatta mått och aktiviteter. Utöver detta bidrar 
nämndens till målområden genom verksamheternas arbete inom ramen för grunduppdraget 
via reglementet. 

För att uppnå målen arbetar nämndens verksamheter bland annat med processkartläggning 
i syfte att tydliggöra ansvar, arbetsflöde och visualisera hur en medborgares ärende flödar 
genom organisationen. Nämndens arbete med systematiskt kvalitetsarbete beskrivs i 
kvalitetsberättelsen. 

Hammarö kommuns medborgare är nöjda med de verksamheter som socialnämnden 
bedriver. Det syns tydligt genom de brukarundersökningarna som har gjorts under 2019. 

Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet. 

Socialnämndens verksamheter utvecklas ständigt i takt med en föränderlig omvärld och 
utifrån nya behov hos Hammarös medborgare. 
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Bildningsnämnden 
Ordförande Jens Meyer 
Förvaltningschef Björn Svantesson 

Viktigare händelser 

Rekryteringar 

Det har rekryterats tre nya rektorer under året, en inom förskolan och två inom grundskolan. 
Det har rekryterats en ny skolpsykolog och en kurator under våren. Det har även rekryterats en 
utbildningssamordnare som påbörjar sin tjänst kommande år. 

Statsbidraget "Likvärdig skola" har möjliggjort en utökning av personal inom organisationen 
med syfte att stärka likvärdigheten. 

Demografi 

I januari 2019 öppnades ytterligare fyra avdelningar vid Vårstigens nya förskola i paviljonger, 
vilket innebar att kommunen nu har 72 avdelningar totalt 2019. De kommunala insatserna har 
lett till en minskning av snittet barn per avdelning. För att nå Skolverkets rekommendationer 
och den politiska ambitionen, samtidigt som antalet barn i kommunen ökar, krävs fortsatt 
långsiktiga strategier och medvetna insatser på alla nivåer inom skolsystemet. 

Att det finns ett visst utrymme på varje skola för att kunna ta emot fler elever är gynnsamt 
eftersom det finns minst ett par förhållanden som Hammarö kommun behöver ta hänsyn till 
och ha framförhållning för. Det ena är det fria skolvalet vilket gör att vårdnadshavarna kan 
välja skola oberoende av i vilket upptagningsområde man bor. Ytterligare en faktor, som man 
måste ha i beaktande, är just den stora inflyttningen som sker till kommunen. Vilket leder till att 
elevantalet därför väntas öka ytterligare under de kommande åren. Detta är något som 
framförallt Bärstadsskolan har märkt av under 2019, där skolan nu överskrider det antal som 
den är byggd för, 500 elever. 

Lokalutveckling 

Den nya förskolan, Vårstigens förskola, är invigd. Förskolan bedrivs i paviljonger och har fyra 
avdelningar med plats för sex avdelningar. 

Besvär i Hammarlunden F-6 innebar att hälften av skolans elever och personal flyttade till 
ersättningslokaler i form av paviljonger under sommaren. Resterande elever och personal 
flyttade till ersättningslokaler i en idrottshall under december. 

Hammarlunden 7–9 har pga. lokalbrist fortsatt viss undervisning i Idrott och hälsa vid Hammarö 
Arena dit eleverna åker med buss. 

Utveckling 

Mycket fokus har fortsatt lagts på att utveckla verksamheten och kunna ta ett ännu större 
ansvar för alla barns lärande utifrån likvärdighets perspektiv. Digitalisering har prioriterats inom 
förskola, skola och fritidshem. Samtlig personal inom F-9 har deltagit i fortbildningsinsats kring 
digitalisering. Personal i fritidshem har fått en anpassad utbildning inom digitalt berättande. 
Under 2019 fick samtlig personal inom förskola och fritidshem ett eget digitalt verktyg i form av 
en egen chromebook. En större delegation med representanter från förskola, skola och 
fritidshem deltog vid SETT (Scandinavian Educational Technology Transform) mässan i 
Stockholm. En mötesplats för det moderna och innovativa lärandet. Mässan inspirerade för 
vidare utvecklingsarbete inom digitalisering, bland annat i form av anordnade workshops för 
övrig personal vid flera olika tillfällen under hösten. 

Förskolan har arbetat med att öka tillgängligheten genom projektarbete och utbildning på 
enheterna med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten samt arbetat fram en 
ärendegång kring tidiga insatser och särskilt stöd. Fortsatt fokus och arbete kring pedagogisk 
dokumentation och tillgängliga lärmiljöer inom förskolan. 
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Vid Mörmoskolan 7–9 startades en idrottsprofil from läsåret 2019/2020. Under det inledande 
läsåret har följande idrotter funnits; ishockey, innebandy, fotboll och ridsport. Sammanlagt har 
76 elever ingått bland nämnda idrotter, fördelat på 44 pojkar och 32 flickor. I skolans 
idrottsprofil ingår det även att skolans samtliga elever har lektion i idrott och hälsa varje dag. 

Arbetet med Trivselledarprojektet (TL) under raster har fortlöpt med mycket gott resultat vid 
samtliga F-6 enheter under året. Mörmoskolan F-6, Götetorpsskolan och Bärstadsskolan har 
ansökt och blivit antagna som övningsskolor under året. Centrala elevhälsan har fokuserat på 
ämnet "skolnärvaro" under året. P.g.a. ekonomi har Toleransprojektet avslutats under våren 
efter ca tio år. 

Ungdomsenheten 

Ungdomar vid fritidsgården har varit med och färdigställt bygget av en 9-håls Discgolfbana i 
skogen vid Mörmo Gård. Ungdomsenheten har genomfört ett gratis sommarläger för 
ungdomar under två veckor. Kostnaden har delvis finansierats genom statligt bidrag för att 
skapa just kostnadsfria sommarlovsaktiviteter. 

Kulturenheten 

Biblioteket har beviljats medel för "stärkta bibliotek" från Kulturrådet. Detta har resulterat i att 
"Meröppet" har startats, där låntagare får tillgång till biblioteket i avseende att låna böcker 
och lämna tillbaka böcker även under tider då biblioteket inte är bemannat. 

Ekonomi 
Bildningsnämnden har ett positivt resultat vid bokslutet 2019 om 6,6 mnkr. Resultatet beror till 
stor del av några övergripande områden inom förskolan som utgör största delen av 
överskottet. Anledningen till detta är att vi beslutade oss för att pausa en avdelning inom 
förskolan för att hålla ner kostnaderna, återhållsamhet av socioekonomiska medel inom 
förskolan samt minskade utgifter avseende förskolans IKE (interkommunala ersättning) p.g.a. 
billigare hyror som resulterade i en neddragning av denna ersättning. Dessutom har vi fått 
ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter p.g.a. fler barn i verksamheten. Allt detta har 
tillsammans bidragit till ett överskott om ca 4,6 mnkr. 

Andra områden som givit överskott är att avsatta medel för semesterlöneskuld, tilläggsbelopp 
och grundsärskolan inte har nyttjats i den omfattning som prognostiserats och därför ej är 
förbrukade. Dessa poster utgör ca 1,5 mnkr. 

Utifrån budgetbesparing har även en viss försiktighet förekommit för att vara i fas inför 2020. 
Tittar man endast på skolornas budget har den dock ett underskott om 1,6 mnkr. Det är främst 
en skola som står för detta underskott. Orsakerna till detta beror bland annat på högre 
interkommunal ersättning (IKE) samt för mycket personal utifrån budget. En skola har även ett 
kraftigt underskott p.g.a. flytt under året. 

Driftsredovisning (tkr) 

Tabell 2019  Budget 2019  Avvikelse  
Intäkter 45 655 35 233 10 422 

Personalkostnader -317 182 -321 536 4 354 

Övriga kostnader -210 171 -202 017 -8 154 

Summa  -481 698 -488 320 6 622 

Måluppfyllelse 

 

Titel Bedömning 
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Hammarö kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö 
 

Medarbetarna upplever att de är engagerade i att utveckla och förbättra 
verksamheten  
Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från diskriminering 

 
Andelen barn och elever som är folkbokförda i Hammarö kommun och som 
får sin undervisning i förskola och skola utanför kommunens gräns ska 
minska.  
Gapet mellan pojkar och flickor samt olika enheter ska minskas när det 
gäller resultat.  
Enheterna har lika andel behörig personal och personal används där den 
bäst behövs inom förskola och skola.  
Ökad samverkan med IFO med ett fördjupat arbete runt främjande och 
förebyggande arbete när det gäller närvaroarbetet i skola/förskola.  
Skapa organisatoriska förutsättningar för att ge möjlighet till fokus på 
uppdraget.  

 

Analys 

Under 2019 har bildningsförvaltningen styrts av 8 nämndmål. Av dessa har 4 bedömningen helt 
eller i hög grad måluppfyllelse, 3 stycken delvis måluppfyllelse och 1 stycken ej måluppfyllelse. 
Genom det arbete och de aktiviteter som personalen inom verksamheten har genomfört har 
bildningsnämnden bidragit till den övergripande måluppfyllelsen i kommunen. Den 
övergripande förvaltningen har fungerat som stöd och samordnare för utvecklingsarbetet. 
Rollfördelningen har som vanligt varit att nämnden har arbetat med vad-frågorna och 
förvaltningen med hur-frågorna. De mål som ej nått måluppfyllelse är mål som är satta att 
arbeta med över flera års tid och kommer fortsatt vara fokusområden under 2020. Vi har 
redan från början varit medvetna om att dessa mål är mål som vi behöver arbeta med över 
tid för att lyckas. 
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Övriga nämnder 

Överförmyndarnämnden 
Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2019  Budget 2019  Avvikelse  
Summa -2 011 -1 900 - 111 

Hjälpmedelsnämnden 
Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2019   Budget 2019  Avvikelse  
Summa -146 -200 54 

Revisionen 
Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2019   Budget 2019  Avvikelse  
Summa -1 129 -1 150 21 

Karlstadsregionens räddningstjänst 
Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2019   Budget 2019  Avvikelse  
Summa -8 482 -8 700  218 

Valnämnden 
Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2019   Budget 2019  Avvikelse  
Summa -382 -400 18 

Krisledningsnämnden 
Krisledningsnämnden har två sammanträden per år och deras uppgift är att fungera som 
kommunens ledningsfunktion vid extra händelser. Nämnden träder bara i funktion i samband 
med sådana händelser. Nämnden är gemensam med kommunerna i Karlstadsregionen. 

Drifts- och servicenämnden 
Nämnden har fyra sammanträden per år. Varje medverkande kommun har utsatt en ledamot 
och en ersättare till nämnden. Posterna som ordförande och vice ordförande tillsätts genom 
val i Karlstads kommun. Nämnden arbetar för gemensam utveckling av e-tjänster och 
nyttjande av dessa och för att få en effektiv gemensam avtalsdatabas. Nämnden arbetar 
också med gemensam utredning av metoder och lösningar för ett effektivare inköpsarbete 
och en mer professionell inköpsorganisation. 

Patientnämnden 
Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2019   Budget 2019  Avvikelse  
Summa -8 0 -8 
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Hammarö Energi AB 
Ordförande Willy Ociansson 
Verkställande direktör Johan Modin 

Hammarö kommuns ägande 100% 

 

Viktigare händelser 
För 2019 var ackumulerat utfall enligt SMHIs energiindex 90% av ett s.k. normalår. Hälften av de 
fastigheter som beslutats att rivas på Sätter är nu frånkopplade. De sista fastigheterna kopplas 
bort under 2020 samt 2021. Under vintern har en kampanj till befintliga kunder genomförts. 
Erbjudandet har omfattat en kostnadsfri energiinventering vilken har utförts av VD. 
Sammanlagt har 110 kunder fått sina fastigheter inventerade. I maj genomfördes en 
kundundersökning. Sammantaget fick Hammarö Energi AB betyget mycket väl godkänt av 
kunderna vilket tangerar föregående undersökning från 2017. Under februari startades en 
villakampanj i syfte att öka anslutningsgraden i utbyggda områden. Kampanjen resulterade i 
15 nya kunder. Arbetet i samarbete med Hammarö kommun avseende nyanslutning och 
ombyggnation av fjärrvärme till skolprojektet har intensifierats. 

Ekonomi 
Bolagets intäkter från nyanslutningar har varit lägre under 2019. Minskat antal swapar har 
påverkat finansnettot positivt. Personalkostnaderna har varit högre under 2019 på grund av 
utökning av driftspersonal samt ökning av semesterskulden. 

 

Resultaträkning (tkr) 
 2019 2018 

Intäkter 39 009 39 380 

Personalkostnader -2 520 -2 002 

Övriga kostnader -23 657 -23 783 

Av-och nedskrivningar -7 424 -7 378 

Rörelseresultat 5 408 6 217 

Finansnetto -2 488 -3 304 

Resultat före bokslutsdisp. 2 920 2 913 

Bokslutsdispositioner -1 300 -1 290 

Skatt på årets resultat -336 -770 

Årets resultat 1 284 853 
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AB Hammaröbostäder 
Ordförande Mats Klarqvist 
Tillförordnad verkställande direktör  Johan Modin 

Hammarö kommuns ägande 100% 

Viktigare händelser 
Marknadssituation har under 2019 varit fortsatt stabil med stor efterfrågan på lägenheter. 
Omsättningen på lägenheter för allmänna hyresmarknaden har varit låg. Hyresförhandlingen 
inför år 2020 resulterade i en höjning med 1,5% där vikten av att upprätthålla underhållsnivån 
var en viktig parameter. Driften av fastigheterna har löpt på enligt plan under året. 
Renovering av tak på Lövnäs färdigställdes i slutet av augusti 2019, samt även fiberanslutning 
till Björkhagen. Flytt till nya lokaler har medfört lokalanpassningskostnader. Under hösten har 
rekrytering av ny VD ägt rum, tillträde sker i början av mars 2020. 

Ekonomi 
Bolagets intäkter ökade med 5,4 mkr, jämfört med motsvarande period föregående år. Den 
främsta påverkan är hyresintäkter på område centrum, där uthyrning är 12 månader under 
2019, jämfört med 5 månader år 2018 (inflyttning 180801). Fakturering av förvaltningsarvode till 
dotterbolag för hela räkenskapsåret är också en orsak till skillnaderna. Bolagets resultat 
påverkas också positivt av lägre räntekostnader, beroende på en högre budgeterad rörlig 
ränta än konstaterat utfall. Under året har ett av swapavtalen löpt ut, vilket medför lägre 
räntekostnader. Övriga externa kostnader har ökat med 7 mkr, jämfört med motsvarande 
period föregående år. Orsakerna till ökningen är högre lokalanpassningskostnader än 
budgeterat, oförutsedda utgifter gällande underhåll, inhyrd personalresurs till 
ekonomifunktionen samt högre kostnader för uppdatering kring programvaror. Utestående 
ränteswapavtal uppgår till totalt 170 mkr. Av dessa kommer under första delen av år 2010, 
avtal på 30 mkr att löpa ut. Resultat efter finansiella poster, exkl. resultatandel KB Täppan, 
uppgår till 3 620 tkr, att jämföra med budget 4 040 tkr. Resultatandel KB Täppan ingår ej i 
budget, därav jämförelse exkl. resultatandel. 
 

Resultaträkning (tkr) 
 2019 2018 
Intäkter 66 375 60 955 
Personalkostnader -5 554 -6 654 
Övriga kostnader -36 966 -30 396 
Av- och nedskrivningar -11 934 -10 492 
Rörelseresultat 11 921 13 413 
Finansnetto -5 455 -10 015 
Resultat före bokslutsdispositioner 6 467 3 399 
Bokslutsdispositioner -2 000 -500 
Aktuell skatt -1 347 -410 
Uppskjuten skatt -123 -573 
Årets resultat 2 997 1 916 
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KB Täppan 
Komplementär AB Hammaröbostäder 
Kommanditdelägare Hammarö kommun 
Styrelseordförande Dag Ohlsson 
Tillförordnad verkställande direktör Johan Modin 

 
Viktigare händelser 
Marknadssituationen har under 2019 varit fortsatt stabil med stor efterfrågan på lägenheter. 
Inga outhyrda lägenheter har funnits. Omsättningen på lägenheterna för allmänna 
hyresmarknaden har varit låg. Ett antal lokaler har under året varit outhyrda. 
Hyresförhandlingen inför 2020 resulterade i en höjning med 1,5%. 

Ekonomi 
Driften av fastigheterna har överstigit budget. Detta på grund av oförutsedda kostnader 
gällande reparation och underhåll, som främst upptäcktes i samband med lokalanpassningen 
för AB Hammaröbostäder. Resultat efter finansiella poster uppgår till  
2 847 tkr att jämföra med budget 3 195 tkr. 

Resultaträkning (tkr) 
 2019 2018 
Intäkter 10 983 10 631 

Personalkostnader   

Övriga kostnader -6 368 -4 333 

Av- och nedskrivningar -1 124 -1 522 

Rörelseresultat 3 491 4 775 

Finansnetto -644 -161 

Resultat efter finansiella poster 2 847 4 614 

Bokslutsdispositioner   

Skatt på årets resultat   

Årets resultat 2 847 4 614 
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Investeringsredovisning 
Investeringar 
Hammarö 
kommun 

Utgifter sedan projektets start Varav årets investeringar 

Färdigställda 
projekt Beslutad 

totalutgift 
Ack. 
Utfall Avvikelse Budget 

Ack. 
Utfall Avvikelse 

Infrastruktur 
39 454 39 757 -303 19 932 19 725 207 

Varav: Asfalt 
6 000 6 047 -47 6 000 6 047 -47 

Gatljussanering  
3 260 2 981 279 3 260 2 981 279 

Fritid och kultur 
6 724 3 806 2 918 2 535 2 265 270 

Varav; 
Gymnastikmaterial 
Hammarö arena 110 107 3 110 107 3 

För-och grundskola 
64 783 30 580 34 203 61 670 27 508 34 163 

Varav: 
Hammarlunden 
modulskola 18 000 9 034 8 966 18 000 9 034 8 966 

Hammarlunden 
evakueringslösning 29 677 12 443 17 234 29 677 12 443 17 234 

Vårstigens förskola 
12 500 7 023 5 477 8 593 3 951 4 642 

Vård och omsorg 
19 096 17 775 1 321 2 596 -1 081 3 677 

Varav: Möbler IFO 
huset 366 366 0 366 366 0 

Affärsverksamhet 
20 336 18 422 1 914 15 589 14 363 1 226 

Varav: Sättersvikens 
reningsverk 3 000 2 612 388 706 318 388 

Övrig verksamhet 
17 728 32 146 -14 418 6 300 20 426 -14 126 

Varav: Lunden 
etapp 2 8 816 8 816 0 53 53 0 

S:a färdigställda 
projekt 168 121 142 487 25 635 108 622 83 204 25 418 
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Pågående 
projekt 

Beslutad 
totalutgift 

Ack. 
Utfall Avvikelse Budget 

Ack. 
Utfall Avvikelse 

Infrastruktur 25 479 5 580 19 899 23 218 3 108 20 111 
Varav: Gång och 
cykelväg Bärstad till 
Rud 7 000 684 6 316 6 316 0 6 316 

Pågående projekt 
Beslutad 

totalutgift 
Ack. 
Utfall Avvikelse Budget 

Ack. 
Utfall Avvikelse 

Fritid och kultur 750 366 384 750 301 449 
Varav: Ishallen 
ställverken 700 301 399 700 301 399 

För-och grundskola 713 452 99 534 613 918 705 351 98 866 606 485 
Varav: 
Hammarlunden F-6 285 544 8 720 276 824 285 544 8 720 276 824 

Mörmo förskola 1 330 1 292 38 1 330 1 292 38 

Anneberg förskola 107 360 5 805 101 555 107 360 5 805 107 360 

Götetorp 182 544 6 162 176 382 182 544 6 162 176 382 

Vård och omsorg 342 100 287 617 54 483 200 499 145 964 54 535 
Varav: Särskilda 
boendet 335 600 281 406 54 194 194 049 139 855 54 194 

Affärsverksamhet 25 100 10 619 14 481 10 143 9 849 294 

Övrig verksamhet 55 743 27 765 27 978 55 642 22 744 32 898 

S:a pågående 
projekt 1 162 624 431 481 731 143 939 961 280 832 714 772 

S:a 
investeringsprojekt 1 330 745 573 967 756 778 1 048 584 364 036 740 190 
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Resultaträkning (tkr) 
 

Not 
Koncern 

2019 
Koncern 

2018 
Kommun 

2019 

Budget 
kommun 

2019 
Kommun 

2018 
Verksamhetens 
intäkter 

1 306 631 317 906 227 377 0 247 715 
Verksamhetens 
kostnader 

2 -1 166 602 -1 153 808 -1 131 769 -930 822 -1 124 756 
Avskrivningar 
(avskr. och nedskr.) 

3 -108 828 -78 700 -85 581 -64 925 -59 068 
Jämförelsestörande 
poster 

4 143 3 838 2 143 0 3 838 
Verksamhetens 
nettokostnad 

 -968 655 -910 763 -987 830 -995 747 -932 270 
Skatteintäkter 

5 838 322 824 764 838 322 845 150 824 764 
Generella 
statsbidrag och 
utjämning 6 132 664 103 156 132 664 125 900 103 156 
Verksamhetens 
resultat 

 2 331 17 157 -16 844 -24 697 -4 350 
Finansiella intäkter 

7 6 134 5 702 4 848 3 800 5 675 
Finansiella 
kostnader 

 -22 669 -21 765 -9 643 -9 000 -7 282 
Resultat efter 
finansiella poster 

 -14 204 1 094 -21 639 -29 897 -5 957 
Extraordinära 
poster (netto) 

8 31 173 0 31 173 40 000 0 
Aktuell skatt 

 -1 815 -410 0 0 0 
Uppskjuten skatt 

 -726 -1 736 0 0 0 
Årets resultat 

 14 428 -1 053 9 534 10 103 -5 957 
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Balansräkning (tkr) 
 

Not 
Koncern 

2019 
Koncern 

2018 
Kommun 

2019 
Kommun 

2018 
Tillgångar 

     
Immateriella tillgångar 

9 313 316 313 313 
Materiella tillgångar 

10 1 827 453 1 776 160 1 155 180 1 082 315 
Pågående 
nyanläggningar  432 449 227 049 432 449 227 023 
Finansiella 
anläggningstillgångar 11 23 898 24 364 35 881 36 511 
Summa 
anläggningstillgångar  2 284 112 2 027 889 1 623 823 1 346 163 
Exploatering 

 2 431 3 143 2 431 3 143 
Förråd och lager 

 697 681 0 0 
Kortfristiga fordringar 

12 100 202 105 009 97 193 97 108 
Kassa och bank 

 115 164 44 626 53 668 7 665 
Summa 
omsättningstillgångar  218 494 153 459 153 292 107 916 
Summa tillgångar 

 2 502 606 2 181 347 1 777 115 1 454 079 
Eget kapital, 
avsättningar och 
skulder      
Eget kapital 

13 364 023 349 899 332 683 323 149 
Därav periodens 
resultat  14 428 -1 053 9 534 -5 958 
Avsättningar 

14 8 396 10 691 7 070 7 000 
Skulder 

     
Långfristiga skulder 

15 1 882 034 1 572 332 1 214 745 893 087 
Kortfristiga skulder 

16 248 153 248 426 222 617 230 842 
Summa eget kapital 
och skulder  2 502 606 2 181 347 1 777 115 1 454 079 
Ställda säkerheter och 
eventualförpliktelser 17     
Koncerninterna 
förhållanden 18     
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Kassaflödesanalys (tkr) 
 Koncern 

2019 
Koncern 

2018 
Kommun 

2019 
Kommun 

2018 
Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster -14 204 1 620 -21 639 -5 958 
Justering för av- och 
nedskrivningar 108 828 78 395 85 581 59 069 

Betald Skatt -288 -329 0 0 

Justeringar för avsättningar -956 -14 071 70 -14 071 
Realisationsresultat på im- och 
materiella 
anläggningstillgångar -2 461 -154 0 0 

Extraordinära poster (netto) 31 173 0 31 173 0 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
i rörelsekapital 122 091 65 462 95 185 39 040 
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital     
Ökning (-)/ Minskning (+) av 
exploatering 712 -1 792 712 -1 792 
Ökning (-)/ Minskning (+) av 
varulager -16 13 0 0 
Ökning (-)/ Minskning (+) av 
rörelsefordringar 5 538 -4 047 -85 -1 766 
Ökning (+)/ Minskning (-) av 
rörelseskulder -7 572 39 280 -8 225 47 031 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 120 754 98 917 87 587 82 513 
Investeringsverksamheten     
Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Försäljning av immateriella 
anläggningstillgångar 3 0 0 0 
Förvärv av materiella 
anläggningstillgångar -374 200 -366 893 -363 872 -308 979 
Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 8 142 366 0 0 

Förvärv av finansiella tillgångar 0 -66 699 0 0 
Försäljning/förändring av 
finansiella tillgång 637 0 630 0 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -365 418 -433 226 -363 242 -308 979 
Finansieringsverksamheten     
Ökning +/minskning - av 
långfristiga skulder 304 862 290 178 311 318 207 363 
Ökning +/ minskning - av 
anslutningsavgifter 10 340 6 564 10 340 6 564 
Ökning +/Minskning - av 
långfristiga fodringar 0 1 037 0 1 037 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 315 202 297 778 321 658 214 964 
Årets kassaflöde 70 538 -36 530 46 003 -11 502 
Likvida medel vid årets början 44 626 81 156 7 665 19 167 
Likvida medel vid periodens 
slut 115 164 44 626 53 668 7 665 
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Notapparat (tkr) 
Not 1 Intäkter 

 Koncern 
2019 

Koncern 
2018 

Kommun 
2019 

Kommun 
2018 

Försäljningsintäkter 54 063 55 806 10 845 11 404 
Taxor och avgifter 51 183 55 767 95 415 93 952 
Hyror och arrenden 96 582 83 842 22 143 22 858 
Bidrag från staten 87 875 104 005 87 875 104 005 
EU-bidrag 116 1 749 116 1 749 
Övriga bidrag 6 588 2 826 6 588 2 826 
Försäljning av verksamhet 
och konsulttjänster 3 275 10 445 3 275 10 445 
Försäljning av 
exploateringsfastigheter 2 500 0 0 0 
Försäljning av 
anläggningstillgångar 0 0 0 0 
Övriga verksamhetsintäkter 4 449 3 467 1 120 476 
Summa 306 631 317 906 227 377 247 715 

 
Not 2 Kostnader 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Personalkostnader -753 701 -741 250 -745 607 -732 579 
Revisionskostnader -801 -771 -629 -620 
Övriga kostnader -412 099 -411 787 -385 533 -391 557 
Summa -1 166 602 -1 153 808 -1 131 769 -1 124 756 

 
Not 3 Av- och nedskrivningar 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Anläggningar och 
fastigheter -66 031 -51 109 -51 703 -39 616 
Maskiner och 
inventarier -24 065 -20 406 -15 965 -12 317 
Nedskrivningar -18 731 -7 185 -17 913 -7 135 
Summa -108 828 -78 700 -85 581 -59 068 

 
Not 4 Jämförelsestörande poster 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Realisationsvinst vid 
försäljning av mark 6 685 0 6 685 0 
Etablering moduler -4 912 -2 500 -4 912 -2 500 
Vindpark Vänern 
Kraft AB 370 0 2 370 0 
KPA överskottsfond 
retroaktiv löneskatt -2 000 0 -2 000 0 
Realisationsvinst 
Exploatering; 
Nolgård 0 6 338 0 6 338 
Summa 143 3 838 2 143 3 838 

 
Not 5 Skatteintäkter 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Preliminär 
kommunalskatt 845 025 828 039 845 025 828 039 
Prognos 
slutavräkning -7 530 -985 -7 530 -985 
Justering 
föregående års 
prognos 827 -2 297 827 -2 297 
Justering 0 7 0 7 
Summa 838 322 824 764 838 322 824 764 
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Not 6 Generella statsbidrag och utjämningar 
 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Inkomstutjämningsbidrag 92 332 83 535 92 332 83 535 
Bidrag för LSS-utjämning -5 568 -3 028 -5 568 -3 028 
Kommunal 
fastighetsavgift 31 646 30 539 31 646 30 539 
Generella statsbidrag 3 196 3 130 3 196 3 130 
Regleringsbidrag 11 569 2 539 11 569 2 539 
Kostnadsutjämningsbidr. -511 -13 559 -511 -13 559 
Summa 132 664 103 156 132 664 103 156 

 
Not 7 Finansiella intäkter 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Ränteintäkter 764 111 91 84 
Övriga intäkter 5 370 5 591 4 757 5 591 
Summa 6 134 5 702 4 848 5 675 

 
Not 8 Extraordinära poster 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Försäkringsersättning 
för bränder 31 173 0 31 173 0 
Summa 31 173 0 31 173 0 

 
Not 9 Immateriella tillgångar 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 
Kommun 

2018 
Servitut, licenser och 
ledningsrätter     
Ingående 
anskaffningsvärden 516 516 313 313 
Utgående 
ackumulerade 
anskaffningsvärden 516 516 313 313 
     
Ingående 
avskrivningar -3 -3 0 0 
Årets avskrivning enligt 
plan 0 0 0 0 
Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar -3 -3 0 0 
     
Ingående 
nedskrivningar -196 -196 0 0 
Årets nedskrivningar -4 0 0 0 
Utgående  
ackumulerade 
nedskrivningar 0 -196 0 0 
     
Bokfört värde vid årets 
slut 313 316 313 313 
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar 
 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar     
Ingående 
anskaffningsvärden 2 343 163 1 901 148 1 578 213 1 371 107 
Årets anskaffningar 142 795 448 611 136 026 213 702 
Försäljningar och 
utrangeringar -64 672 -6 596 -63 356 -6 596 
Justering 3 599 0 3 599 0 
Utgående ackumulerat 
anskaffningsvärde 2 424 885 2 343 163 1 654 481 1 578 213 
Ingående 
avskrivningar -726 463 -666 094 -588 938 -552 451 
Årets avskrivning enligt 
plan -65 873 -51 864 -51 703 -39 616 
Försäljningar och 
utrangeringar 44 908 3 129 44 789 3 129 
Justering -3 599 -11 635 -3 599  
Summa ackumulerade 
av- och nedskrivningar -751 027 -726 463 -599 451 -588 938 
     
Ingående 
uppskrivningar 43 753 43 910 0  0 
Årets avskrivning på 
uppskrivet belopp -1 58 -157 0 0 
Utgående 
ackumulerad 
avskrivning 43 595 43 753 0 0 
     
Ingående 
nedskrivningar -111 787 -111 737 -18 237 -18 237 
Nedskrivning 
byggnader 1 100 -50 1 100  
Utgående 
ackumulerade 
nedskrivningar -110 687 -111 787 -17 137 -18 237 
     
Utgående redovisat 
värde 1 606 766 1 548 665 1 037 893 971 038 
     
Bokfört värde fördelat 
per fastighetskategori     
Markreserv 73 250 61 584 73 250 61 584 
Verksamhetsfastigheter 518 533 508 666 518 533 508 666 
Affärsfastigheter 293 521 288 696 293 521 288 696 
Publika fastigheter 138 706 110 451 138 706 110 451 
Övriga fastigheter 508 291 579 268 13 833 1 641 
Summa 1 532 307 1 548 665 1 037 893 971 038 
     
Maskiner och 
inventarier     
Ingående 
anskaffningsvärden 632 766 600 250 275 945 246 802 
Nyanskaffningar 26 181 32 875 22 584 29 143 
Försäljningar och 
utrangeringar -80 940 -359 -1 967 0 
Justering 7 495 0 7 495 0 
Utgående 
ackumulerade 
anskaffningsvärden 585 501 632 766 304 057 275 945 
     
Ingående 
avskrivningar -301 201 -280 371 -144 513 -131 618 
Årets avskrivningar -23 244 -20 406 -15 964 -12 317 
Försäljningar och 
utrangeringar 19 926 -424 1 356 -578 
Justering -7 511 0 -7 495 0 
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 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Utgående 
ackumulerade 
avskrivningar -312 030 -301 201 -166 616 -144 513 
     
Ingående 
nedskrivningar -104 072 -104 072 -20 155 -20 155 
Årets nedskrivningar 0 0 0 0 
Återförda 
nedskrivningar 51 287 0 0 0 
Utgående 
ackumulerade 
nedskrivningar -52 785 -104 072 -20 155 -20 155 
     
Utgående redovisat 
restvärde 220 686 227 494 117 286 111 277 
     
Därtill pågående 432 449 227 048 432 449 227 023 

 
 
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Aktier och andelar     
Ingående 
anskaffningsvärde 9 434 9 434 34 023 34 023 
Årets anskaffning 0 0 0 0 
Avgående /förändring -7 0 -630 0 
Utgående bokfört värde 9 427 9 434 33 393 34 023 
     
Långfristiga fordringar     
Ingående värde 2 488 3 533 2 488 3 525 
Tillkommande/avgående 
fordran 0 -1 044 0 -1 037 
Utgående bokfört värde 2 488 2 488 2 488 2 488 
     
Uppskjuten skatt 11 983 12 442 0 0 
Summa finansiella 
anläggningstillgångar 23 898 24 364 35 881 36 511 

 
 
Not 12 kortfristiga fordringar 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Kundfordringar 28 234 27 322 24 317 24 865 
Övriga kortfristiga 
fordringar 71 969 77 687 72 876 72 243 
Summa 100 202 105 009 97 193 97 108 

 
 
Not 13 Eget kapital 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Ingående balans 349 899 350 925 323 149 329 107 
Årets resultat 14 428 -1 053 9 534 -5 958 
Just. /aktieägartillskott -304 26 0 0 
Utgående balans 364 023 349 899 332 683 323 149 

 
 
  



  58 

Not 14 Avsättningar 
 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Pensioner 7 070 7 000 7 070 7 000 
Uppskjuten skatt på 
obeskattade reserver 1 326 932 0 0 
Framtida kostnader 
flyktingmottagning 0 0 0 0 
Avsättning för 
återställningskostnader 
Vindpark Vänern 0 2 759 0 0 
Summa 8 396 10 691 7 070 7 000 
     
Avsättning till pensioner     
Ingående avsättning   5 518 5 933 
Nya förpliktelser under 
året   0 0 
Varav   0 0 
Ny intjänad pension   50 14 
Ränte- och 
basbeloppsuppräkningar   177 129 
Personalförändringar   0 0 
Pension till efterlevande   0 0 
Övrig post   430 64 
Årets utbetalningar   -484 -622 
Utgående avsättning   5 691 5 518 
Specifikation till pensioner     
Särskild 
avtalspension/ålderspension   0 0 
Förmånsbestämd /kompl 
pension/ålderspension   0 0 
Pension till efterlevande   243 705 245 894 
Summa pensioner   243 705 245 894 
Antal visstidsförordnanden     
Politiker     
Tjänstemän     
Överskottsfond Skandia   5 115 3 368 
Överskottsfond KPA   2 911 3 734 

 
 
Not 15 Långfristiga skulder 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Lån med förfallodag < 5 år 1 424 513 1 150 969 962 000 682 000 
Lån med förfallodag > 5 år 354 775 340 275 150 000 130 000 
Summa lån 1 779 288 1 491 244 1 112 000 812 000 
Anslutningsavgifter VA 73 514 63 174 73 514 63 174 
Övriga långfristiga skulder 29 231 17 913 29 231 17 913 
Summa långfristiga skulder 1 882 033 1 572 331 1 214 745 893 087 
     
Koncernlimit 45 000 45 000 45 000 45 000 
Varav utnyttjat per 2019-12-
31 0 0 0 0 
     
Förfalloprofil (inkl. 
ränteswapar) avseende 
räntebindningen     
Inom 1 år 1 099 775 586 231 625 000 400 000 
Inom 2-5 år 348 013 670 013 387 000 282 000 
Inom 6-10 år 337 000 235 000 100 000 130 000 
Summa 1 784 788 1 491 244 1 112 000 812 000 
     
*Säkrad låneskuld mnkr)   280 290 
Marknadsvärde ränteswap 
(avsikt att behålla) (mnkr)   -14 -18 
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Not 16 Kortfristiga skulder 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Kortfristiga skulder till 
kreditinstitut 15 097 6 727 9 496 6 627 
Leverantörsskulder 76 355 87 611 71 652 83 511 
Övriga skulder 18 533 19 202 16 687 16 803 
Upplupna 
kostnader/förutbetalda 
intäkter 138 168 134 885 124 782 123 900 
Summa 248 153 248 426 222 617 230 842 

 
Not 17 Panter och ansvarsförbindelser 

 Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018 
Borgensåtagande 115 326 139 648 798 114 880 436 
Pensionsåtagande 
intjänat t o m 1997 

  243 705 245 894 

Operationell Leasing   5 281 6 461 
Det sammanlagda 
beloppet på 
balansdagen av 
minileasingavgifter f för 
operationella 
leasingavtal med löptid 
> 3 år fördelade på 
förfallotidpunkter är 
enligt följande: 

    

Inom ett år   556 950 
Senare än ett år men 
inom fem år 

  4 725 5 511 

Senare än fem år   0 0 
Summa   5 281 6 461 
Ingående 
ansvarsförbindelse 

  245 890 245 831 

Aktualisering   0  
Ränte- och  
basbeloppsuppräkningar 

  5 962 3 205 

Ny intjänad pension   330 4 845 
Personalförändringar   0  
Förmånsbelopp   0  
Övrig post   704 778 
Årets utbetalningar   -9 185 -8 765 
Utgående 
ansvarsförbindelse 

  243 705 245 894 

     
Borgensåtaganden     
Hammarö Energi   105 275 105 275 
Hammarö Bostäder   577 513 567 513 
Bostadsrättsföreningar 97 053 120 637 97 053 120 637 
Vindpark Vänern   0 68 000 
Skoghalls 
folketshusförening 

11 068 11 505 11 068 11 505 

Föräldrakooperativ 2 511 2 557 2 511 2 557 
Hammarö ryttarförening 3 877 4 058 3 877 4 058 
Hammarö HC 400 400 400 400 
Skoghalls bangolfklubb 417 450 417 450 
Kommunalt förlustansvar 
40% 

0 41 0 41 

Summa 
borgensåtaganden 

115 326 139 648 798 114 880 436 
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Not 18 Koncerninterna förhållanden 
Enhet Ägd andel Givna ägartillskott Koncernbidrag 
Kommunen    

Hammarö bostäder AB 100%   

Hammarö energi AB 100%   

Vindpark Vänern Kraft AB 0%   

KB Täppan Hammaröbostäder är komplementär och Hammarö kommun är kommanditdelägare 

 

 

Enhet Ägd 
andel 

Försälj-
ning  
     
Intäkt 

Försälj-
ning      
      
Kostnad 

Lån 
Givare 

Lån 
Mottag
are 

Räntor o 
borgens
-avgifter 
Intäkt 

Räntor o 
borgens
-avgifter 
Kostnad 

Borgen 
givare 

Borgen 
mottagare 

Hammarö 
kommun  10 009 28 661   0  682 788  

Hammarö 
bostäder 
AB 

100% 18 538 13 625 45 999     577 513 

Hammarö 
energi AB 100% 14 360 665      105 275 

Vindpark 
Vänern 
Kraft AB 

0%         

KB Täppan  2 019 1 975  45 999     
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Vatten- och avloppsverksamhet 
Ny lag om allmänna vattentjänster trädde i kraft 1 januari 2007. I lagen finns bland annat 
bestämmelser om att verksamheten skall redovisas särskilt från övrig verksamhet med egen 
resultat- och balansräkning. Anslutningsavgifterna redovisas från och med 2008 såsom 
periodiserad intäkt och löses upp under samma tidsperiod som anläggningen skrivs av på. 

Nyckeltal (tkr) 
 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal abonnenter 4084 4156 4243 4334 4468 
Omsättning 36 984 37 286 42 871 41 354 42 618 
Nettoinvesteringar 22 585 29 997 55 702 27 115 20 861 
Resultat efter 
finansiella poster 0 0 0 0 0 
Balansomslutning 211 851 244 138 290 631 312 472 325 399 

 

Resultaträkning VA-verksamhet (tkr) 
 Not Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2018 
     
Verksamhetens 
intäkter 

1 42 618 42 253 41 354 

Skattefinansiering     
Verksamhetens 
kostnader 

2 -25 961 -29 501 -30 287 

Av- och 
nedskrivningar 

3 -12 585 -12 752 -7 538 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -38 546 -42 253 -37 825 

Finansiella 
kostnader 

 -4 072 0 -3 529 

Årets resultat  0 0 0 

 

Balansräkning VA-verksamhet (tkr) 
 Not Utfall 2019 Utfall 2018 
TILLGÅNGAR    
Materiella tillgångar 4 299 050 288 028 
Pågående 
nyanläggningar  10 619 8 426 
Summa 
anläggningstillgångar  309 670 296 454 
Förråd, lager och 
exploateringsfastigheter  5 0 
Kortfristiga fordringar 5 15 725 16 017 
Summa 
omsättningstillgångar  15 730 16 017 
Summa tillgångar  325 399 312 472 
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER    
Eget kapital  183 183 
Skulder    
Långfristiga skulder 6 317 791 307 752 
Kortfristiga skulder 7 7 425 4 537 
Summa eget kapital och 
skulder  325 399 312 472 
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Noter VA-verksamhet (tkr) 
Not 1 Verksamhetens intäkter 

 Utfall 2019 Utfall 2018 
Brukningsavgifter 41 487 39 572 
Anläggningsavgifter 2 404 1 803 
Övriga intäkter -1 273 -21 
Summa 42 618 41 354 

 
Not 2 Interna kostnader 

 Utfall 2019 Utfall 2018 
Följande principer har använts för 
fördelning av gemensamma 
kostnader avseende annan 
verksamhet inom kommunen 

  

Servicenämnden 16% 16% 
Servicechef 20% 30% 
Nämndsekreterare 15% 20% 
Övriga stabskostnader 5% 21% 
Teknisk stab 0,5 personer + overhead 1,7 personer + overhead 
Teknisk driftschef stab 0% 60% 
Personalavdelning 5% 5% 
Ekonomiassistent/Kundtjänst 50% 50% 
Ekonom 25% 25% 
IT, telefon, bil, beredskap fast kostnad +per enhet fast kostnad +per enhet 
Totalt uppgår de interna 
kostnaderna till 3.801 tkr 

  

 
Not 3 Avskrivningar enligt plan/nedskrivningar 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. 
Nedan komponentindelning tillämpas med avskrivningstider mellan 5-70 år: 
Fastigheter 
•Mark 
•Stomme inklusive grund 
•Markinventarier/markinstallationer 
•Fasad och yttertak 
•Installationer och ledningssystem 
•Fönster och dörrar 
•VVS produktionssystem 
•Ytskikt 
•Utrustning kök och sanitet 
•Styr-, regler- och larmsystem 
Vatten och avlopp 
*Ledningsnät 
*Pumpstationer 
*Pumpar 
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Not 4 Materiella anläggningstillgångar 
 Utfall 2019 Utfall 2018 
MARK, BYGGNAD OCH TEKNISKA 
ANLÄGGNINGAR   
Ackumulerat anskaffningsvärde 
vid årets början 384 494 325 704 
Nyanskaffning 12 969 58 791 
Utrangering/försäljning/bidrag   
Summa anskaffningsvärde 397 463 384 494 
   
Ackumulerade avskrivningar vid 
årets början -101 436 -94 590 
Årets avskrivning -7 584 -6 846 
Justering   
Ackumulerade avskrivningar vid 
årets slut -109 020 -101 436 
Bokfört värde 288 443 283 058 
   
MASKINER OCH INVENTARIER   
Ackumulerat anskaffningsvärde 
vid årets början 11 188 9 541 
Nyanskaffning 7 892 1 647 
Utrangering/försäljning/bidrag -1 700 - 
Summa anskaffningsvärde 17 381 11 188 
   
Ackumulerade avskrivningar vid 
årets början -6 219 -5 522 
Årets avskrivning -1 429 -692 
Justering; nedskrivning; 873 -5 
Ackumulerade avskrivningar vid 
årets slut -6 774 -6 219 
   
Bokfört värde 10 607 4 970 

 
Not 5 Kortfristiga fordringar 

 Utfall 2019 Utfall 2018 
Kundfordringar 15 725 15 931 

Fordran på abonnenterna 0 0 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

0 86 

Summa 15 725 16 017 

 
Not 6 Långfristiga skulder 

 Utfall 2019 Utfall 2018 
Anslutningsavgifter 73 514 63 174 
Långfristiga skulder, Hammarö 
kommun 

244 277 244 578 

Summa 317 791 307 752 

 
Not 7 Kortfristiga skulder 

 Utfall 2019 Utfall 2018 
Skulder till abonnenterna 3 321 635 
Leverantörsskulder 3 194 2 508 
Förutbetalda intäkter och 
upplupna kostnader 

910 1 394 

Summa 7 425 4 537 
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Redovisningsprinciper 
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens 11:e kapitel samt av Lagen om 
Kommunal redovisning. Rådet för kommunal redovisning lämnar dessutom rekommendationer 
för kommunsektorns redovisning. Hammarö kommun följer de rekommendationer som Rådet 
för kommunal redovisning ger ut vilka till vissa delar finns uppräknade nedan: 

Skatteintäkter periodiseras till det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas av den 
skattskyldige. Skatteavräkningen beräknas på skatteintäkter från SKR:s senaste skatteprognos. 

Pensionsåtaganden bokförs enligt blandmodellen, vilket bland annat innebär att pensioner 
intjänade före 1998 inte tas upp som avsättning i balansräkningen utan redovisas som 
ansvarsförbindelse inom linjen. Pensionsförmåner intjänade efter 1997 redovisas som kostnad i 
resultaträkningen. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS07. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en 
komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den 
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande 
utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till 
den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation redovisas som kostnader. Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När 
tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens 
restvärde. Kommunens mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 
avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar. 

Följande avskrivningstider tillämpas: (Mellan 3-70 år) 

Följande komponentindelning tillämpas: 

Fastigheter 

• Mark 
• Stomme inklusive grund 
• Markinventarier/markinstallationer 
• Fasad och yttertak 
• Installationer och ledningssystem 
• Fönster och dörrar 
• VVS produktionssystem 
• Ytskikt 
• Utrustning kök och sanitet 
• Styr-, regler- och larmsystem 

Vatten och avlopp 

• Ledningsnät 
• Pumpstationer 
• Pumpar 

Gator och vägar 

• Vägkropp 
• Beläggning 

Kommunens bokförda värde på aktier i de kommunala bolagen har i den sammanställda 
redovisningen eliminerats mot bolagens eget kapital. Obeskattade reserver delas upp med 22 
% på uppskjuten skatt samt 78% på eget kapital. 
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Leasingavgiften för operationella leasingavtal (exklusive avgifter för service, försäkring och 
underhåll) fördelas linjärt över leasingperioden, även om betalningarna i praktiken fördelas på 
annat sätt. För ej uppsägningsbara operationella leasingavtal med en avtalstid som överstiger 
tre år gäller att det sammanlagda beloppet per balansdagen av framtida 
minimileasingavgifter, fördelade på förfallotidpunkter enligt följande: 

• inom ett år 
• senare än ett år, men inom fem år 
• senare än fem år 

Finansiella tillgångar tas upp som anläggningstillgångar då de innehas långsiktigt i ett 
ägarintresse. 

I kommunens årsredovisning återfinns jämförelsestörande poster. För att en post ska betraktas 
som jämförelsestörande, ska posten uppgå till ett väsentligt belopp samt vara av ett sådant 
slag att den inte förväntas inträffa ofta eller regelbundet. Se not 4. 

Vatten- och avloppsverksamheten samt avfallshanteringen ingår i kommunens samlade 
verksamhet. Enheterna belastas med overheadkostnader och dessutom betalas ränta på 
avräkning mot kommunen. 

Enligt RKR:s rekommendationer R2, ska investeringsbidrag, anslutningsavgifter och 
gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga 
skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. 

Avskrivningstiden på VA-ledningar, 70 år, är ett avsteg från RKR:s (Rådet för kommunal 
redovisning) rekommendationer om 33–50 år. 

Vid redovisning av lånekostnader används huvudmetoden, vilket innebär att i 
anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. En investering är ett inköp av en tillgång som är 
avsedd att användas stadigvarande i kommunen under minst 3 år och som har ett 
anskaffningsvärde, exklusive moms, som överstiger 20 tkr. 
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Redovisningsprincip för strategisk 
partnering skolprojekt 
Kommunens skolbestånd är föråldrat och kräver renovering samt tillbyggnad, utöver att 
beståndet måste utökas med förskoleplatser. En strategisk partnering är upphandlad för att 
hantera lokalfrågorna. 

Kommunen organiserar ett skolprojektkontor med interna projektmedlemmar under hösten 
2018 som kommer hantera lokalfrågorna under några år framåt. De kommer driva 
renoveringen och tillbyggnad av lokaler utifrån en tidplan som kommer tas fram tillsammans 
med entreprenören. Under tiden skolprojektet löper kommer organisationen finnas. 

Organisation kommer att arbeta från ett tidigt skede i projektet med förstudie som är fas 0. Här 
konkretiseras projektförutsättningarna samt att en målbudget för bygget tas fram. När en 
målbudget finns fattas beslut om kommunen skall gå vidare med budget, dvs gå till fas 1. Fas 
1 är systemhandlingsfas där bygget projekteras, vid övergången till fas 2 tecknas ett ABT06 
kontrakt och en vanlig totalentreprenad genomförs. 

Alla kostnader för kommunens organisation tillsammans med entreprenörens kostnader 
oavsett fas (F0, F1 och F2) kommer finansieras via investeringsmedel. Även rivning som 
möjliggör nybyggnation finansieras via investeringsmedel. 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har en roll som normgivande organ till uppgift att 
utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal redovisning. Det innebär 
att RKR utarbetar rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell betydelse eller 
av större vikt och tolkar vad som är god redovisningssed för bland annat kommuner. I 
rekommendation 4 Materiella anläggningstillgångar beskrivs vad som ska anses ingå i 
anskaffningsvärdet. Exempel på vad som inte ska ingå i anskaffningsvärdet är 
administrationskostnader, kostnader för rivning och andra allmänna omkostnader om de inte 
är direkt hänförbara till anskaffningen. 

Kommunen gör avsteg från rekommendation 4 inom skolprojektet genom att fördela ut 
kostnader som inte direkt kan hänföras till anskaffning i fas 0. Dessa kostnader kommer fördelas 
likvärdigt på de olika renoveringar och tillbyggnader som skolprojektet genomför och öka på 
anskaffningsvärdet. 

Anskaffningsvärdet indelas i komponenter och redovisas som tillgång i balansräkningen när 
anläggningstillgången är på plats och i skick för att nyttjas för sitt ändamål. 
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Ordlista 
Anläggningstillgångar: Tillgångar som är avsedda att ägas under längre tid. 
Anläggningstillgångarna upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för 
planenliga avskrivningar. 
Avskrivningar: Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar, ungefär motsvarande 
förslitningen. 
Avsättningar: Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin 
förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt den skall infrias. 
Balansräkning: Dokument som visar kommunens alla tillgångar och skulder på den aktuella 
balansdagen. 
BNP: Bruttonationalprodukt, ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under ett 
år. 
Borgen: Innebär att en fysisk person eller juridisk person åtar sig ekonomiskt ansvar för någon 
annan. 
Eget kapital: Skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar. 
Finansiella intäkter: Intäkter som kommer från placerade medel på bank med mera. 
Finansiella kostnader: Består främst av kostnader för upplåning hos bank. 
IFO: Individ- och Familjeomsorg. 
Investering: En investering är ett inköp av en tillgång som är avsedd att användas 
stadigvarande i kommunen under minst 3 år och som har ett anskaffningsvärde, exklusive 
moms, som överstiger 20 tkr. 
Kassaflödesanalys: Beskriver hur likvida medel har förändrats under året genom den löpande 
verksamheten, investeringar- och finansieringsverksamhet. 
Koncernen: Omfattar hela kommunen inklusive dess bolag. 
Likvida medel: Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa och 
banktillgångar, postväxlar samt värdepapper. 
LSS och LASS: Insatserna enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade 
utgörs av personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson, avlösning i hemmet, 
korttidstillsyn, boende med särskild verksamhet samt daglig verksamhet. LASS avser lag om 
assistansersättning. 
Lånekostnader: Ränta och andra kostnader som uppkommer vid upplåning av kapital. 
Mnkr: Miljoner kronor. 
Netto: Efter alla avdrag. 
Nettokostnad: Utgör skillnaden mellan de intäkter (avgifter, bidrag och dylikt) och kostnader 
som kommunens olika verksamheter redovisat. 
Periodisering: Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör. 
Resultaträkningen: Visar årets ekonomiska resultat. Intäkter minus kostnader är lika med årets 
över- eller underskott. 
SKR: Sveriges kommuner och regioner. 
Soliditet: Visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. Soliditeten visar 
också om det finns beredskap för framtida resultatförsämringar, det vill säga den långsiktiga 
betalningsförmågan. 
Tkr: Tusen kronor. 
Årsarbetare: Innebär att de anställdas beräknade arbetstid har räknats om till heltidstjänster. 
Översiktsplan: Är ett begrepp inom fysisk planering i Sverige och avser ett dokument som varje 
kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge vägledning för hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur de 
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