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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

2020 har varit ett annolunda år i mångt och mycket, sedan vi i mars fick 

börja leva med  pandemin – Covid-19. Vi både personal och 

förtroendevalda fick lära oss nya sätt och rutiner för att undvika 

spridning av smitta i verksamheterena och på våra möten.  Vi agerade 

snabbt och fattade de beslut som krävdes för att kunna genomföra 

nämndmötena digitalt. I fullmäktige kom partiernas gruppledare 

överens om att reducera antal ledamöter för att möjliggöra för 

fullmäktige att träffas i det fysiska rummet. Under hösten blev det även 

aktuellt med digitala möten för kommunfullmäktige och nödvändiga 

beslut fattades för det. Verksamheterna såg allvaret, de har med hårt arbete och stora insatser 

vidtagit åtgärder för att minimera smitta bland barn, elever, brukare och personal. Ett arbete som 

vi sätter stort värde på och som bland annat har inneburit att personalen har lyckats begränsa 

smittan inom särskilt boende till nästan noll bland våra brukare.  

Kommunens befolkning har under flera år ökat och i slutet av året var vi ca 16 600 invånare. Det 

här innebär att vi behöver skapa fler platser inom förskola och skola, fler invånare blir äldre-äldre 

och som har behov av stöd och omsorg, fler bostäder behöver byggas, vägar, vatten och 

avlopp behöver också byggas ut. 

Skolprojektet är ett samlingsnamn för kommunens arbete med att möta det ökade behovet av 

platser inom förskola och skola. Ett arbete som påbörjades 2019 och har fortstatt enligt plan 

under 2020.  Under året har även planering för Hammarlunden 7-9 och Mörmo 7-9 kommit med i 

projektet och beslut har fattats om att Hammalunden 7-9 ska finnas kvar och att en 

underhållsplan tas fram för skolan. 

I Lillängshamnen fortsätter bostadsbyggandet som kommer att ge området en ny karaktär med 

förutsättningar till mer liv och rörelse, vilket jag tror kommer att vara en tillgång för kommunen nu 

och framöver. Under året blev ett bostadsprojekt inflyttningsklart och som har gett 

Lillängshamnen ett mer levande intryck.  

Efter några års arbete med vårt nya särskilda boende, Djupängen, var det klart för inflyttning i 

september. En flytt som skedde från Gunnarskärsgården och Björkhagsgården till Djupängen utan 

insidencer under en rådande pandemi. Jag vill verklgen tacka och skicka en eloge till alla 

medarbetare som var involverade i det arbete. I oktober var det invigning av boendet, en 

invigning anpassad efter ”Corona restrektioner”, en invigning som de flesta fick uppleva digitalt.  

Under detta annorlunda år fick kommunen även vara med om att byta styre. Ett byte som blev 

klart i och med att kommunstyrelsen fick en ny ordförande första oktber. Den nya majoriteten är 

en samverkan mellan Socilademokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet.  

Trots skattehöjning så räckte inte pengarna riktigt till, utan nämnderna fick jobba med 

kostnadsreduceringar inför 2020 för att verksamheten skulle rymmas inom den ram nämnderna 

fått sig tilldelat. När 2020 summerades visade det sig att vi i Hammarö kommun, liksom många 

andra kommuner och regioner, gjort ett bra resultat. förklaringen till resultatet är dels att 

nämnderna inte har kunnat genomföra sina verksamheter fullt ut, dels att den socialdemokratiskt 

ledda regeringen har skjutit till extra statsbidrag på grund av Covid-19 under året. 

Jag vill avslutningsvis rikta ett stort tack till kommunens medarbetare som dagligen har levererat 

kommunal service med kvalitet och engagemang under de så väl kända ledorden ”Håll i, håll ut 

och håll avstånd” 

Mars 2021 

Solweig Gard (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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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 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 323 588 320 997 317 906 306 631 308 429 

Verksamhetens 

kostnader 

-1 055 806 -1 083 275 -1 153 808 -1 177 754 -1 197 

666 

Årets resultat 19 044 33 628 -1 053 3 276 29 239 

Soliditet 20% 19% 16% 14% 13% 

Soliditet inkl totala 

pensionsförpliktelser 

3% 6% 5% 4% 5% 

Investeringar (netto) 215 806 269 666 489 996 362 386 444 857 

Långfristig låneskuld 1 017 836 1 152 431 1 572 331 1 882 033 2 196 169 

Antal anställda 1 200 1 246 1 278 1 403 1 270 

 

Kommunen 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal invånare 15 627 16 174 16 483 16 568 16 668 

Kommunalskatt 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 22.1% 

Verksamhetens intäkter 260 882 256 028 247 715 227 377 235 893 

Verksamhetens 

kostnader 

-1 013 

707 

-1 053 818 -1 124 756 -1 142 921 -1 173 404 

Årets resultat 20 662 31 633 -5 958 -1 618 16 499 

Soliditet 29% 25% 23% 18% 16% 

Soliditet inkl totala 

pensionsförpliktelser 

4% 4% 6% 4% 5% 

Nettoinvesteringar 118 478 213 274 301 086 364 036 460 349 

Låneskuld 512 000 612 000 812 000 1 112 000 1 412 000 

Antal anställda 1 190 1 236 1 268 1 392 1 259 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 29,2 mnkr för verksamhetsåret 2020. 

Kommunens resultat uppgår till 16,5 mnkr vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 10,0 

mnkr. Resultat har påverkats positivt av extra bidrag från staten med anledning av Covid-19 och 

kostnaderna kring pandemin inte varit på samma höga nivå. En positiv effekt av försäljning av 

aktier i Vindpark Vänern Kraft AB från 2019 genererar en vinst på 4,4 mnkr genom ett 

underskottsavdrag som Karlstad Energi gjort där Hammarös del är 30%. Nämndernas resultat visar 

ca 32 mnkr. I resultatet för kommunen finns även avsättningar med, bland annat för sluttäckning 

av deponi. 

Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) är 5 procent. Omfattande investeringar 

2020 i lokaler för särskilt boende och lokaler för skolor och förskolor har medfört att nivån på 

investeringarna är höga. Dessa investeringar har i stor utsträckning finansierats genom ökad 
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upplåning, men det goda resultatet har påverkat nivån på upplåningen positivt. Den långfristiga 

låneskulden har ökat med 300 mnkr under 2020. 

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 2024-2025 då den stora 

investeringsfasen har passerats. Då ska amortering, per år, ske med minst hälften av det årliga 

avskrivningsbeloppet. 

Den kommunala koncernen 

 

Koncernen har inte förändrats under året. 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och 

förvaltningsorganisation och i två helägda bolag, Hammarö Energi AB och AB 

Hammaröbostäder. Därtill finns Kommuninvest Ekonomisk förening genom vilken Hammarö 

kommun just nu finansierar hela kommunens investeringsbehov. 
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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 

Smittspridningen av covid-19 ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska konsekvenserna blir av 

detta är mycket osäkert. Vårens rekordsnabba konjunkturkollaps och dess effekter på 

samhällsekonomin tycks ändå i nuläget ligga bakom oss, och bottenpunkten för den kollapsen 

har passerats, både globalt och i Sverige. 

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 under 2019. 

Skattehöjningen började gälla från 2020 och beräknas förstärka kommunens resultaträkning med 

60 mnkr per år. Trots skattehöjningen krävdes besparingsåtgärder och effektiviseringar inom 

verksamheterna. 

 

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, jämfört med 2018 då kommunen ökade med 309 personer. Enligt 

den byggbaserade befolkningsprognosen kommer Hammarös befolkning den kommande 10-

årsperioden att växa med 2 300 invånare vilket innebär att Hammarö kommun 2029 kommer att 

ha 18 808 invånare. Den genomsnittliga ökningen blir då 232 invånare per år. Den genomsnittliga 

befolkningsökningen de kommande åren förväntas till största delen bestå av inflyttning, där 

flyttnettot förväntas bli 165 personer och födelsenettot 46 personer per år. 

 

Finansiella risker och osäkerheter 

Bland verksamhetsrisker är kompetensförsörjning en nyckelfråga för kommunen och dess 

verksamhet. För vissa personalgrupper finns det risk att det kommer att uppstå 

rekryteringssvårigheter. Det finns problem med höga sjukskrivningstal i kommunen och en 

osäkerhet kring pandemin, 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 2020 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 2 066 

(1 882) mnkr. Nettoskulden har ökat till följd av under året genomförda investeringar i särskilt 
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boende samt skol- och förskolelokaler. Per den 31 december 2020 uppgick kommunens 

räntebärande skulder till 1 412 mnkr (1 112 mnkr). 

 

Pensionsförpliktelser och -riktlinjer 

• Totala pensionsförpliktelse i balansräkningen (gäller enbart kommunen) 

• Avsättning inkl. särskild löneskatt 7 243 tkr 

• Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 240 347 tkr 

• Summa pensionsförpliktelser i kommunen 247 590 tkr 

• Överskottsmedel i kommunen 4 789 tkr 

• Återlånade medel 247 590 tkr - 4 789 tkr = 242 801 tkr 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin Covid-19 har påverkat oss på många sätt under 2020. Stora delar av året har ägnats 

åt att hantera frågeställningar, rutiner mm kring detta. En särskild corona-stab har gått igenom 

och träffats regelbundet sedan i mars. Hammarö kommun har till dags dato kunnat hantera 

Covid-19 och smittan på ett mycket bra sätt. 

Under våren och försommaren 2020 har arbetet påbörjats med att införa Agenda 2030 och de 

globala målen som styrmodell i Hammarö kommun. Kommunfullmäktige beslutade om tre mål 

utifrån Agedan i juni 2020. Nämnderna har jobbat fram egna mål utifrån dessa tre mål under 

hösten 2020. 

I juni antog Kommunfullmäktige oppositionens budgetförslag för 2021 vilket innebar vissa 

förändringar jämfört med det förslag som minoriteten lagt fram. 

Under året har det politiska styret förändrats. Förhandlingar pågick under augusti månad mellan 

partierna för att få till ett nytt styre i kommunen. Det resulterade i en överenskommelse om ny 

majoritet med S, C, V och MP. 

Under 2020 har flera stora investeringar startats upp inom skola och förskola. Kommunens 

nybyggda särskilda boende, Djupängen, färdigställdes under året och inflyttning skedde under 

hösten. 

I mars 2020 började Fredrik Berglöf som VD för AB Hammaröbostäder. 
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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. 

 

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 nedan 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. 
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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. 

 

 

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. 

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. Tertialrapporten 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 2020 finns följande 

finansiella och kommunövergripande mål fastställda för god ekonomisk hushållning i Hammarö 

kommun, se nedan. 

Finansiella mål 

Mål: Årets resultat ska uppgå till 10 mnkr. 

Resultatet för 2020 uppgår till 16,5 mnkr vilket innebär måluppfyllelse. 

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

Nettokostnaden har ökat med 2,6 % medan skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat 

med 12,7 % vilket innebär måluppfyllelse. 

Mål: Investeringarna ska till minst 10 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat) i 

genomsnitt för perioden 2020-2022. Finansiering av årets investeringar med egna medel uppgår 

till 22% vilket är måluppfyllelse. Den sammantagna bedömningen är att Hammarö kommun 

uppnår de finansiella målen 2020. 

Verksamhetsmål 

Då vi under 2020 gått över till att i vår målstyrning utgå från Agenda 2030 har uppföljningen av 

specifika indikatorer för kommunfyllmäktiges mål inte prioriterats utan vi har koncentrerat oss på 

att gå över till att bedöma måluppfyllelse utifrån motivering. I fallet med bedömning av 

måluppfyllelse för kommunfullmäktige görs uppföljningen utifrån underliggande måls resultat, det 

vill säga utfallet på nämndmålen. 
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Motivering: Måluppfyllelse: Vår bedömning utifrån det vi ser händer i nämnderna både 

avseende ekonomiskt resultat och de aktiviteter som genomförts under 2020, trots det svåra 

globala läget är att vi har uppnått målet. 

 

Motivering: Delvis måluppfyllelse: 2020 var ett ovanligt och utmanande år på många sätt vilket 

syns tydligast i det här målet. Planerade aktiviteter har fått ställas in eller skjutas på framtiden med 

anledning av Covid. Kommunstyrelsens förvaltning hade till exempel inte möjlighet att under 2020 

skapa en kommunövergripande funktion som konsultativt stöd i barnrättsfrågor. För mer detaljer 

hänvisas till respektive nämnds uppföljning. 
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Motivering: Måluppfyllelse: Vår bedömning utifrån nämnderna samlade goda resultat är att vi 

har uppnått det övergripande målet om ett långsiktigt hållbart samhällsbygge. 

 

Den sammantagna bedömningen är att Hammarö kommun uppnår verksamhetsmålen för 2020. 

 

Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning 

Hammarö kommun har måluppfyllelse avseende de finansiella målen 2020. Hammarö kommun 

gör även bedömningen att verksamhetsmålen har måluppfyllelse 2020.  

Den sammantagna bedömningen är att Hammarö kommun uppnår god ekonomisk hushållning. 

 

Resultat och ekonomisk ställning 

 

Årets resultat 

Den kommunala koncernen redovisade ett resultat på 29,2 mnkr för verksamhetsåret 2020. 

Resultatet för Hammarö Energi AB uppgår till 1,3 mnkr. 

AB Hammaröbostäders resultat uppgår till 9,9 mnkr inklusive KB Täppan. 

Kommunens resultat uppgår till 16,5 mnkr vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 10,0 

mnkr. Resultat har påverkats positivt av extra bidrag från staten på grund av Covid-19 och 

kostnaderna kring pandemin har inte varit på samma höga nivå. En positiv effekt av försäljning 
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av aktier i Vindpark Vänern Kraft AB från 2019 genererar en vinst på 4,4 mnkr genom ett 

underskottsavdrag som Karlstad Energi gjort där Hammarös del är 30%. Nämndernas resultat visar 

ca 32 mnkr. I resultatet för kommunen finns även avsättningar bland annat för för sluttäckning av 

deponi. Skatteintäkterna blev -14 mnkr lägre än budgeterat. Under året har nedskrivningar gjorts 

på de tillfälliga modullösningar som speglar planerad nyttjandetid. Den totala kostnaden för 

nedskrivningar i årets bokslut uppgår därmed till 7,2 mnkr. Kostnader för rivningar av lokaler på 

35,6 mnkr och 10,4 mnkr för skolprojektet har belastat årets resultat. 

 

Den kommunala koncernen Utfall 2020 Budget 2020 

Hammarö Energi 1 276 1 656 

Hammaröbostäder 5 933 6 166 

KB Täppan 3 998 4 161 

 

Kommunen Utfall 2020 Budget 2020 

Kommunstyrelsen -56 333 -60 227 

Serviceförvaltningen -228 594 -237 352 

Bildningsförvaltningen -408 115 -420 880 

Socialförvaltningen -284 303 -299 105 

Miljö- och byggnadsförvaltningen -4 113 -4 003 

 

Kommunens resultat (tkr) 
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Borgensåtagande 

Totalt har kommunen ett borgensåtagande på 757 mnkr varav 84,6 mnkr för tre 

bostadsrättsföreningar. Föreningarna är mycket räntekänsliga och om räntorna stiger ökar risken 

för kommunen. Tabellen visar kommunens hela borgensåtagande. 

 Tkr 

Hammarö Energi 99 775 

Hammaröbostäder 554 513 

Bostadsrättsföreningar 84 600 

Skoghalls folketshusförening 10 741 

Föräldrakooperativ 2 415 

Hammarö Ryttarförening 3 696 

Hammarö HC 400 

Skoghalls bangolfklubb 383 

 

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 6,4 mnkr. 

• Skulle låneräntan förändras med 1 procentenhet skulle det innebära en förändring på ca 

14 mnkr för kommunens totala lånekostnad. 

 

Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning 

Utfallet för 2020 är bättre än budget vilket är glädjande. Det kan konstateras att det finns många 

olika 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. Covid19 har påverkat verksamheterna och även ekonomin. 

Under slutet av 2019 sålde kommunen sina aktier i Vindpark Vänern Kraft AB till Karlstads Energi AB 

som i år har nyttjat underskottsavdrag som påverkar årets resultat positivt med 4,4 mnkr. Effekten 

av underskottsavdraget i sin helhet har Hammarö kommun inte tagit upp som någon fordran då 

den ses som osäkert i det här läget. 

Resultat har påverkats positivt av extra bidrag från staten på grund av Covid-19 och kostnaderna 

kring pandemin har inte varit på samma höga nivå. Skatteintäkterna blev -14 mnkr lägre än 

budgeterat. Under året har nedskrivningar gjorts på de tillfälliga modullösningar som speglar 

planerad nyttjandetid. Den totala kostnaden för nedskrivningar i årets bokslut uppgår därmed till 

7,2 mnkr. Kostnader för rivningar av lokaler på 35,6 mnkr och 10,4 mnkr för skolprojektet har 

belastat årets resultat. 
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Balanskravsresultat 

 2018 2019 2020 

=Årets resultat enligt resultaträkningen -5 958 -1 618 16 499 

-Samtliga realisationsvinster -6 400 -9 054 -1 179 

+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet    

+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet    

+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper    

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper 

   

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar -12 358 -10 672 15 320 

-Reservering av medel  till utjämningsreserv    

+Användning av medel från resultatutjämningsreserv    

Synnerliga skäl 11 600   

= Årets balanskravsresultat -758 -10 672 15 320 

 

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 15,3 mnkr, vilket innebär att kommunen 

kommer att uppfylla balanskravet. Sedan tidigare ska ett underskott på 0,3 mnkr återställas senast 

2021. Kommunen har gjort rättningar från tidigare år med 11,1 mnkr som påverkar 2019 års 

resultat. Rättningen avser fel för avsteg från RKR 4. Det totala balanskravsresultatet som ska 

återställas inför 2020 uppgick till 10,9 mnkr. Balanskravet är med årets resultat återställt. 

 

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 59 % av de totala 

kostnaderna är personalrelaterad. Med tanke på det stora behovet av framtida rekryteringar 

och den ökade konkurrensen om medarbetare med rätt kompetens 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. 

2020 var ett år som till stora delar präglades av Coronapandemin. Detta satte hela samhället och 

den kommunala organisationen på stora prov med krav på att möta nya, okända 

förutsättningar. 2020 liknade inget annat! Bemanningen inom verksamheten har stundtals varit 

starkt belastad men sammantaget ser vi att medarbetarna har arbetat professionellt utifrån nya 

rutiner och föreskrifter vilket har resulterat i relativt liten smitta i verksamheten. Här har det tydligt 

visat sig att ”Tillsammans är vi bättre”. 

Inom flera förvaltningar har stora omorganisationer skett under 2020. 

Jämförelser sker i förhållande till de siffror som angivits i tidigare årsredovisningar trots att vissa 

eftersläpningar kan finnas, t ex vad det gäller sjuktal och personalstruktur. Tabellerna kan även 

innehålla avrundningseffekter. Antalet anställda m m hämtas fr o m 2019 ur Hypergene som 
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redovisar antalet anställningar på ett mer korrekt sätt än tidigare system. Sjukfrånvaro redovisas 

som tidigare år och är direkt jämförbara. 

Förvaltning Årsarbetare Antal personer 

BIN 575,5 589 

SOC 452,3 460 

SERV 165,7 173 

MOB 8,0 8 

KS 57,7 59 

Totalt 1259 1289 

Hammarö kommun hade 1259 tillsvidareanställda årsarbetare 2020-12-31 fördelat på 1289 

personer varav 1022 kvinnor och 267 män. 

 

Ålders- och könsfördelning samt sysselsättningsgrader 

Förvaltning Medelålder, år Andel kvinnor, % Andel män, % Andel heltider, % 

BIN 44,8 85 15 92,2 

SOC 46,2 82 18 90,9 

SERV 48,9 52 48 84,5 

MOB 45,8 38 62 100,00 

KS 46,6 69 31 91,5 

Totalt 46,0 79 21 90,7 

Medelåldern har ökat från 45,0 år till 46,0 år vilket är en återgång till 2018 års nivå. 

Könsfördelningen överensstämmer i stort med tidigare år och med landet i övrigt med ca 80 % 

kvinnor och 20% män i kommunal verksamhet. 

Andelen heltider har minskat med en procentenhet från 91,9 % till 90,7 % vilket trots detta är en 

mycket hög nivå. Ett nationellt projekt mellan SKR och Kommunal pågår med syfte att öka 

antalet som är anställda på heltid och som även arbetar heltid. 

 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron har ökat med 0,79 procentenheter sedan 2019. Hur stor del av ökningen som beror 

på Coronapandemin är i dagsläget omöjligt att ange. Konstateras kan dock att inom yrken där 

fysiska möten med människor är en förutsättning och distansering är svårt, typ vård, omsorg och 

förskola, blir även exponeringen stor. Inom dessa verksamheter har vikten av att följa 

myndigheters rekommendationer om att stanna hemma vid symptom m m haft extra stor 

betydelse. 

Mycket positivt är att sjukfrånvaron inom Serviceförvaltningen har minskat. Ökningarna inom 

Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har sannolikt till stor del med Coronapandemin att 

göra. 

Det är framför allt frånvaron hos medarbetare som är 29 år eller yngre och 50 år eller äldre som 

har ökat. 

För att ha jämförbara siffror med tidigare år är statistiken hämtad ur PS-utdata. Sjukstatistik har 

alltid en eftersläpning då registreringar i regel inte sker i realtid. 
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Sjukfrånvaro i procent 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Total sjukfrånvaro 5,67 5,26 5,77 5,91 6,70 

Sjukfrånvaro > 59 dagar 51,05 47,53 42,25 45,77 34,17 

Kvinnors sjukfrånvaro 6,32 5,79 6,38 6,39 7,21 

Mäns sjukfrånvaro 3,35 3,49 3,66 4,23 4,91 

 

Sjukfrånvaro i procent för respektive åldersgrupp 

 2016 2017 2018 2019 2020 

29 år och yngre 3,62 5,11 5,40 4,54 5,61 

30 år - 49 år 5,60 4,89 5,71 6,30 6,72 

50 år och äldre 6,22 5,71 5,94 5,95 7,0 

 

Sjukfrånvaro i procent för respektive förvaltning 

 2016 2017 2018 2019 2020 

BIN 5,73 5,44 5,48 5,86 6,71 

SOC 6,22 5,56 6,43 6,23 7,72 

SERV 4,91 4,31 5,64 5,70 5,15 

 

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 även om 

man kan gå i pension såväl tidigare som senare. 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 bra ledarskap samt delaktighet och utvecklingsmöjligheter ingår. 

 

Hälsa och Friskvård 

År 2020 har till stora delar präglats av pandemin och frågor som uppkommit kring detta. Fokus har 

legat på att minska smittspridning för såväl brukare som för medarbetare och få verksamheterna 

att fungera under dessa förutsättningar. Viktigt i arbetet har varit att ge information till såväl 

allmänhet som till medarbetarna i organisationen. Detta har skett på olika sätt. Många av de 

insatser inom hälsa och friskvård som gjordes före pandemin har satts på paus. 

Hammarö kommun har ett årshjul som säkerställer det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

kommunen som även under 2020 var varit väl fungerande. Kommunens friskvårdsersättning har 

haft en nyttjandegrad på 60 %. Målet med att sänka sjukfrånvaron till 5 % under 2020 

omvärderades till att istället hindra smitta och på så sätt hålla nere sjukfrånvaron och att 

säkerställa bemanningen. 
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För att ytterligare bl a stärka upp arbetsmiljöarbetet under pandemin har en särskild stab 

upprättats med syfte att snabbt kunna stödja hela verksamheten utifrån nya rutiner, föreskrifter, 

kommunikation och bemanningsutmaningar som har följt utifrån pandemin. I staben ingår 

kommundirektör, samtliga förvaltningschefer, MAS, kommunikationsansvarig och HR-chef som 

inledningsvis träffades 3/ggr i veckan för att efter sommaren övergå till en gång i veckan. 

 

Personalkostnader 

 

Utfall Jan -  

Dec 2020  

Budget Jan - 

Dec 2020  

Avvikelse Jan -  

Dec 2020  

Löner -528 850 -555 809 26 930 

Arbetsgivaravgifter -193 322 -192 637 -685 

Pensioner -24 269 0 -24 269 

Summa -746 441 -748 417 1 976 

 

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 3-4 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 Jan - 

Dec 2019  

Utfall Jan -  

Dec 2020  

Budget Jan -  

Dec 2020  

Avvikelse Jan -  

Dec 2020  

INTÄKTER 41 959 29 984 28 464 1 520 

KOSTNADER -92 852 -86 317 -88 691 2 374 

Summa Resultat -50 893 -56 333 -60 227 3 894 

Servicenämnden - Skattefinansierad verksamhet 

 

Utfall Jan -  

Dec 2019  

Utfall Jan -  

Dec 2020  

Budget Jan -  

Dec 2020  

Avvikelse Jan -  

Dec 2020  

INTÄKTER 143 296 24 090 23 744 346 

KOSTNADER -278 110 -252 684 -261 096 8 412 

Summa Resultat -134 814 -228 594 -237 352 8 758 

Servicenämnden - Taxefinansierad verksamhet 

 

Utfall Jan -  

Dec 2019  

Utfall Jan – 

Dec 2020  

Budget Jan -  

Dec 2020  

Avvikelse Jan -  

Dec 2020  

INTÄKTER 60 563 57 180 61 044 -3 864 

KOSTNADER -57 584 -62 419 -61 044 -1 375 

Summa Resultat 2 978 -5 239 0 -5 239 

Bildningsnämnden 

 

Utfall Jan -  

Dec 2019  

Utfall Jan -  

Dec 2020  

Budget Jan -  

Dec 2020  

Avvikelse Jan -  

Dec 2020  

INTÄKTER 45 655 47 032 36 847 10 185 

KOSTNADER -527 353 -455 147 -457 727 2 580 

Summa Resultat -481 698 -408 115 -420 880 12 764 

Socialnämnden 

 

Utfall Jan -  

Dec 2019  

Utfall Jan - 

 Dec 2020  

Budget Jan -  

Dec 2020  

Avvikelse Jan -  

Dec 2020  

INTÄKTER 89 688 81 371 67 306 14 065 

KOSTNADER -388 970 -365 674 -366 412 737 

Summa Resultat -299 282 -284 303 -299 105 14 802 

Miljö- och byggnadsnämden 

 

Utfall Jan - Dec 

2019  

Utfall Jan - Dec 

2020  

Budget Jan - Dec 

2020  

Avvikelse Jan - Dec 

2020  

INTÄKTER 4 694 4 733 4 259 474 

KOSTNADER -8 992 -8 847 -8 262 -585 

Summa Resultat -4 297 -4 113 -4 003 -111 

Övriga nämnder 

 

Utfall Jan -  

Dec 2019  

Utfall Jan -  

Dec 2020  

Budget Jan -  

Dec 2020  

Avvikelse Jan -  

Dec 2020  

INTÄKTER 407 606  606 

KOSTNADER -12 565 -12 343 -12 050 -293 

Summa Resultat -12 158 -11 737 -12 050 313 



24 

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

Ordförande Solweig Gard (okt-dec) /Bosse Henriksson (jan-sep) 

Förvaltningschef Caroline Depui 

 

Viktigare händelser 

Stora delar av året har ägnats åt att hantera Covid-19 och alla frågeställningar, rutiner mm kring 

detta. En stab har gått igång och träffats regelbundet sedan i mars. Hammarö kommun har till 

dags dato kunnat hantera Covid-19 och smittan på ett mycket bra sätt. 

Under våren och försommaren har arbetet påbörjats med att införa Agenda 2030 och de 

globala målen som styrmodell i Hammarö kommun. Kommunfullmäktige beslutade om tre mål 

utifrån Agendan i juni 2020. Nämnderna kommer att jobba fram egna mål utifrån dessa tre mål 

under oktober månad. 

I juni antog Kommunfullmäktige oppositionens budgetförslag vilket innebar vissa förändringar 

jämfört med det förslag som minoriteten lagt fram. I januari 2021 antog kommunfullmäktige 

ombudgetering för 2021. 

Från och med oktober 2020 har kommunen ett nytt politiskt styre. S, V, C och MP tog över som 

majoritet den 1 oktober och Solweig Gard utsågs som ny kommunstyrelseordförande. Skiftet 

innebar en hel del frågeställningar och formalia som framför allt nämndservice och dess 

gruppchef hanterade. 

Under året har de flesta politiska mötena skett digitalt. Där det är möjligt har även verksamhetens 

möten skett digitalt. 

Nämndservice har centraliserats under året. Nämndservice består av kommun- och 

nämndsekreterare, kommunregistrator och kommunarkivarie. 

Verksamheten består av: 

nämndadministration och sekreterarstöd till kommunens samtliga politiska organ 

Kunskaps- och utvecklingsstöd till förtroendevalda, chefer och handläggare 

Registrering och administration av de handlingar som inkommer till myndigheternas 

funktionsbrevlådor (digitalt och fysiskt). 

Närarkiv, vård av kommunarkiv samt verkställande av arkivmyndighetens uppdrag. 

Kommunövergripande utvecklingsarbete inom ovan beskrivna områden. 

Nämndservice utgör valkansli vid valår. 

Huvudsaklig lagstiftning som Nämndservice arbetar utifrån inom sitt verksamhetsområde är 

kommunallagen, tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslag, arkivlag och 

arkivförordning samt förvaltningslag. 

 

Ekonomi 

Återhållsamhet har varit ledordet inom förvaltningen under hela 2020 vilket också visar sig i det 

positiva resultatet för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen uppvisar ett resultat på ca 3,9 mnkr. Återhållsamhet i allmänhet, färre resor, 

färre konferenser och utbildningar pga Covid 19 är stora bidragande orsaker till det positiva 

resultatet. Kostnader för färdtjänst har också varit betydligt lägre 2020. 
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Under året har en planarkitekt slutat och tjänsten har inte återbesatts vilket även det har gjort att 

överskottet är högre än budget. Covid 19 har lett till ett stort antal VAB dagar inom kommunen 

och förvaltningen. När det gäller personal inom kommunstyrelsens förvaltning så leder en VAB 

dag inte till att det sätts in vikarie. 

Den politiska organisationen bidrar till resultatet genom en lägre kostnad för teknik och Covid 19 

har också genererat lägre kostnader. 

 

Driftredovisning (tkr) 

 Utfall 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Intäkter 29 984 28 464 1 520 

Personalkostnader -39 959 -40 755 795 

Övriga kostnader -46 358 -47 936 1 578 

Summa Netto -56 333 -60 227 3 894 

 

Måluppfyllelse 

 

Nämndmål Bedömning 

Verksamheten ska bedrivas effektivt och med stark kostnadsmedvetenhet  

Långsiktigt mål: Barnets bästa ska genomsyra alla beslut som rör barn. Delmål 

2020: Kommunstyrelsens förvaltning ska skapa en kommunövergripande 

funktion som konsultativt stöd i barnrättsfrågor.  

 

Långsiktigt mål: Hammarö kommun ska växa med omsorg och i balans med 

infrastruktur och natur. Delmål 2020: Vid planarbeten ska de planer prioriteras 

som tas fram i anslutning till befintlig infrastruktur och kommunal verksamhet, 

med tillgång till gröna områden och Vänern. 

 

Långsiktigt mål: Resandet i kommunen ska ske med minimal miljöpåverkan 

och vara kostnadseffektivt. Delmål 2020: Antalet motorfordon i 

kommunorganisationen ska minska. 

 

Kompetensförsörjningen i kommunen ska vara en prioriterad fråga  

 

Analys 

2020 har varit ett utmanande år på flera sätt. Både med en global pandemi och att vi under året 

bytt utgångspunkt i vår målstyrning till Agenda 2030. Trots detta har KS ändå lyckats nå 

måluppfyllelse på ett antal mål vilket är glädjande. 
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Servicenämnden 

Ordförande Thomas Bäckman (okt-dec) /Lennart Lämgren (jan-sep) 

Förvaltningschef Lars Elfstrand 

 

Viktigare händelser 

Året 2020 har varit ett år präglat av Corona och hur vi anpassat våra verksamheter för att 

uppfylla nya krav kopplat till att minimera smittspridning samt att anpassa våra arbetsrutiner. De 

enheter som under året blivit mest berörda är Kost & lokalvården samt fritidsenheten. Som ett led i 

att förbereda oss för det värsta färdigställde fastighetsenheten tillsammans med 

socialförvaltningen under våren på väldigt kort tid lokaler på Sätterstrand för att kunna vårda 

patienter i äldrevården med diagnosen Corona. Dessa lokaler har som tur inte behövts användas 

under året. 

Serviceledningen har också tagit fram en plan för att kunna hantera olika scenarios kopplat till 

vår bemanning vid olika grader av sjukskrivningstal. Detta för att enklare kunna se vilka 

konsekvenser olika sjuktal ger, men också vart man är mest sårbar. 

Som tur är har vi inte blivit sjuka, tvärtom har vi under året varit friskare än normalt. Hammarö 

kommun har ett mål att hålla sjukskrivningstalen under 5%. Serviceförvaltningen är den enda stora 

förvaltningen som nådde detta mål, vårt ackumulerade sjukskrivningstal för året 2020 landade på 

4,81%. Ett fantastiskt bra resultat som alla bidragit till under året. Det finns flera orsaker till detta 

resultat, men med ett bra ledarskap som gör att man som anställd känner sig behövd samt att 

man känner att just mitt arbete är viktigt för verksamheten och vad det ger till Hammaröbon har 

en stor del i att vi nått detta resultat. 

Serviceförvaltningen hade ett mycket tufft besparingskrav att hantera i sin verksamhet. Totalt 

skulle 10,5 miljoner plockas bort ur vår verksamhet. Alla skattefinansierade enheter har bidragit till 

dessa besparingar. Störst påverkan hade detta på fastighetsenheten som skulle spara 5,1 miljoner 

samtidigt som verksamheten skulle går från en hyresfinansierad verksamhet till en ramstyrd 

ekonomi. Trots besparingar inom enheten fick fastighetsenheten ett mycket positivt utfall på i sin 

kundenkät, resultatet landade på ett NKI (Nöjd kund index) på 65. 

Ytterligare besparingar som gjorts är organisationsförändringen inom kost & lokalvårdsenhet. 

Dessa enheter var tidigare två enheter med skilda verksamhetsansvar. Idag är dessa 

sammanslagna och man arbetar med geografiska ansvarsområden där både kost och lokalvård 

ingår. 

Även fritidsenheten fick ta bort aktiviteter i sin verksamhet som ett sommarläger och minskade 

bidrag till föreningarna. 

Alla besparingar som genomförts inom serviceförvaltningen ger en lägre service till Hammaröbon 

samt vår egna verksamhet. 

I spåren av Corona ser vi också hur det påverkar vår ekonomi. Vi har haft mindre intäkter i våra 

idrottshallar pga. inställda evenemang och färre antal matcher. Vår ÅVC har fått hantera en 

betydligt större volymmateriel i olika fraktioner kopplat till att många har utfört renoveringsarbete 

eller städat på sin gård. Detta har medfört ökande omkostnader för transporter mm. 

Vi har fått tillfört mer kostpersonal i skolor för att hjälpa barnen med att inte bidra till en ökad 

smittspridning. 

Totalt har vi utfört arbete motsvarande 1,5mkr som är direkt kopplade till anpassningar för att 

hantera Corona pandemin. 
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Vi har sett fler besökande till våra fritidsanläggningar som Kilene samt våra badplatser under året. 

Mycket är direkt kopplat till Corona och att man valt att ”hemestra” eller valt att träffas ute med 

nära och kära. 

Under sommaren fick vi mycket positiv feedback i media för vårt projekt att ställa om vissa av 

våra grönytor till ängsmark. Vi har fått statligt bidrag för att kunna göra denna omställning, 

enheten Utemiljö har gjort ett fantastiskt arbete för att få till denna lösning. Syftet med denna 

omställning är att kunna bidra till en bättre miljö för bin och andra pollinerare som i sin tur är en 

förutsättning för att blommor och växter ska kunna överleva. 

Det är full verksamhet i våra byggprojekt vid Götetorp, Anneberg, Hammarlunden samt Mörmon. 

Rivningen av gamla Mörmo 7–9 är genomförd och som gammal elev på denna skola känns det 

lite konstigt att inte längre kunna se denna byggnad. Under året har även en kompletterande 

besiktning gjorts vid Sätterstrands badhus. Denna innehöll ett antal akuta punkter som måste 

omhändertas omgående för att säkra driften av badhuset under en 5-årsperiod. 

Arbetet med åtgärder påbörjades i slutet av december och färdigställs i mitten av januari 2021. 

Vi har under året lämnat in en avslutningsplan för Mosstorp. Planen blev underkänd av 

Länsstyrelsen. 

Just nu arbetar vi med att hitta lösningar på de punkter som Länsstyrelsen slog ned på. Arbete 

görs i dialog med Länsstyrelsens handläggare. 

En av de mest viktiga händelserna under året är att Hammarö har valt agenda 2030(FN:s globala 

hållbarhetsmål) som styrmodell för vår verksamhet. I oktober arbetade servicenämnden och 

ledningsgruppen med dessa 17 målområden. Nämnden pekade ut 9 st målområden som direkt 

ansluter till vår verksamhet. Dessa mål ska leda verksamheten in i framtiden till att bli mer hållbar 

utifrån ett globalt miljö perspektiv. 

 

Ekonomi 

Skattefinansierad verksamhet 

Årets utfall för den skattefinansierade blev totalt 8,8 mkr bättre än budget. Av den positiva 

avvikelsen stod lönerelaterade kostnader för 3,2 mkr. Till största delen beror det på senarelagda 

rekryteringar, men även på organisatoriska förändringar och allmän återhållsamhet inom 

serviceförvaltningen. Kostnader för energi och värme har, bland annat på grund av de milda 

vintermånaderna, landat på 1,2 mkr bättre än budget. 

Året har präglats av pandemin. Det har medfört att kostnader för utbildningar, 

kompetensutveckling har hållits på en lägre nivå och att en del aktiviteter har skjutits framåt i tid. 

Fritidsenheten, som till största delen på grund av pandemin fick 0,6 mkr lägre externa intäkter, 

visar ändå ett totalt underskott mot budget på 0,1 mkr. 

Övriga skattefinansierade enheter visar ett positivt utfall jämfört med budget. 

Fastighetsenheten gick totalt 5 mkr bättre än budget, då framförallt kostnader på personalsidan 

och kostnader för Hammarlundens evakueringslösning hållits tillbaka under 2020. 

Kost- och lokalvårdsenheten har högre kostnader för livsmedel än budget, men går totalt bättre 

än budget, främst genom att uppstart av ny verksamhet skjutits fram till 2021 och genom högre 

intäkter för lokalvårdstjänster. 

Enheten för Utemiljö, där gator ingår, visar en mindre positiv avvikelse under året. Kostnaden för 

vinterväghållning blev lägre än budgeterat, men det överskottet har kunnat användas till 

underhåll av främst vägar, men även parkmiljö. 
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Taxefinansierad verksamhet 

VA (Vatten och Avlopp) redovisar för 2020 ett negativt resultat om 4,2 mkr. Intäkterna, både vad 

gäller konsumtionsavgifter och anslutningsavgifter blev lägre än budget. De lägre 

anslutningsavgifterna beror på en lägre exploateringsnivå under 2020. Samtidigt har kostnaderna 

för underhållsinsatser, hantering av äldre material och retroaktiva kostnader för vatteninköp 

medfört att kostnaderna inte klarat budgeterad nivå. 

Renhållning har ett resultat, som är 1,1 mkr sämre än budget. Jämfört med budget blev de 

externa intäkterna blev 0,7 mkr lägre. Kostnaderna för bland annat slamhantering och – troligen 

en effekt av pandemin - mer avfallshantering, såsom trädgårdsavfall, blev högre än budget. 

 

Driftsredovisning (tkr); Skatte- och internfinansierad del 

 Utfall 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Intäkter 24 090 23 744 346 

Personalkostnader -75 501 -83 250 7 748 

Övriga kostnader -177 183 -177 846 663 

Summa Netto -228 594 -237 352 8 758 

 

Driftredovisning (tkr); Taxefinansierad del 

 Utfall 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Intäkter 57 180 61 044 -3 864 

Personalkostnader -11 257 -12 937 1 680 

Övriga kostnader -51 161 -48 107 -3 055 

Summa Netto -5 239 0 -5 239 
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Måluppfyllelse 

 

Nämndmål Bedömning 

Servicenämnden ska leverera verksamhet med god kvalité som medborgarna 

är nöjda med. Delmål 2020: Det ska finnas en teknisk nulägesbeskrivning som 

underlag till den långsiktiga planeringen. Delmål 2021: Samtliga tjänstegrenars 

investerings-/underhålls-/driftsplaner ska vara färdigställda 2021 

 

Servicenämnden ska främja folkhälsan via sina verksamheter, genom att ge 

stöd till föreningslivet och möjliggöra egen aktivitet. På lång sikt utveckla 

Mörmo som idrottsområde. Delmål 2020: Utveckla verksamheten på Kilene 

med fler möjliga aktiviteter. 

 

Servicenämnden ska leverera långsiktigt hållbara tjänster med optimal 

resursanvändning och minimal miljöpåverkan. Delmål 2020: En plan för 

genomförande av hushållsnära utsortering av avfall ska vara klar. 

Kemikalieanvändningen inom förvaltningen ska minska. Kostnaden för 

förvaltningens bilar ska minska. 

 

Hammarö kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö  

Medarbetarna upplever att de är engagerade i att utveckla och förbättra 

verksamheten 

 

 

Analys 

Sammanfattar man nämndens tre målområden finns det en variation i måluppfyllnad. 

I målområdet Bo & Leva är vi närmast att uppnå målet även om vi fått minskade medel i vår ram 

för dessa tjänster. 

I målområdet folkhälsa har arbete skett för att nå målet genom ökade aktiviteter på 

Kilenegården samt i planprocessen för att utveckla Mörmon som idrottsområde. Det som drar ner 

måluppfyllnaden är sänkta bidrag till föreningslivet. 

I målområdet Hållbarhet har det skett beslut på regeringsnivå som påverkat vår möjlighet att nå 

målen med att ha en plan för utsortering av hushållsnära av avfall. Arbetet med att minska vår 

kemikalieanvändning och arbeta med hållbarhetsperspektivet görs i alla våra verksamheter. 

Kostnaden för vår bilpark har minskats marginellt. VA-verksamheten har en växande organisation 

som kräver fler fordon. När en bil skatt ersättas ser över möjligheten att leasa/köpa en billigare. 

Kopplat till agenda 2030 är det byte mot elbilar som vi ser kunna bidra till både lägre kostnad 

samt till att nå hållbarhetsmålen i agendan. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Ordförande Erik Gustafsson (okt-dec)/Björn Nordenhammar (jan-sep) 

Förvaltningschef Ann-Kristin Djuvfeldt 

 

Viktigare händelser 

• Förvaltningen är kommunens pilot vid införande av Visma Ciceron E-arkiv. 

Verksamhetssystemet ByggR för bygglovsprocesserna, förvaltningsövergripande ärenden 

samt ärenden om bostadsanpassning kommer att slutarkiveras i e-arkivet. Innan leverans 

har kunnat ske av handlingar till e-arkivet har det krävts rättningar i ärendesystemet 

ByggR. Under året har de första ärendena kunnat levereras till förvaltningens digitala 

mellanarkiv. 

• Provköp av snus har gjorts i våra butiker. 18-årsgräns gäller vid köp av snus. Samtliga 

försäljningsställen utom tre efterfrågade legitimationer vid köpet. 

• Med anledning av covid-19 pandemin gällde under våren nya regler för verksamheter 

som serverade mat och dryck, Reglerna gällde för restauranger, barer, caféer, 

skolmatsalar, cateringverksamhet, nattklubbar samt andra verksamheter som serverade 

mat och dryck till sina gäster (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om 

att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. HSLF-FS 2020:9). 

Information om föreskrifterna samt affischer om att hålla avstånd och allmänna råd om 

coronaviruset på 5 språk skickades ut till berörda livsmedelsföretag. Kontroll av att våra 

företagare uppfyllde föreskrifterna utfördes på 18 av våra livsmedelsföretag samt i fem 

av kommunens skolmatsalar. Föreskrifterna innebar i stort att företagen skulle se till att det 

inte uppstod trängsel i deras lokaler. Riktlinjen var att gästerna skulle kunna hålla lite mer 

än en armslängds avstånd mellan varandra samt att servering av mat och dryck skulle 

ske genom bordsservering. 

• Den 1 juli började en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att 

gälla. Den nya lagen ersätter delvis Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd 

(HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. För 

de verksamheter som serverar mat eller dryck, är den stora skillnaden att lagen, till 

skillnad mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter, inte tar sikte på alla verksamheter som är 

registrerade enligt livsmedelslagstiftningen, utan istället på ”serveringsställen”. Med 

uttrycket ”serveringsställe” avses i den nya lagen en verksamhet där det bedrivs 

näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där 

möjlighet ges till förtäring på stället. Med näringsverksamhet innebär att syftet med 

verksamheten är att den ska gå med vinst. Den nya lagen är tänkt att vara tillfällig. Syftet 

med förvaltningens kontroll är att trängsel inte ska uppstå i berörda verksamheter inom 

kommunen, detta för att förhindra smittspridningen av covid-19. Om miljö- och 

byggnadsnämnden bedömer att verksamhetsutövaren inte vidtagit tillräckliga åtgärder 

enligt lagen, kan nämnden fatta beslut om föreläggande med åtgärdskrav med eller 

utan vite eller att stänga ner verksamheten genom ett beslut om förbud mot att bedriva 

verksamheten. Information om den nya lagen skickades ut till serveringsställen i 

kommunen. Trängselkontroll enligt den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder har 

utförts på våra serveringsställen. Kommunen beviljades ett statsbidrag med 48 tkr för 

trängseltillsynen. Förvaltningen kunde därmed anställa en miljöinspektör under drygt en 

månad. 

• Fullmäktigen har antagit ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Sedan 2007 har 

kommunernas miljö- och byggnadsnämnder eller motsvarande haft tillsynsansvaret för 

verksamheter med kosmetiska solarier enligt strålskyddslagen. Som en del i 

genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv upphävdes strålskyddslagen (1988:220) den 1 
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juni 2018 och ersattes med en ny strålskyddslag (2018:396). Bestämmelserna om solarier i 

den gamla strålskyddslagen överfördes till den nya strålskyddslagstiftningen. En större 

förändring är att radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till omfattas 

av den nya lagen. Strålskyddslagen utgör speciallagstiftning och ska i huvudsak tillämpas 

före miljöbalken vid tillsyn av radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 

• Fullmäktige har antagit en ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan är 

utformat med stöd av Sveriges kommuner och regioners modell för behovsstyrd taxa 

inom miljöbalkens område. Översynen har bland annat gjorts på grund av lagändringar i 

miljöprövningsförordningen. Översyn har även gjorts av timavgiften enligt ett nytt 

underlag från SKR. Timavgiften ligger kvar på 1240 kronor. 

• Fullmäktige har antagit nya föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. De 

tidigare gällande lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön antogs 

av kommunfullmäktige i februari 2007. Arbetet med att ta fram ett förslag på ny taxa för 

prövning och tillsyn enligt miljöbalken gav anledning till en översyn av de lokala 

föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön. En paragraf togs bort och att 

en ny paragraf tillkom. Tillståndsplikt för hållande av häst, nötkreatur, får eller svin inom 

område med detaljplan, togs bort. Anmälningsplikt för annat slag av toalett än 

vattentoalett har införts. Vidare innebär föreskrifterna att tomgångskörning i högst en 

minut ska gälla i hela kommunen (tidigare bara inom detaljplanelagt område). 

• En större genomgång av förvaltningens miljöarkiv har skett under vintern/våren 2020. 

2000 ärenden har gåtts igenom och gallrats enligt dokumenthanteringsplanen samt 

levererats till kommunarkivet. 

• Provtagning har utförts med avseende på kvicksilver i gös. Provtagningen har gjorts på 

fisk från västra sidan av ön. 

• Mossprover har plockats på fem platser på Hammarö för analys av metaller i husmossa. 

Prover tas vart femte år och ingår i en nationell undersökning. 

• Kemikalietillsyn har genomförts på Hammarö kommuns skolor. 

• Miljö- och byggnadsnämnden har bland annat beviljat bygglov för ett flerbostadshus i 

fyra plan med 29 lägenheter i Lillängshamnen, PEAB, etapp 2 samt bygglov för 

nybyggnad av Mörmoskogens förskola. 
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Ekonomi 

Miljö- och byggnadsnämnden gör ett underskott på – 111 tkr i jämförelse med budget. 

Miljöbalken: 

Nämnden gör ett överskott på miljöbalken på 224 tkr. En miljöinspektörstjänst (vikariat) har under 

våren varit vakant drygt en månad. Intäkterna på miljöbalken blev +126 tkr. Under året har vi haft 

många tillstånds- och tillsynsärenden inom miljöbalken vilket genererat större intäkter än 

budgeterat. 

Livsmedel: 

Nämnden gör ett överskott på intäktssidan på livsmedelskontrollen på 192 tkr. I intäkterna ligger 

en överflyttad kontrollskuld från 2019 på 128 tkr. Del av kontrollskulden har arbetats av genom det 

samarbetsavtal nämnden har med miljönämnden i Karlstads kommun. Livsmedelsinspektörer från 

Karlstads kommun har utför kontroller (50 h) på livsmedelsanläggningar i Hammarö kommun. 

Bygglov: 

Nämnden gör ett överskott på 87 tkr på bygglovsintäkter. För att kunna hålla de lagstadgade 

handläggningstiderna och ha en hanterbar arbetsmängd för förvaltningens två 

byggnadsinspektörer har en extra resurs timanställts. Nämnden har bland annat beviljat bygglov 

för ett flerbostadshus i fyra plan med 29 lägenheter i Lillängshamnen, PEAB, etapp 2, samt 

bygglov för nybyggnad av Mörmoskogens förskola. 

Netto på verksamheten bygglov och besiktningar blev -29 tkr. 

Bostadsanpassning: 

Förvaltningen har en budget för bostadsanpassningsbidrag på 1 miljon. Under hösten 2019 

beviljade miljö- och byggnadsnämnden ett bostadsanpassningsbidrag (ett ärende) på 1,2 

miljoner. En mindre del av kostnaden (423 tkr) för byggnationen belastade 2019 års budget. 

Resterande bidrag för denna byggnation har belastat 2020 (781 tkr). Under 2020 fick nämnden 

ett underskott på bostadsanpassningen på -663 tkr. 

Den osäkerhet som finns vad avser budgeten för bostadsanpassningsärenden rör antalet 

inkommande ärenden från ett år till ett annat samt hur omfattande anpassningarna är. 

 

Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Intäkter 4 733 4 259 474 

Personalkostnader -6 222 -6 086 -136 

Övriga kostnader -2 625 -2 176 -449 

Summa Netto -4 113 -4 003 -111 
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Måluppfyllelse 

 

Nämndmål Bedömning 

Nämndens handläggningsprocess ska vara effektiv och med god kvalitet.  

Tillsyn av hanteringen av allergener i tillagningskök ska öka.   

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.  

 

Tillsyn av kemiska produkter i förskolor och skolor ska öka.  

Nämnden ska i bygglovsprocessen informera om användning av hållbara 

material och energieffektivt byggande. 

 

Tillsyn av kemiska produkter i detaljhandeln ska öka.  

 

Analys 

Miljö- och byggnadsnämnden har under 2020 haft 6 nämndmål (utöver de 

kommungemensamma medarbetarmålen). Av dessa har samtliga 6 mål uppfyllts helt. 

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. 

  



34 

 

Socialnämnden 

Ordförande Margareta Ivarsson (jan-dec) 

Förvaltningschef Aniko Andersson Persson (t o m 2021-02-28) 

 

Viktigare händelser 

Socialförvaltningen har under det första halvåret fokuserat på att effektivisera verksamheten med 

ändamålet att den på ett tillfredsställande sätt ska möta Hammaröbornas behov utifrån 

nämndens tilldelade resurser. 

En stor del av socialförvaltningens arbetstid gick åt att jobbat aktivt med att implementera och 

efterleva de olika åtgärder som har beslutats båda på nationell och regional nivå gällande 

covid-19 pandemi. Hammarö kommun är en av de få kommuner som har lyckats väldigt bra 

med sitt förebyggande arbete och kunnat förhindra att få in smittan i sina verksamheter. 

Förebyggande arbetet har inneburit i verksamheterna bla : 

- besöksförbud på kommunens särskilda boende 

- införa chefsberedskap 

- tillfälliga ändringar i dagverksamhetens arbetssätt 

- om utbildning av all personal inom basala hygienrutinerna 

- öppning av 10 extra platser för eventuella behov av vård och omsorg av covid-19 smittade 

brukare 

- Det strategiska arbetets fokus har legat på att snabbt kunna ställa om organisationen och ta 

nödvändiga beslut om pandemin skulle blossa upp. Socialchefen håller extrainsatta covid-19 

stabsmöte med ledningsgruppens representanter från varje verksamhetsområde och med de 

fackliga organisationerna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har en central roll vad gäller 

såväl förvaltningens som kommunens hantering av covid-19. Under sommaren är socialchefen 

även tillförordnad covid-19 kommunövergripande stabs ansvarig. 

Socialförvaltningens nya organisation har blivit färdig under februari månad. Från och med 

september är en av verksamhetscheferna (vård och omsorg) vakant och förväntas tillsättas i maj 

månad 2021. 

Arbetet med en centraliserad bemanningsenhet påbörjats under hösten. Förvaltningen har köpt 

in TimeCare Multiacces för att underlätta och effektivisera bemanningsbehovs översynen i 

framtiden. Berörda chefer och personal har utbildats i systemet. 

Fokus har legat på att förebygga smittspridningen av covid-19 bland våra enheter. Stor vikt lades 

på att motverka de äldres ensamhet i SÄBO, på grund av verksamheten har varit stängd under 

många månader. 

Djupängen öppnades under hösten och 120 boende flyttade in från Gunnarskärsgården och 

från Björkhagsgården. 

Beslut om byggandet av parstugan upphävdes av kommunfullmäktige. Nytt beslut om 5 LSS 

platser fattades istället. Arbetet påbörjas under 2021. 

Stjärnans flytt har försenats på grund av Silviagårdens lokaler var ej ändamålsenliga och flytten 

kan inte ske. En ny plan tas fram under de första månaderna 2021 gällande var verksamheten ska 

flyttas. 
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Individ- och familjeomsorgens stora fokus under året har varit att arbete med att få den nya 

organisationen på plats. Ett helt nytt verksamhetsben har formats med en ny verksamhetschef 

och fyra nya enhetschefer inom alla områden förutom utförarverksamheterna inom 

socialpsykiatrin. En stor del av arbetet har varit att ställa om arbetet och forma verksamheten 

utifrån de nya förutsägningarna som omorganisationen 2019 inneburit. Covid- 19 har präglat 

planeringen av verksamheten och har fungerat bra utifrån de anpassningar som har genomförts. 

Det har varit låg personalomsättning inom IFO-benet under året. Sjukfrånvaron har totalt inom IFO 

varit förhållandevis låg förutom inom socialpsykiatrins verksamheter första halvåret. 

Orosanmälningarna på barn- och unga har fortsatt att öka under våren 2020 med närmare 30% 

jämfört med samma period föregående år, men har avtagit under hösten. Insatserna inom 

kommunens öppenvård har ökat något under året. Orosanmälningarna på vuxen 

missbruk/beroende har ökat med 40% motsvarande period och antal ansökningar om stöd på 

samma område har ökat med hela 50 %. Antal inkommande ärenden på vuxen har avtagit 

under hösten även antalet insatser har minskat. Antalet barn som lever i familjer som uppbär 

försörjningsstöd har ökat jämfört med motsvarande period föregående år. Under hösten kan vi se 

ett ökat inflöde inom socialpsykiatri. Med anledning av Covid -19 har många som beviljats 

hemtjänst sagt nej till hemtjänstinsatser under våren och sommaren vilket i sin tur kan leda till ett 

större hjälpbehov framöver. Intresset för det nya SÄBO har varit stort under våren och under 

hösten har flertalet ansökningar om plats på SÄBO inkommit även från medborgare i andra 

kommuner, främst Karlstad. 

Integrationsarbetet fortsätter utvecklas och under våren har en grupp för nyanlända föräldrar 

startat på Familjecentralen utifrån konceptet ”Föräldraskap Sverige”. Gruppen fick tyvärr avbytas 

i förtid på grund av Covid-19, men återupptogs under hösten 2020 (okt-nov) genom digitala 

träffar. Projekt via Länsstyrelsens §37A har beviljats, som ska syfta till en bättre integration i 

Hammarö kommun genom samarbete med Röda Korset. Uppstart för projektet som skulle varit i 

september, blev framskjutet till årsskiftet 2020/2021. 

Under 2020 skapades ett projekt med fokus på att förebygga psykisk ohälsa kopplat till tidiga 

insatser för föräldrar, barn, unga samt nyanlända familjer i Hammarö kommun med särskild 

koppling mellan familjecentralen Mörmo gård och socialtjänsten. Genom projektet har en 

förstärknings med 1.0 kurator gjort att fler ungdomar och föräldrar har kunnat erbjudas tider för 

samtalsstöd. 

Tack vare regeringens sommarjobbssatsning kunde APH tillsammans med Mörmo gård 

samarbeta och skapa en verksamhet med sommarfik, aktiviteter samt möjlighet att kunna låna 

spel och sportutrustning via en filial till Fritidsbanken. Totalt fick 16 Hammaröungdomar som annars 

varken arbetar eller studerar sommarjobb. Antalet feriearbetare under 2020 uppgick till 66 inom 

verksamheterna Fritidsenheten, Lokalvård, Park, simskola, Hammarö hemservice och 

Servicegruppen Sätterstrand. Värmlands Framtid har haft flera deltagare som gått ut i studier och 

arbete. På grund av pandemin har dessvärre de betydelsefulla gruppträffarna som ungdomarna 

uppskattar mycket inte kunna genomföras. Några ungdomar som tidigare varit inskrivna har 

kommit tillbaka då deras arbete upphört/inte blivit av på grund av pandemin. Vidare har 

Ungdomskonsulenterna lyckats bra i Övergångsstället på Hammarlunden. Efter ansökan har EFS-

Projektet Värmlands Arbetskraft 2.0 blivit godkänt. Projektet påbörjades i september i år med syfte 

att stötta ungdomars väg mot utbildning och arbete. 

En stor förändring med syfte att öka kvalitén i verksamheten är införandet av IBIC, Individens 

behov i centrum, där stora delar av IFO-benet är involverade tillsammans med hela 

socialförvaltningen. Förändringen innebär två parallella processer där införandet i första hand 

innebär ett nytt arbetssätt och samtidigt ska verksamhetssystem anpassas till IBIC. 

Implementeringsarbetet förväntas pågå fram till 2022. 

Inom digitaliseringsområdet har ett Taligenkänningsprogram testats av handläggare och inom 

Familjecentralen och Öppenvården har föräldrar under året fortsatt kunnat erbjudas iKomet som 
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är ett föräldrastödsprogram via nätet. Vidare har arbetet medborgarportalen fortsatt invecklats 

och e-ansökningar gällande försörjningsstöd har kunnat påbörjas. Leverans av en robot för 

automatisering av försörjningsstödsprocessen planeras till juni 2021. 

I samarbete med kommunerna i Värmland och FoU Välfärd Värmland och som en del av den 

Regionala stödstrukturen har en planering för uppstart av länsgemensam systematisk uppföljning 

inom ekonomiskt bistånd genomförts. Ett liknande arbete pågår sedan tidigare inom barn- och 

ungdomsvården genom SAVE. Ett likande forskningsprojekt är även påbörjat i länet inom 

äldreomsorg och LSS. 

 

Ekonomi 

Socialnämnden är skatte- och internfinansierad verksamhet. Socialnämnden har ett utfall den 

sista december på plus 14.802 tkr. Utfallet inkluderar de 3.500 tkr som är reserverade för de extra 

10 platser på Björkhagsgården på grund av ev ökade insatser i form av särskilda boendeplatser. 

Den största delen av det positiva resultatet beror på minskade efterfrågan på hemtjänsten, den 

hälsofrämjande arbetets utfall samt vakanshållande av tjänster och uteblivna planerade 

utbildningar på grund av pandemin på förvaltningsledningsnivå. 

Även om utfallet är positivt i socialnämndens nivå, kan en viss underfinansiering av olika 

verksamheter bevisas. 

Den största underfinansierade verksamheten är inom stöd och omsorg och gäller 

personligassistansärenden. Som vid flera tillfällen har socialchefen påtalat, socialnämndens 

demografiökning är inte förutsägbart på samma sätt som tex skolans. Det framkommer tydligt 

under 2020 när några enstaka inflyttningar i kommunen medför flera miljoners kostnader i form av 

personligassistansbehov. Det andra underfinansierade verksamhetsområde är integration. 

 

Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Intäkter 81 370 67 306 14 064 

Personalkostnader -271 811 -275 370 3 560 

Övriga kostnader -93 862 -91 041 -2 821 

Summa Netto -284 303 -299 105 14 802 

 

Måluppfyllelse 

 

Nämndmål Bedömning 

Hammarö kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö  

Tiden för att uppbära försörjningsstöd skall kortas  

Antalet nyupptäckta ungdomar i riskzon ska öka  

Antalet familjehem i egen regi skall öka  

Medarbetarna upplever att de är engagerade i att utveckla och förbättra 

verksamheten 

 

Kvaliteten i omsorgen om äldre och personer med funktionshinder ska stärkas  

Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från diskriminering  
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Analys 

Sammantaget har alla aktiviteter genomförts under året bortsett från vissa gruppaktiviteter med 

personal som inte kunnat genomföras på grund av pandemin. 

Kvaliteten inom socialförvaltningens alla verksamhetsområde behöver stärkas. Att skapa ett 

närmare ledarskap är för att stötta enheterna i arbetet med ökad kvalitet. Hammarö kommun 

har en hälsofrämjande arbetsmiljö. Verksamhetsområdet arbetar aktivt med Hammarömodellen 

och kan utveckla detta arbete ytterligare under 2021. 

Bo och Leva 

Samtliga aktiviteter för att nå målen under ”Bo och leva” är genomförda och målet bedöms 

vara delvis uppfyllt. Även om planerade aktiviteter genomförts för att tiden för försörjningsstödet 

skall kortas har inte en önskad effekt kunna ses under 2020. Tiderna för hushåll som uppbär 

försörjningsstöd är fortsatt långa för över hälften av hushållen. De långvariga hushållen bedöms 

ha större behov av insatser över tid varför en förväntad effekt av de aktiviteter som genomförs 

bör ses över tid. Införandet att IBIC skapar förutsättningar över tid för att kvalitén inom omsorgen 

om äldre och personer med funktionshinder stärks varför målet bedöms vara uppfyllt. 

Folkhälsa 

Samtliga aktiviteter för att nå målen under ”Folkhälsa” är genomförda och målet bedöms vara 

uppfyllt. 

Hållbarhet 

Samtliga aktiviteter för att nå målen för Hållbarhet är genomförda när det gäller; att Hammarö 

kommun ska ha en hälsofrämjande arbetsmiljö, Antalet familjehem i egen regi skall öka, 

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

målen bedöms vara uppfyllda. Aktiviteterna för att Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från 

diskriminering är delvis genomförda med anledning av pandemin. Målen för Hållbarhet bedöms 

därför endast vara delvis uppfyllt. 

Utmaningar 

Utmaningar för kommande åren är bland annat att omhänderta den tekniska utvecklingen till 

nytta för dem vi är till för, säkra kompetensförsörjningen och tillhandahålla välfärd med rätt 

kvalitet. Det blir allt viktigare med en medveten kommunikationsstrategi, samt ställer högre krav 

på tillgänglighet, serviceinformation och flexibilitet. Förvaltningen behöver också utveckla den 

digitala tillgängligheten för dem vi är till för. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med oss och 

göra det möjligt för medborgaren att kunna få hjälp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



38 

 

Bildningsnämnden 

Ordförande Lillemor Larsson (okt-dec)/Jens Mejer (jan-sep) 

Förvaltningschef Björn Svantesson 

 

Viktigare händelser 

Rekryteringar 

- En ny rektor har anställts inom förskolan, Linda Persson, ersättare till Irene Ingman Malmgren. Hon 

påbörjade sin tjänst som tf rektor i februari, en anställning som sedan övergick till en 

tillsvidareanställning i slutet av året. Rekrytering av biträdande rektor till Bärstadsskolan F-6 

genomfördes under våren. Jan Ohlsson rekryterades och arbetar nu vid enheten. Rekrytering av 

ny rektor till Mörmoskolan 7-9, Anders Peterson har ersatt Patrik Olofsson. I samband med 

budgetneddragningar avslutades tjänsten som biträdande förvaltningschef samt ytterligare 50% 

administrativ tjänst. Istället rekryterades en utbildningssamordnare, Helene Vendel, som 

påbörjade sin tjänst i januari med ansvarsområde för gymnasie- och vuxenutbildning. 

- Elevhälsan anställde en psykologassistent på 20% under våren. Under hösten övergick tjänsten 

till 100% PTP-psykolog. Något som medfört att psykologerna under hösten haft möjlighet att lägga 

mer tid på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, vilket ligger i linje med skollagen. 

Denna insats har möjliggjorts genom statsbidraget "Likvärdig skola". 

Demografi 

- Hammarö kommun är en inflyttningskommun. Antalet barnfamiljer ökar år efter år, under 2020 

har dock denna trend avstannat något. Utifrån budgetneddragningar har det inte öppnats 

några ytterligare avdelningar inom förskolan under 2020, vilket innebär att kommunen fortsatt har 

72 avdelningar totalt. Utifrån den stora osäkerhetsfaktorn kring budgetneddragningar 2021 var 

dock förvaltningen redan under 2020 tvungen att genomföra justeringar. Dessa anpassningar 

innebar att antalet avdelningar minskades med tre under andra halvan av året. Tack vare den 

stora inflyttning som sker till kommunen väntas barn och elevantalet öka ytterligare under de 

kommande åren. Utifrån detta är det bra om det finns ett visst utrymme på varje skola för att 

kunna ta emot fler elever. Såväl inom förskolan som inom skolan behöver Hammarö kommun ta 

hänsyn till den stora inflyttningen och ha framförhållning för det ökande antalet barn och elever i 

kommunen. Ytterligare en faktor att ta hänsyn till inom skolan är det fria skolvalet, vilket gör att 

vårdnadshavarna kan välja skola oberoende av inom vilket upptagningsområde man bor. 

Kulturenheten och Ungdomsenheten 

- Folkbiblioteket påbörjade under första halvan av året arbetet med "Meröppet", där låntagare 

kan få tillgång till biblioteket i avseende att låna och lämna tillbaka böcker även under tider då 

biblioteket inte är bemannat. Pga Corona tvingades man att ställa in publika arrangemang 

under året. Man har fått ställa in, ställa om och ta nya tag allt eftersom restriktionerna förändrats. 

Båda enheterna har arbetat aktivt med att hitta nya och kreativa vägar för att nå ut till sina 

målgrupper. Framförallt har mycket av den utåtriktade verksamheten blivit inställd. 

Lokalutveckling 

- De första spadtagen för den nya förskolan, Annebergs förskola, togs under våren. Den nya 

förskolan vid Anneberg väntas vara klar i april 2021 och ska bestå av 12 avdelningar med plats 

för 180 barn. 

- I januari invigdes även byggnationen av Hammarlundens nya skola, istället för traditionsenligt 

spadtag mätte eleverna upp den nya skolans omkrets genom en mänsklig formation. 
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Byggnationen av skolan pågår fram till slutet av 2021 och skolan ska vara klar för inflyttning till 

vårterminen 2022, med plats för 700 elever. 

- I mars månad tog även Götetorps skola de första stegen för byggstarten av sin nya skola. 

Götetorps skola kommer att bli en tvåparallellig skola med plats för 350 elever från förskoleklass 

och upp till årskurs 6. Den nya skolan beräknas stå färdig sen höst 2021. 

- I augusti togs även de första spadtagen för Mörmoskogens nya förskola. Denna förskola väntas 

vara klar i december 2021 och ska bestå av 12 avdelningar med plats för 180 barn. 

Utveckling 

- Mycket fokus har fortsatt lagts på att kompetensutveckla verksamheten inom digitalisering. 

Satsningen inom digitalisering har bl.a. inneburit att samtlig personal inom F-9 genomfört digitala 

workshopsträffar. Under våren genomfördes en digital workshopsträff av sammanlagt tre för 

läsåret. Vid varje workshop har drygt 200 lärare varit på plats. Pedagogerna har gjort egna val 

utefter de behov de har. Vid varje tillfälle har ett utbud på 10-15 olika program/appar funnits som 

pedagogerna kunnat välja av. Tanken med denna form är bl.a. att främja delakulturen, sträva 

efter en likvärdig skola, stärka det kollegiala lärandet, öka samverkan mellan enheter och stadier. 

- Inom skolan har samtliga lärare i förskoleklass till år 9 påbörjat en gemensam 

kompetensutvecklingsinsats, Skriva sig till lärande(STL), som påbörjades i augusti med fokus mot 

en likvärdig utbildning- gemensamt förhållningssätt/arbetssätt på samtliga enheter och i samtliga 

ämnen och årskurser. Modellen är förankrad i forskning och beprövad erfarenhet och har visat 

sig ge god effekt på elevernas skrivande i de olika ämnena, framförallt gynnande för pojkarnas 

skrivutveckling. Ett av flera syften med denna satsning är just att minska gapet mellan pojkar och 

flickor framförallt i skrivande, ett annat syfte är att stödja arbetet med tillgängliga lärmiljöer för 

alla elever oavsett behov och förutsättningar. 

- Även fritidshemmets personal har genomgått en fortbildning kring digitalisering. Lärare i 

fritidshem har arbetat kollegialt i sitt arbetslag på enheten vid ett tillfälle i månaden med en riktad 

webbutbildning (Skolverkets regi) som har fokus på uppdragets sex fördjupande delar i 

läroplanen som gäller fritidshem. Utbildningen har varvat teori med praktik och metodik i en 

kollegial anda. Google har använts som lärplattform för utbildningen. 

- I januari fick personal i förskolan ta del av en inspirationsföreläsning med Linda Linder. Den 

handlade om pedagogisk dokumentation, både digital och pedagogisk med utgångspunkt från 

barnens delaktighet i arbetet. Sedan har en delegation med specialpedagoger och rektorer i 

förskolan samt utvecklingsledare varit på studiebesök i Töreboda där de fick ta del av ett 

återanvändningscenter och ett kreativt resurscenter som binder samman näringsliv, utbildning 

och skapande på ett kreativt sätt. De fick även ta del av hur man kan arbeta med digitala 

verktyg och lärmiljöer i förskolan för att stärka barnens lärande. 

- Under våren har samtliga chefer inom förskola och skola gått utbildningen "Nya ögon för 

utemiljön", som ett led i den kommande byggnationen av nya förskolor och skolor. Flera av 

kommunens rektorer har under året genomfört rektorsprogrammet som är en 

befattningsutbildning på akademisk nivå. Undervisningen sker till största del i form av internat på 

kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Deltagaren behöver avsätta 

cirka 20 procent av sin arbetstid till utbildningen under 3 år. Skolledaren går utbildningen som en 

del av arbetet. 

- Under våren kom beslutet från Skolinspektionen efter den regelbundna kvalitetsgranskningen vid 

Mörmoskolan F-6 och huvudmannen. Skolinspektionens målbild hade fokus på alla barns och 

elevers lika värde. På Mörmoskolan granskades fyra områden: Rektors ledarskap, Undervisning, 

Trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning. På huvudmannanivå granskades två 

områden: Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet samt huvudmannens 

kompensatoriska arbete. Resultatet var positivt och uppföljning av föreslagna 



40 

 

utvecklingsområden utifrån detta skedde under hösten där Skolinspektionen var nöjd med 

Hammarö kommuns vidtagna åtgärder. 

- Inom förskolan har viss omorganisation genomförts etappvis inför 2021 då vi dels har två nya 

förskolor att ta hänsyn till i organisationen och även fyra färre avdelningar. I denna process har 

särskild hänsyn tagits till barnens bästa, även personalens bästa har varit prioriterat. 

- Inom hela förvaltningen har det arbetats aktivt med frågor, hantering, planering och 

konsekvenser kring den rådande situationen utifrån coronapandemin. Något som bl.a. har 

medfört en rad olika inställda aktiviteter under året. Pga detta har hela organisationen snabbt 

fått ställa om sina vanor och tvingats in i en snabbare hantering och lärprocess kring digitala 

verktyg vid bl.a. möten. Höstterminens fyra sista skoldagar avslutades genom distansundervisning 

för högstadiets elever. Coronapandemin har även påverkat att antalet vuxenstuderande i 

kommunen har ökat, företrädesvis under hösten. 

 

Ekonomi 

Bildningsnämnden har ett positivt resultat vid bokslut 2020 om 12 764 tkr. Resultatet beror bl.a. på; 

De elever vi hade kännedom om och som det fanns en fundering kring skolform har ännu inte 

gjort skolformsutredning så den ekonomi som isf skulle gå ut till skolorna ligger kvar som ett 

överskott om 2 300 tkr hos verksamhetschefen. 

Omfattande anpassningar för att möta 2021 års annonserade budgetminskning har genomförts 

inom hela organisationen. Avdelningar inom förskolan har under hösten lagts i "vila" som ett led i 

de budgetneddragningar som träder i kraft januari 2021. Organisation inför budget 2021 har 

medfört att totalt flera tjänster som varit budgeterade för inte blivit tillsatta under ht -20. För att 

undvika varsel har dessa tjänster istället omplacerats där vakanta platser funnits. 

Minskade kostnader. Fler elever har valt att stanna kvar/eller valt att återkomma från 

friskolor/andra kommuner jämfört med vad som var beräknat. Då detta medfört att vi har haft 

färre elever hos annan huvudman har denna budgetpost renderat i ett stort överskott, av 

interkommunal ersättning (IKE) än beräknat, på samtliga enheter och på övergripande 

förvaltningsnivå. Då antalet barn inom fristående förskoleverksamhet också har minskat har även 

denna kostnad minskat utifrån det som var budgeterat. 

Ökade intäkter. Fler barn/elever än budgeterat från andra kommuner har valt Hammarö 

kommun som huvudman, vilket har medfört ökade intäkter av interkommunal ersättning (IKE) än 

beräknat. Det har även blivit ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter beroende av fler barn 

i verksamheten. 

Inställda resor och arrangemang på grund av Coronapandemin. Här har fortbildningsmedel med 

tillhörande kostnad för tåg och hotell inte alls nyttjats. Årets stora skolutvecklingssatsning har 

bekostats genom att använda statsbidrag, vilket betyder att vår egen avsatta budget inte har 

behövts användas. Enskilda enheter har också minskade kostnader för inställda verksamheter 

som ex PRAO, studiebesök etc. 

Statsbidraget avseende kvalitetssäkrande åtgärder fördes över till Bildningsförvaltningen strax 

innan sommaren, dessa medel har dock inte nyttjats under året. 

Försenad leverans, av Chromebooks. Medel för inköp av Chromebooks har inte nyttjats pga 

försenad leverans utifrån Corona. 

Tjänster som inte blivit tillsatta stor del av året, matematikutvecklare, speciallärare etc. Detta 

delvis beroende av osäkerhet och förändringar kring budget 2021. 

Gymnasiet uppvisar en positiv budgetavvikelse på 800 tkr, där 300 tkr beror på en lägre kostnad 

kring skolskjuts. Denna lägre kostnad beror på att förvaltningen tog över administrationen av 
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busskort till gymnasieelever, under höstterminen. Övriga 500 tkr beror på minskad interkommunal 

ersättning (IKE) jämfört med budget, vilket har sina förklaringar bland annat i vilka 

gymnasieprogram som eleverna väljer. Ett högskoleförberedande program har lägre IKE än ett 

yrkesförberedande program. Budgeterat tilläggsbelopp har inte använts i sin helhet och 

resulterat i ett överskott på 300 tkr. 

Viktiga händelser som påverkat resultatet: 

o Ej inskrivna elever i särskolan - 2,3 mkr 

o Pausade avdelningar inom förskolan och anpassning till minskad budgetram 2021 - 1,4 

mkr 

o Minskad kostnad av interkommunal ersättning (IKE), färre barn/elever hos annan 

huvudman - 1,3 mkr 

o Ökade intäkter av interkommunal ersättning (IKE), fler barn/elever från annan kommun 

hos oss - 1,3 mkr 

o Inställda resor/utbildningar/föreläsare och arrangemang pga Corona - 1 mkr 

o Tilldelning av statsbidrag avseende kvalitetssäkrande åtgärder, 1 mkr 

o Ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter beroende av fler barn i verksamheten - 1 

mkr 

o Inköp av Chromebooks, försenad leverans - 1 mkr 

o Ej tillsatta tjänster, bl.a. matematikutvecklare och speciallärare Ham 7-9 - 0,9 mkr 

o Färre barn i fristående förskolor - 0,5 mkr 

o Gymnasiet, minskad kostnad interkommunal ersättning (IKE), elever har valt billigare 

program - 0,5 mkr 

o Gymnasiet, minskade kostnader kring skolskjuts - 0,3 mkr 

o Tilläggsbelopp - 0,3 mkr 
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Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Intäkter 47 032 36 847 10 185 

Personalkostnader -326 579 -328 820 2 241 

Övriga kostnader -128 568 -128 907 339 

Summa Netto -408 115 -420 880 12 764 

 

Måluppfyllelse 

 

Nämndmål Bedömning 

Hammarö kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö  

 Andelen barn och elever som är folkbokförda i Hammarö kommun och som 

får sin undervisning i förskola och skola utanför kommunens gräns ska minska.  

 

Vi arbetar för att förbättra resultaten generellt och i detta arbete även minska 

gapet mellan pojkar och flickor samt olika enheter.  

 

Ökad samverkan med IFO med ett fördjupat arbete runt främjande och 

förebyggande arbete när det gäller närvaroarbetet i skola/förskola.   

 

Medarbetarna upplever att de är engagerade i att utveckla och förbättra 

verksamheten 

 

Enheterna har lika andel behörig personal och personal används där de bäst 

behövs inom förskola och skola. 

 

Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från diskriminering  

Hammarö är en attraktiv och utvecklande arbetsgivare  

Skapa organisatoriska förutsättningar för att ge möjlighet till fokus på 

uppdraget.  

 

 

Analys 

Under 2020 har bildningsförvaltningen styrts av 9 stycken nämndmål. Av dessa har 5 stycken 

bedömningen helt eller i hög grad måluppfyllelse och 4 stycken har delvis 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 framöver. Vi har redan från början varit medvetna om 

att just dessa mål är mål som vi behöver arbeta med över tid för att lyckas. 
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Övriga nämnder 

 

Överförmyndarnämnden 

Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Netto -1 923 -2 000 77 

 

Hjälpmedelsnämnden 

Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Netto -150 -200 50 

 

Revisionen 

Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Netto -1 002 -1 150 148 

 

Karlstadsregionens räddningstjänst 

Driftsredovisning (tkr) 

 Utfall 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Netto -8 654 -8 700 46 

 

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 2020  Budget 2020  Avvikelse  

Netto -8  -8 
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Hammarö Energi AB 

Ordförande Karin Bäckman 

Verkställande direktör Johan Modin 

Hammarö kommuns ägande 100% 

 

Viktigare händelser 

För 2020 var ackumulerat utfall enligt SMHIs energiindex 82,2 % (90 %) av ett s.k. normalår vilket var 

historiskt lågt. 

Samtliga fastigheter utom en som beslutats att rivas på Sätter är nu frånkopplade. Den sista 

fastigheten kopplas bort 2021. 

Ett projekt avseende förnyelse av energiproduktion på Sätter har initierats och kommer driftsättas 

under 2021. 

Under våren startades en villakampanj i syfte att öka anslutningsgraden i utbyggda områden 

vilket resulterat i 7 nya kunder. 

2020 har Annebergs förskola, Götetorpsskolan, Hammarlunden F6 samt Mörmoskogens förskola 

anslutits till fjärrvärmenätet. 

Förutom ovanstående projekt har PEAB's etapp 1 i Lillängshamnen anslutits och driftsatts. 

Styrelsen har arbetat fram och antagit en 5-årig affärsplan med tyngdpunkt på utveckling av nya 

energitjänster. 

 

Ekonomi 

Årets redovisade resultat efter finansiella poster uppgår till 2 542 tkr. 

Överavskrivning av anläggningstillgångar har skett med 930 tkr. Det egna kapitalet uppgår på 

balansdagen till 14 081 tkr. Soliditeten uppgår till 15 %. 

Resultaträkning (tkr) 

 2020 2019 

Intäkter 36 957 39 009 

Personalkostnader -2 490 -2 520 

Övriga kostnader -22 136 -23 657 

Av-och nedskrivningar -7 589 -7 424 

Rörelseresultat 4 742 5 408 

Finansnetto -2 200 -2 488 

Resultat före bokslutsdisp. 2 542 2 920 

Bokslutsdispositioner -930 -1 300 

Skatt på årets resultat -336 -336 

Årets resultat 1 276 1 284 
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AB Hammaröbostäder 

Ordförande Thomas Bäckman 

Verkställande direktör Fredrik Berglöf 

Hammarö kommuns ägande 100% 

 

Viktigare händelser 

Marknadssituationen har varit stabil under 2020 med stor efterfrågan på bostäder. Vakansgraden 

vid året slut uppgick till 0,6 % (0,2 %). 

Marknadssituationen för lokaler är vikande med en svagare efterfrågan. 

Tillträde till den sålda byggrätten i centrum, med Boet bostad som köpare, har förlängts till 2021-

03-31. 

Handpenning har betalts ut och kommer tillfalla Hammaröbostäder även om Boet Bostad 

avbryter innan tillträde. 

Hyresförhandlingen för 2021 resulterade i en höjning av hyrorna med 1,3 %. Undantaget 

höjningen var Rögrindsvägen. 

Under året avslutade en person sin anställning hos bolaget, vilken ersatts genom nyrekrytering. Ny 

VD tillträdde i mars månad. 

Större underhållsåtgärder som utförts under året har varit byte av tak på området Björkebo, 

utbyte av larm på Sättersvägen, hyresgästanpassning i två lägenheter på Sättersvägen och 

utbyte av tvättstugebokning på området Björkhagen. 

Ekonomi 

Årets resultat (exkl. resultatet i KB Täppan samt före bokslutsdispositioner och skatt) uppgår till 10 

816 tkr jämfört med budget 6 166 tkr. Budgetavvikelserna beror bl a på erhållen handpenning för 

den s k Centrumtomten, såld bostadsrätt och lägre räntekostnader. 

Soliditeten uppgår vid periodens slut till 8,4 % inkl. resultatet för KB Täppan (6,5 % 191231). 

Eget kapital uppgår till 48 089 tkr inkl. resultatet för KB Täppan (38 158 tkr per 191231). 

Resultaträkning (tkr) 

 2020 2019 

Intäkter 69 628 66 375 

Personalkostnader -5 194 -5 554 

Övriga kostnader -33 857 -36 966 

Av- och nedskrivningar -12 112 -11 934 

Rörelseresultat 18 466 11 921 

Finansnetto -3 652 -5 455 

Resultat före bokslutsdisp. 14 814 6 467 

Bokslutsdispotioner -2 500 -2 000 

Aktuell skatt -1 893 -1 347 

Uppskjuten skatt -490 -123 

Årets resultat 9 931 2 997 
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KB Täppan 

Komplementär AB Hammaröbostäder 

Kommantditdelägare Hammarö kommun 

Styrelseordförande Thomas Bäckman 

Tillförordnad verkställande direktör Fredrik Berglöf 

 

Viktigare händelser 

Marknadssituationen har varit fortsatt varit stabil under 2020 med stor efterfrågan på bostäder. 

Vid årets slut fanns inga outhyrda bostäder. 

Marknadssituationen för lokalerna har varit fortsatt vikande med fortsatt svag efterfrågan. 

Pandemin har dessutom gjort att flera av affärsverksamheterna i Skoghall centrum haft 

ekonomiska svårigheter under året. 

Hyresförhandlingarna för år 2021 resulterade i en höjning av bostadshyrorna med 1,3 %. 

Större underhållsåtgärder som utförts under året är utbyte av del av ventilation samt utbyte 

av trapphusbelysning. 

Ekonomi 

Periodens resultat uppgår till 3 998 tkr jämfört med budget 4 161 tkr. 

Resultaträkning (tkr) 

 2020 2019 

Intäkter 11 179 10 983 

Personalkostnader 0 0 

Övriga kostnader -5 652 -6 368 

Av- och nedskrivningar -888 -1 124 

Rörelseresultat 4 639 3 491 

Finansnetto -644 -644 

Restultat efter finansiella poster 3 998 2 847 

Bokslutsdispositioner 0 0 

Skatt på årets resultat 0 0 

Årets resultat 3 998 2 847 
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Investeringsredovisning 

Kommunens investeringsnivåer är höga då stora investeringar sker i framför allt nytt särskilt 

boende, nya skolor och förskolor. 

Det nya särskilda boendet, Djupängen, hade inflyttning efter sommaren. Det är den enskilt största 

investeringen som kommunen har gjort. Det är en byggnad som är certifierat enligt miljöbyggnad 

guld. 

Hammarhallarna har blivit färdigställda under året där ena hallen är ersättningsskola till F-6 under 

tiden ny permanent F-6 skola byggs på Hammarlundenområdet. 

Det pågår investeringar i F-6 skola på Götetorp med inflyttning 2021 och Hammarlunden som ska 

vara inflyttningsklar under 2022. Anneberg-och Mörmoskogens förskolor kommer att färdigställas 

under 2021 och 2022. 

Inom området affärsverksamhet är det investeringar inom Vatten och avlopp och renovering av 

fastigheterna på Lundenområdet som är utförda. 

 

 

Beslutad total budget 

(tkr) 

Ack. Utfall 2020 

(tkr) Avvikelse (tkr) 

Affärsverksamhet 62 519 27 180 35 339 

Fritid och kultur 45 607 38 281 7 326 

För- och grundskola 710 967 275 862 435 105 

Infrastruktur 43 834 18 285 25 549 

Vård och omsorg 58 429 72 935 -14 506 

Övrig verksamhet 29 089 27 805 1 284 

S:a investeringsprojekt 950 445 460 349 490 096 
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Några av årets större investeringsprojekt (nettokostnad, tkr) 

 Nettokostnad, tkr 

Särskild boende, Djupängen 71 303 

Skolprojektet 266 149 

Renovering Lunden 21 514 

Utbyggnad stadsnät 2 342 

Asfalt 7 195 

Vatten och avlopp 13 138 
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Resultaträkning (tkr) 

 Not 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Budget 

kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Verksamhetens intäkter 1 308 429 306 631 235 893 0 227 377 

Verksamhetens 

kostnader 

2 -1 197 

666 

-1 177 

754 

-1 173 404 -961 256 -1 142 921 

Avskrivningar (avskr och 

nedskr) 

3 -112 113 -108 828 -90 544 -87 000 -85 581 

Jämförelsestörande 

poster 

4 -35 598 143 -35 598 0 2 143 

Verksamhetens 

nettokostnad 

 -1 036 

949 

-979 807 -1 063 653 -1 048 256 -998 982 

Skatteintäkter 5 930 946 838 322 930 946 945 000 838 322 

Generella statsbidrag 

och utjämning 

6 151 941 132 664 151 941 119 100 132 664 

Verksamhetens resultat  45 938 -8 821 19 234 15 844 -27 996 

Finansiella intäkter 7 4 738 6 134 3 620 3 200 4 848 

Finansiella kostnader  -22 387 -22 669 -10 778 -9 000 -9 643 

Resultat efter finansiella 

poster 

 28 289 -25 356 12 076 10 044 -32 791 

Extraordinära poster 

(netto) 

8 4 423 31 173 4 423 0 31 173 

Aktuell skatt  -2 719 -1 815 0 0 0 

Uppskjuten skatt  -755 -726 0 0 0 

Årets resultat  29 239 3 276 16 499 10 044 -1 618 

I årets bokslut har kommunen rättat avsteget som kommunen tidigare gjort kring bokföring inom 

skolprojektet enligt rekommendation 4 med 11 152 tkr som påverkar resultatet 2019. 
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Balansräkning (tkr) 

 Not 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Tillgångar      

Immateriella tillgångar 9 313 313 313 313 

Materiella tillgångar 10 2 235 876 1 827 453 1 578 125 1 155 180 

Pågående nyanläggningar  341 872 421 297 340 418 421 297 

Finansiella anläggningstillgångar 11 23 065 23 898 35 881 35 881 

Summa anläggningstillgångar  2 601 127 2 272 960 1 954 737 1 612 671 

Exploatering  2 605 2 431 2 605 2 431 

Förråd och lager  651 697 0 0 

Kortfristiga fordringar 12 130 636 100 202 126 295 97 193 

Kassa och bank  131 402 115 164 63 090 53 668 

Summa omsättningstillgångar  265 294 218 494 191 990 153 292 

Summa tillgångar  2 866 420 2 491 454 2 146 727 1 765 963 

Eget kapital, avsättningar och 

skulder 

     

Eget kapital 13 382 139 352 871 338 030 321 531 

Därav periodens resultat  29 239 3 276 16 499 -1 618 

Avsättningar 14 40 315 8 396 38 263 7 070 

Skulder      

Långfristiga skulder 15 2 196 169 1 882 034 1 541 881 1 214 745 

Kortfristiga skulder 16 247 797 248 153 228 553 222 617 

Summa eget kapital och skulder  2 866 420 2 491 454 2 146 727 1 765 963 

Ställda säkerheter och 

eventualförpliktelser 

17     

Koncerninterna förhållanden 18     

I årets bokslut har kommunen rättat avsteget som kommunen tidigare gjort kring bokföring inom 

skolprojektet enligt rekommendation 4 med 11 152 tkr som påverkar resultatet 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Kassaflödesanalys (tkr) 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster 28 289 -25 356 12 076 -32 791 

Justering för av- och nedskrivningar 112 113 108 828 90 544 85 581 

Betald Skatt -1 351 -288 0 0 

Justeringar för avsättningar 31 193 -956 31 193 70 

Realisationsresultat på im- och materiella 

anläggningstillgångar 

0 -2 461 0 0 

Extraordinära poster (netto) 4 423 31 173 4 423 31 173 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändringar i 

rörelsekapital 

174 668 110 939 138 236 84 033 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning (-)/ Minskning (+) av exploatering -174 712 -174 712 

Ökning (-)/ Minskning (+) av varulager 46 -16 0 0 

Ökning (-)/ Minskning (+) av 

rörelsefordringar 

-30 783 5 538 -29 102 -85 

Ökning (+)/ Minskning (-) av rörelseskulder 5 051 -7 572 5 936 -8 225 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

148 808 109 602 114 896 76 435 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella 

anläggningstillgångar 

0 0 0 0 

Försäljning av immateriella 

anläggningstillgångar 

0 3 0 0 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -441 453 -363 048 -432 610 -352 720 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 

342 8 142 0 0 

Förvärv av finansiella tillgångar 0 0 0 0 

Försäljning/förändring av finansiella tillgång 6 637 0 630 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -441 106 -354 266 -432 610 -352 090 

     

Finansieringsverksamheten     

Ökning +/minskning - av långfristiga skulder 306 107 304 862 324 708 311 318 

Ökning +/ minskning - av 

anslutningsavgifter 

2 428 10 340 2 428 10 340 

Ökning -/Minskning + av långfristiga 

fodringar 

0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 308 535 315 202 327 136 321 658 

     

Årets kassaflöde 16 238 70 538 9 422 46 003 

Likvida medel vid årets början 115 164 44 626 53 668 7 665 

Likvida medel vid periodens slut 131 402 115 164 63 090 53 668 
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Notapparat (tkr) 

Not 1 Intäkter 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Försäljningsintäkter 44 471 54 063 8 797 10 845 

Taxor och avgifter 59 404 51 183 103 472 95 415 

Hyror och arrenden 97 848 96 582 22 179 22 143 

Bidrag från staten 71 343 87 875 71 343 87 875 

Bidrag från Socialstyrelsen (Covid-19) 11 181 0 11 181 0 

Bidrag för sjukersättning (Covid-19) 10 217 0 10 217 0 

EU-bidrag 311 116 311 116 

Övriga bidrag 783 6 588 783 6 588 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 5 694 3 275 5 694 3 275 

Försäljning av exploateringsfastigheter 0 2 500 0 0 

Försäljning av anläggningstillgångar 1 360 0 1 360 0 

Övriga verksamhetsintäkter 5 816 4 449 556 1 120 

Summa 308 429 306 631 235 893 227 377 

Not 2 Kostnader 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Personalkostnader -754 123 -753 701 -746 440 -745 607 

Revisionskostnader -822 -801 -615 -629 

Kostnader kopplade till Covid-19 exkl 

sjuklön 

-13 358  -13 358  

Övriga kostnader -429 362 -423 251 -412 991 -396 685 

Summa -1 197 666 -1 177 754 -1 173 404 -1 142 921 

Not 3 Av- och nedskrivningar 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Anläggningar och fastigheter -80 092 -66 031 -66 816 -51 703 

Maskiner och inventarier -24 032 -24 065 -16 551 -15 965 

Nedskrivningar -7 989 -18 731 -7 177 -17 913 

Summa -112 113 -108 828 -90 544 -85 581 

Not 4 Jämförelsestörande poster 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Rivningar -35 598 0 -35 598 0 

Realisationsvinst vid försäljning av mark 0 6 685 0 6 685 

Etablering moduler 0 -4 912 0 -4 912 

Vindpark Vänern Kraft AB 0 370 0 2 370 

KPA överskottfond retroaktiv löneskatt 0 -2 000 0 -2 000 

Summa -35 598 143 -35 598 2 143 
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Not 5 Skatteintäkter 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Preliminär kommunalskatt 946 822 845 025 946 822 845 025 

Prognos slutavräkning -11 842 -7 530 -11 842 -7 530 

Justering föregående årsprognos -4 020 827 -4 020 827 

Justering -14 0 -14 0 

Summa 930 946 838 322 930 946 838 322 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämningar 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Inkomstutjämningsbidrag 67 096 92 332 67 096 92 332 

Införandebidrag 9 926 0 9 926 0 

Bidrag för LSS-utjämning 3125 -5 568 3 125 -5 568 

Kommunal fastighetsavgift 33 068 31 646 33 068 31 646 

Generella statsbidrag 33 494 3 196 33 494 3 196 

Regleringsbidrag 16 964 11 569 16 964 11 569 

Kostnadsutjämningsbidrag -11 732 -511 -11 732 -511 

Summa 151 941 132 664 151 941 132 664 

Not 7 Finansiella intäkter 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Ränteintäkter 831 764 77 91 

Övriga intäkter 3 907 5 370 3 543 4 757 

Summa 4 738 6 134 3 620 4 848 

Not 8 Extraordinära poster 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Tilläggsköpeskilling vindpark 4 423 0 4 423 0 

Försäkringsersättning för bränder 0 31 173 0 31 173 

Summa 4 423 31 173 4 423 31 173 
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Not 9 Immateriella tillgångar 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Servitut, licenser och ledningsrätter     

Ingående anskaffningsvärden 313 516 313 313 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 

313 516 313 313 

     

Ingående avskrivningar 0 -3 0 0 

Årets avskrivning enligt plan 0 0 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 -3 0 0 

     

Ingående nedskrivningar 0 -196 0 0 

Årets nedskrivningar 0 -4 0 0 

Utgående  ackumulerade nedskrivningar 0 -200 0 0 

     

Bokfört värde vid årets slut 313 313 313 313 

Not 10 Materiella anläggningstillgångar 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Mark, byggnader och tekniska 

anläggningar 

    

Ingående anskaffningsvärden 2 424 885 2 343 163 1 654 481 1 578 

213,0 

Årets anskaffningar 512 046 142 795 509 438 136 026 

Försäljningar och utrangeringar -5 807 -64 672 -4 929 -63 356 

Justering 0 3 599 0 3 599 

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 2 931 124 2 424 885 2 158 990 1 654 481 

     

Ingående avskrivningar -751 027 -726 463 -599 451 -588 938,0 

Årets avskrivning enligt plan -80 745 -65 873 -66 816 -51 703 

Försäljningar och utrangeringar 537 44 908  44 789 

Justering -13 -3 599 -13 -3 599 

Summa ackumulerade av- och 

nedskrivningar 

-831 248 -751 027 -666 280 -599 451 

     

Ingående uppskrivningar 43 595 43 753 0 0 

Årets avskrivning på uppskrivet belopp -160 -158 0 0 

Utgående ackumulerad avskrivning 43 436 43 595 0 0 

     

Ingående nedskrivningar -110 687 -111 787 -17 137 -18 237 

Nedskrivning byggnader -6 234 1 100 -6 234 1 100 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -116 921 -110 687 -23 371 -17 137 

     

Utgående redovisat värde 2 026 391 1 606 766 1 469 340 1 037 893 

     

Bokfört värde fördelat per 

fastighetskategori 

    

Markreserv 78 808 73 250 78 808 73 250 

Verksamhetsfastigheter 937 677 518 533 937 677 518 533 
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Affärsfastigheter 294 935 293 521 294 935 293 521 

Publika fastigheter 144 612 138 706 144 612 138 706 

Övriga fastigheter 507 164 508 297 13 308 13 883 

Summa 1 963 196 1 532 307 1 469 340 1 037 893 

     

Maskiner och inventarier     

Ingående anskaffningsvärden 585 501 632 765,7 304 057 275 945 

Nyanskaffningar 13 468 26 181 8 687 22 584 

Försäljningar och utrangeringar -335 -80 940 -335 -1 967 

Justering 1 7 495 1 7 495 

Utgående ackumulerade 

anskaffningsvärden 

598 636 585 501 312 411 304 057 

     

Ingående avskrivningar -312 030 -301 200,7 -166 616 -144 513,0 

Årets avskrivningar -24 032 -23 244 -16 551 -15 964 

Försäljningar och utrangeringar 0 19 927 0 1 356 

Justering 0 -7 511 0 -7 495 

Utgående ackumulerade avskrivningar -336 062 -312 030 -183 167 -166 616 

     

Ingående nedskrivningar -52 785 -104 072 -20 155 -20 155 

Årets nedskrivningar -303 0 -303 0 

Återförda nedskrivningar 0 51 287 0 0 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -53 088 -52 785 -20 458 -20 155 

     

Utgående redovisat restvärde 209 486 220 687 108 786 117 286 

     

Därtill pågående 341 872 421 297 340 418 421 297 

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Aktier och andelar     

Ingående anskaffningsvärde 9 427 9 434 33 393 34 023 

Årets anskaffning 0 0 0 0 

Avgående /förändring -6 -7 0 -630 

Utgående bokfört värde 9 421 9 427 33 393 33 393 

     

Långfristiga fordringar     

Ingående värde 2 488 2 488 2 488 2 488 

Tillkommande/avgående fordran 0 0 0 0 

Utgående bokfört värde 2 488 2 488 2 488 2 488 

     

Uppskjuten skatt 11 156 11 983 0 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 23 065 23 898 35 881 35 881 

Not 12 Kortsiktiga fordringar 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Kundfordringar 24 780 28 234 21 977 24 317 

Övriga kortfristiga fordringar 105 857 71 969 104 318 72 876 

Summa 130 636 100 202 126 295 97 193 
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Not 13 Eget kapital 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Ingående balans 352 871 349 899 321 531 323 149 

Årets resultat 29 239 14 428 16 499 9 534 

Justering av historiska fel 29 -11 456 0 -11 152 

Utgående balans 382 139 352 871 338 030 321 531 

I årets bokslut har kommunen rättat avsteget som kommunen tidigare gjort kring bokföring inom 

skolprojektet enligt rekommendation 4 med 11 152 tkr som påverkar resultatet 2019. 

Not 14 Avsättningar 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Pensioner 7 243 7 070 7 243 7 070 

Uppskjuten skatt på obeskattade reserver 2 052 1 326   

Avsättning deponi 10 000  10 000  

Avsättning vite 6 000  6 000  

Avsättning avetablering moduler 7 520  7 520  

Övriga avsättningar 7 500  7 500  

Summa 40 315 8 396 38 263 7 070 

     

Avsättning till pensioner     

Ingående avsättning   5 691 5 518 

Nya Förpliktelser under året   -71  

Varav     

Nyintjänad pension    50 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar   150 177 

Personalförändringar     

Pension till efterlevande     

Övrig post   459 430 

Årets utbetalningar   -400 -484 

Utgående avsättning   5 829 5 691 

Specifikation till pensioner     

Särskild avtalspension/ålderspension     

Förmånsbestämd /kompl 

pension/ålderspension 

    

Pension till efterlevande   240 347 243 705 

Summa pensioner   240 347 243 705 

Antal visstidsförordnanden     

Politiker     

Tjänstemän     

Överskottsfond Skandia   1 620 5 115 

Överskottsfond Kpa   3 169 2 911 

Pensionsförpliktelser som tryggats i 

pensionsförsäkring Skandia 

  3 141  

Pensionsförpliktelser som tryggats i 

pensionsförsäkring KPA 

  74 401  
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Not 15 Långfristiga skulder 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Lån med förfallodag < 5 år 1 366 513 1 424 513 812 000 962 000 

Lån med förfallodag > 5 år 699 775 354 775 600 000 150 000 

Summa lån 2 066 288 1 779 288 1 412 000 1 112 000 

Anslutningsavgifter VA 75 941 73 514 75 941 73 514 

Övriga långfristiga skulder 53 940 29 231 53 940 29 231 

Summa långfristiga skulder 2 196 169 1 882 033 1 541 881 1 214 745 

     

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 1 115 404 1 099 775 835 000 750 000 

Inom 2-5 år 373 885 348 013 312 000 130 000 

Inom 6-10 år 0 337 000 265 000 232 000 

Summa 1 489 288 1 784 788 1 412 000 1 112 000 

     

*Säkrad låneskuld (mnkr)   255 280 

Marknadsvärde ränteswap (avsikt att 

behålla) (mnkr) 

  -11 -14 

Not 16 Kortfristiga skulder 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 5 138 15 097 5 138 9 496 

Leverantörsskulder 74 923 76 355 69 995 71 652 

Övriga skulder 19 746 18 533 17 225 16 687 

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 147 989 138 168 136 195 124 782 

Summa 247 797 248 153 228 553 222 617 

Not 17 Panter och ansvarsförbindelser 

 

Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Borgensåtagande  115 326 756 523 798 114 

Pensionsåtagande intjänat t o m 1997   240 347 243 705 

Operationell Leasing   3 095 5 281 

Det sammanlagda beloppet på balansdagen 

av minileasingavgifter f för operationella 

leasingavtal med löptid > 3 år fördelade på 

förfallotidpunkter är enligt följande: 

    

Inom ett år   2 003 556 

Senare än ett år men inom fem år   1 092 4 725 

Senare än fem år    0 

Summa   3 095 5 281 

Ingående ansvarsförbindelse   243 705 245 894 

Aktualisering    0 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar   5 927 5 962 

Nyintjänad pension   364 330 
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Koncern 

2020 

Koncern 

2019 

Kommun 

2020 

Kommun 

2019 

Byte av tryggande   -3 174 0 

Förmånsbelopp   3 932 0 

Övrig post   -474 704 

Årets utbetalningar   -9 278 -9 185 

Löneskatt   -655 0 

Utgående ansvarsförbindelse   240 347 243 705 

     

Borgensåtaganden     

Hammarö Energi   99 775 105 275 

Hammarö Bostäder   554 513 577 513 

Bostadsrättsföreningar 84 600 97 053 84 600 97 053 

Vindpark vänern 0 0 0 0 

Skoghalls folketshusförening 10 741 11 068 10 741 11 068 

Föräldrakooperativ 2 415 2 511 2 415 2 511 

Hammarö ryttarförening 3 696 3 877 3 696 3 877 

Hammarö HC 400 400 400 400 

Skoghalls bangolfklubb 383 417 383 417 

Kommunalt förlustansvar 40% 0 0 0 0 

Summa borgensåtaganden 102 208 139 648 756 523 798 114 
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Not 18 Koncerninterna förhållanden 

Enhet 

Ägd 

andel 

Givna 

ägartillskott Koncernbidrag 

Kommunen    

Hammarö bostäder AB 100%   

Hammarö energi AB 100%   

 

KB Täppan Hammaröbostäder är komplementär och Hammarö kommun är 

kommanditdelägare 

 

Enhet 

Ägd 

andel 

Försäljning 

Intäkt 

Försäljning 

Kostnad Lån Givare 

Lån 

Mottagare 

Hammarö 

kommun 

 10 009 28 661   

Hammarö 

bostäder AB 

100% 18 538 13 625 45 999  

Hammarö 

energi AB 

100% 14 360 665   

KB Täppan  2 019 1 975  45 999 

 

 

Enhet 

Räntor och 

borgensavgifter 

Intäkt 

Räntor och 

borgensavgifter 

Kostnad 

 

 

Borgen Givare 

 

 

Borgen Mottagare 

Hammarö 

kommun 

0  654 288  

Hammarö 

bostäder AB 

   554 513 

Hammarö 

energi AB 

   99 775 

KB Täppan     
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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) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal abonnenter 4156 4 243 4 334 4 468 4 223 

Omsättning 37 286 42 871 41 354 42 618 46 679 

Nettoinvesteringar 29 997 55 702 27 115 20 861 13 138 

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 0 0 

Balansomslutning 244 138 290 631 312 472 325 399 328 921 

 

Resultaträkning VA-verksamhet (tkr) 

 Not Utfall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 

Verksamhetens intäkter 1 46 679 45 659 42 618 

Skattefinansiering     

Verksamhetens kostnader 2 -29 471 -32 552 -25 961 

Av- och nedskrivningar 3 -13 130 -13 107 -12 585 

Verksamhetens nettokostnader  -42 601 -45 659 -38 546 

Finansiella kostnader  -4 078 0 -4 072 

Årets resultat  -0 0 0 

 

Balansräkning VA-verksamhet (tkr) 
 Not Utfall 2020 Utfall 2019 

TILLGÅNGAR    

Materiella tillgångar 4 300 104 299 050 

Pågående nyanläggningar  13 717 10 619 

Summa anläggningstillgångar  313 821 309 670 

Förråd, lager och 

exploateringsfastigheter 

 724 5 

Kortfristiga fordringar 5 14 377 15 725 

Summa omsättningstillgångar  15 100 15 730 

Summa tillgångar  328 921 325 399 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 

   

Eget kapital  183 183 

Skulder    

Långfristiga skulder 6 325 343 317 791 

Kortfristiga skulder 7 3 395 7 425 

Summa eget kapital och skulder  328 921 325 399 
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Noter VA-verksamhet (tkr) 
Not 1 Verksamhetens intäkter 

 Utfall 2020 Utfall 2019 

Brukningsavgifter 40 339 41 487 

Anläggningsavgifter 1 582 2 404 

Övriga intäkter 4 758 -1 273 

Summa 46 679 42 618 

Not 2 Interna kostnader 

 Utfall 2020 Utfall 2019 

Följande principer har använts för 

fördelning av gemensamma 

kostnader avseende annan 

verksamhet inom kommunen   

Servicenämnden 17% 16% 

Servicechef 22% 20% 

Nämndsekreterare 15% 15% 

Övriga stabskostnader 5% 5% 

Teknisk stab 0,5 personer + overhead 0,5 personer + overhead 

Teknisk driftschef stab 0% 0% 

Personalavd 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 2020 Utfall 2019 

MARK, BYGGNAD OCH TEKNISKA 

ANLÄGGNINGAR   

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets 

början 397 463 384 494 

Nyanskaffning 9 744 12 969 

Utrangering/försäljning/bidrag   

Summa anskaffningsvärde 407 207 397 463 

   

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -109 020 -101 436 

Årets avskrivning -7 770 -7 584 

Justering   

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -116 789 -109 020 

   

Bokfört värde 290 418 288 4433 

   

   

MASKINER OCH INVENTARIER   

Ackumulerat anskaffningsvärde vid årets 

början 17 381 11 188 

Nyanskaffning 340 7 892 

Utrangering/försäljning/bidrag  -1 700 

Summa anskaffningsvärde 17 721 17 381 

   

Ackumulerade avskrivningar vid årets början -6 774 -6 219 

Årets avskrivning -1 261 -1 429 

Justering; nedskrivning;  873 

Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -8 035 -6 774 

   

Bokfört värde 9 686 10 607 

Not 5 Kortfristiga fordringar 

 Utfall 2020 Utfall 2019 

Kundfordringar 13 504 15 725 

Fordran på abonnenterna 845 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter 

27 0 

Summa 14 377 15 725 

 

  



63 

 

Not 6 Långfristiga skulder 

 Utfall 2020 Utfall 2019 

Anslutningsavgifter 75 942 73 514 

Långfristiga skulder, Hammarö kommun 249 401 244 277 

Summa 325 343 317 791 

Not 7 Kortfristiga skulder 

 Utfall 2020 Utfall 2019 

Skulder till abonnenterna 0 3 321 

Leverantörsskulder 3 045 3 194 

Förutbetalda intäkter och upplupna 

kostnader 

350 910 

Summa 3 395 7 425 
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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 SKL: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 5-70 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 nr 18, som gäller från och med 2010, 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. 

 

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 organiserade ett skolprojektkontor med interna projektmedlemmar under hösten 

2018 som hanterar lokalfrågorna under några år framåt. De driver renoveringen och tillbyggnad 

av lokaler utifrån en tidplan som tagits fram tillsammans med entreprenören. Under tiden 

skolprojektet löper kommer organisationen finnas. 

Organisation kommer att arbeta från ett tidigt skede i projektet med förstudie där 

projektförutsättningarna konkretiseras samt att en målbudget för bygget tas fram. 

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. 

Kommunen har tidigare gjort avsteg från rekommendation 4 inom skolprojektet genom att 

fördela ut kostnader som inte direkt kan hänföras till anskaffning genom att öka på 

anskaffningsvärdet. 
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Alla kostnader för kommunens organisation tillsammans med entreprenörens kostnader har 

tidigare finansierats via investeringsmedel. 

I årets bokslut har kommunen rättat avsteget som kommunen tidigare gjort kring bokföring inom 

skolprojektet enligt rekommendation 4. Rättningen görs i enlighet med RKRs rekommendation 12. 

Kostnader fram till 2019 har korrigerats via eget kapital och kostnader för 2020 är med i 

kommunens resultat enligt rekommendation 4. 
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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 ekonomistansvar för någon 

annan. 

Eget kapital: Skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar. 

Finansiella intäkter: Intäkter som kommer från placerade medel på bank m m. 

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, t.ex. 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. 
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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 


