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Viktigare händelser under perioden 

Bärstad förskola 

16 januari öppnade Bärstad förskola. Förskolan består av sex avdelningar med flera 

gemensamma mötesplatser som torg, restaurang, innegård, utegård, dans- och dramastudio. 

Förskolan är byggd med ett tydligt barnfokus där barnen möter variation av olika material och 

aktiviteter.  

Ny knutpunkt i Skoghalls centrum för hållbart resande 

Hammarö kommun påbörjade byggnationen av en ny knutpunkt för kollektivtrafik, cykel och 

gång vid Skoghalls centrum. Beräknas stå färdig vid årsskiftet. 

Ministerbesök till Hammarö 

23 mars fick Hammarö kommun besök av civilminister Ardalan Shekarabi och Tobias Baudin som 

är Kommunals ordförande. De var på plats för att få mer information kring hur Hammarö kommun 

arbetat med projektet ”Goda arbetsvillkor”; ett projekt inom hemtjänsten. 

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 

25 maj trädde en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i kraft i 

Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att stärka 

rättigheterna för den enskilda när det gäller personlig integritet. 

Ny modulskola vid Mörmoskolan 

Mörmoskolan årkurs 7-9 har ersatts med en modulskola som stod klar till terminsstarten ht 2018. 

Den nya ersättningsskolan är placerad på samma område som befintliga Mörmoskolan. 

Invigning av Hammarö skatepark 

26 juni invigdes Hammarös nya skatepark vid Mörmo Gård. 

Ny översiktsplan antagen 

25 juni antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan för Hammarö kommun. 

Invigning av daglig verksamhet i Skoghalls centrum 

30 augusti invigdes Hammarö kommuns nya dagliga verksamhet på Björkhagsgatan i Skoghalls 

centrum. Daglig verksamhet är till för personer som står långt från arbetsmarknaden och behöver 

en meningsfull sysselsättning i vardagen. 
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Förvaltningsberättelse 

Omvärld 

Allmänt 

En kommun påverkas av förändringar i vår 

omvärld. Det kan därför påverka 

kommunens möjligheter att nå sina mål.  

Enligt Sveriges Kommun och Landsting (SKL) 

finns det övergripande förändringskrafter i 

vår omvärld som påverkar oss. Den stora 

förändringskraften i vår värld just nu är 

globalisering. Detta innebär att vissa 

kulturfenomen och attityder kan ta sig över 

landsgränser.  

Flera analyser pekar på att vi går mer och 

mer mot en individualiserad syn på vår 

omvärld. Där individens val och egen makt 

har ökat. Vi lever också i en värld där tilliten 

till varandra och samhället har minskat.  

Den demografiska utvecklingen pekar på 

att befolkningen växer mer i gruppen barn 

och unga samt att vi är allt fler som blir äldre 

och lämnar arbetsmarknaden. Bara på 

Hammarö öppnade vi under 2017 fem nya 

förskoleavdelningar, samtidigt som vi 

investerar över 300 miljoner kronor i ett nytt 

särskilt boende för våra äldre. SKL bedömer 

att om alla ska få samma välfärd som idag 

så kommer kostnaderna att öka de 

närmaste 20 åren. Detta samtidigt som 

befolkningen som är i arbetsför ålder, och 

via skatter ska betala för dessa ökningar, 

inte ökar i samma takt. Det är en ekvation 

som inte går ihop och är en utmaning för 

kommunen.  

Sommarens torka och stora skogsbränder 

över hela Sverige har bidragit till att sätta 

klimatet på agendan igen. SKL har även 

identifierat klimatet som en utmaning. 

Fortsätter världen i samma takt som idag 

kommer vi redan år 2034 gå över den gräns 

för koldioxidutsläpp där vi inte längre 

kommer kunna stoppa en ökning av 

medeltemperaturen med 2 grader. 

Kommunen jobbar fortlöpande med 

effektiviseringsprojekt för att bidra med 

bekämpningen av klimateffekten. 

Nästa förändringskraft är möjligheten till ny 

teknologi. Befolkningen förväntar sig att 

ständigt vara uppkopplade och ha 

information tillgängligt ett knapptryck bort. 

För kommunen blir det en utmaning när 

man ska försöka erbjuda viss service som 

förväntas vara tillgänglig hela tiden. Även 

brukardrivna innovationer som bygger på 

uppkoppling tycks bli mer och mer viktiga 

för verksamheten. Slutligen erbjuder sociala 

medier nya möjligheter för kommunen att 

bygga en relation till sina invånare.  

Vår omvärld är självfallet viktig att förstå och 

det är endast genom att synliggöra och 

jobba med utmaningarna som kommunen 

har en chans att stå väl rustad inför 

framtiden. 

Framtid 

Befolkningsökningen sätter agendan på 

många olika sätt i kommunen. Vi står inför 

en historiskt hög investeringsnivå. Det 

handlar om förskolor, skolor, äldreboende, 

cykelvägar mm. Att jobba effektivt och 

digitalisera där så är möjligt är jätteviktigt för 

att Hammarö kommuns medborgare även i 

framtiden ska kunna få en god kvalitet på 

de tjänster kommunen står för.  

Ett hållbart Hammarö och en god folkhälsa 

på ön är något som går att hitta i vårt 

strategiska program. Stora och vida 

områden som vi som kommun inte förändrar 

på bara något år men med flitigt arbete 

kommer vi att bli en kommun som är att 

räkna med även gällande dessa delar.  

Att växa snabbt och att dessutom stå inför 

en utmaning vad gäller antal investeringar 

sätter hård press på kommunens 

ekonomiska förutsättningar. Detta gäller inte 

bara Hammarö kommun utan många 

kommuner står inför samma utmaningar. 

Det innebär att vi alltid måste se till att vara 

kostnadseffektiva och att vi prioritera våra 

resurser på ett smart sätt. 
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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 8,1 mnkr för 

kommunens totala lånekostnad.  
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Målstyrning i Hammarö 

kommun 

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 till höger illustrerar hur 

kommunens styrmodell fungerar: 

 

• Kommunfullmäktige är kommunens 

högsta beslutande organ och 

beslutar om vision, strategiskt 

program samt de övergripande 

fullmäktigemål som nämnderna ska 

följa. Kommunfullmäktige beslutar 

också hur mycket verksamheterna 

får kosta. 

 

• Nämndernas uppgift är att utifrån 

de mål som kommunfullmäktige 

beslutat om se till att 

verksamheterna bedrivs så effektivt 

som möjligt. För att nämnderna ska 

kunna styra sina förvaltningar utifrån 

de övergripande strategier och mål 

som kommunfullmäktige beslutat 

om, krävs att nämnderna fattar 

beslut om egna nämndmål med 

tillhörande mått. 

 

• Utifrån de mål som nämnderna satt 

upp är det sedan förvaltningarnas 

uppgift att planera och genomföra 

verksamheten. Målen förankras 

bland alla medarbetare och 

aktiviteter kopplas till nämndmålen 

för att nå måluppfyllelse. 

 

• I samband med delårsrapport och 

årsredovisning görs en uppföljning 

av fullmäktige- och nämndmålen. 

Uppföljning 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. 

 

  



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. I den av 

kommunfullmäktige antagna budgeten för 

år 2018 finns följande finansiella och 

kommunövergripande mål fastställda för 

god ekonomisk hushållning i Hammarö 

kommun, se nedan. 

 

Finansiellt mål 
Årets resultat 2018 ska uppgå till 14 mnkr. 

 

Sammanfattande bedömning 

av måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges mål följs upp genom 

mått som i de flesta fall är jämförbara med 

andra kommuner. Resultaten för måtten 

samlas in inom ramen för bland annat 

Kommunens Kvalitet i Korthet, och det är få 

resultat som finns att tillgå vid tiden för 

delårsrapporten. Det är svårt att göra en 

prognos för måluppfyllelsen eftersom det, 

enligt Hammarö kommuns styrmodell, inte 

kopplas aktiviteter till de 

kommunövergripande målen som kan vara 

till hjälp vid en prognos för måluppfyllelsen 

vid årets slut. Bedömningarna blir därmed 

så osäkra att Hammarö kommun valt att 

inte prognostisera måluppfyllelsen för de 

kommunövergripande målen vid 

delårsrapporten. 

Prognosen för det finansiella målet är att 

årets resultat kommer att uppgå till 2,4 mnkr. 

Det finansiella målet kommer därmed inte 

att uppnås.

 

Strategiområde Kommunfullmäktiges mål 

Bo och leva Hammarö är Värmlands bästa boendekommun 

Hammarö kommun utvecklar ständigt kvalitet och 

effektivitet i verksamheterna 

Hammarö kommun kännetecknas av hög 

tillgänglighet, bra service och ett gott bemötande 

till invånare och företag 

Folkhälsa Hammarö kommun erbjuder delaktighet och 

inflytande för alla invånare 

Hammarö kommun arbetar för att utjämna 

skillnader i folkhälsa 

Barn och ungdomar i Hammarö kommun har goda 

uppväxtvillkor 

Hållbarhet Hammarö är en jämlik och jämställd kommun 

Hammarö kommun har sunda livsmiljöer i samhälle 

och natur 

Hammarö kommun har goda arbetsvillkor och 

stolta, nyskapande medarbetare 



Ekonomisk översikt och 

analys 

Prognos årets resultat 

Beräknat resultat för hela året uppgår till 2,4 

mnkr, vilket ska jämföras med budgeterat 

resultat på minst 14 mnkr. Nämndernas 

prognos visar ca -14 mnkr (exklusive service-

nämnden taxefinansierade verksamhet). I 

resultatet ingår realisations-vinst vid 

försäljning av mark med 6,4 mnkr. 

I prognosen beräknas tillfälliga 

driftskostnader för moduler samt hyres-

kostnad för nya modulskolan på Mörmon 

med 9 mnkr. 

Skatteintäkterna beräknas minska 

med 2,0 mnkr och generella 

statsbidrag inkl extra statsbidrag 

beräknas minska med 2,5 mnkr 

totalt jämfört med budget. Ett 

fortsatt lågt ränteläge har 

påverkat resultatet positivt. 

Prognosen innebär att det finansiella målet 

inte kommer att uppnås. 

Kommunen har tidigare avsatt på ett 

balanskonto intäkter för nyanlända och 

ensamkommande flyktingbarn utifrån det 

osäkra läget i den tidigare flyktingkrisen. 

Under perioden har avsättningen reglerats 

med 9 mnkr då kostnaderna har överstigit 

intäkterna. Prognosen är att avsättningen är 

förbrukad vid årets slut. 

Utveckling av intäkter och 

kostnader 

En viktig förutsättning för god ekonomisk 

hushållning är att det finns balans mellan 

löpande intäkter och kostnader. 

Verksamhetens nettokostnader bör därför 

inte öka i snabbare takt än skatteintäkter 

och statsbidrag. Per augusti 2018 motsvarar 

nettokostnaderna 91 % av skatteintäkterna 

inklusive statsbidrag. 

Borgensåtagande 

Totalt har kommunen ett borgensåtagande 

på 748 mnkr. 124 mnkr är borgensåtagande 

för tre bostadsrättsföreningar. Föreningarna 

är mycket räntekänsliga och om räntorna 

stiger ökar risken för 

kommunen. 

Finansiella kostnader och 

intäkter 

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella 

intäkter och kostnader, uppgår till 1 239 tkr. 

De finansiella intäkterna uppgår till 3 602 tkr 

och avser ränteintäkter. De finansiella 

kostnaderna uppgår till 4 841 tkr och avser 

räntekostnader för kommunens lån. 

Soliditet 

Soliditeten är ett viktigt mått på kommunens 

ekonomiska styrka på lång sikt. Den visar hur 

stor andel av kommunens tillgångar som 

finansieras med eget kapital. Ju högre 

soliditet desto lägre räntekostnader. De 

faktorer som påverkar soliditeten är 

resultatutvecklingen samt tillgångarnas och 

skuldsättningens förändring. Soliditeten, 

inklusive den ansvarsförbindelse som 

kommunen har avseende pensioner, 

uppgår till 7 % per 2018-08-31. Utan 

ansvarsförbindelsen uppgår soliditeten till 25 

% per 2018-08-31. 

Balanskravsutredning 

Enligt kommunallagen ska kommunen ha ett 

balanskrav. Det innebär att kommunens 

intäkter måste överstiga kostnaderna varje 

år. Det prognostiserade resultatet för 2018 är 

2 400 tkr, det innebär att kommunen inte 

kommer att klara balanskravet och 

kommunfullmäktiges mål. 
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Balanskravsutredning  (Belopp i tkr) 

Prognostiserat resultat 2 400 

Reavinster -6 400 

Prognostiserat resultat efter balanskravsjusteringar -4 000 

Prognostiserat balanskravsresultat -4 000 

Balanskravsunderskott från tidigare år  

Summa -4 000 

Balanskravsresultat att återställa -4 000 
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Resultatuppföljning alla nämnder 

Belopp i tkr  
Utfall jan-

aug 

Budget 

jan-aug 

Avvikelse 

jan-aug 

Prognos 

2018 

KF och KS Intäkter 26 279 25 016 1 264  

 Kostnader -71 466 -70 287 -1 179  

 Netto -45 186 -45 271 86 500 

      

Servicenämnden Intäkter 14 980 14 414 566  

Skattefinansierad verksamhet Kostnader -89 573 -89 956 383  

 Netto -74 593 -75 542 949 -285 

      

Servicenämnden Intäkter 65 835 64 215 1 620  

Internfinansierad verksamhet Kostnader -70 809 -69 720 -1 089  

 Netto -4 974 -5 505 531 -11 426 

      

Servicenämnden Intäkter 28 922 27 756 1 166  

Taxefinansierad verksamhet Kostnader -36 531 -35 702 -829  

 Netto -7 609 -7 946 337 -3 500 

      

Miljö- och byggnadsnämnden Intäkter 3 926 2 899 1 027  

 Kostnader -5 855 -5 836 -19  

 Netto -1 929 -2 937 1 008 200 

      

Bildningsnämnden Intäkter 28 470 22 705 5 765  

 Kostnader -265 322 -261 882 -3 440  

 Netto -236 852 -239 177 2 325 1 400 

      

Socialnämnden Intäkter 75 682 71 742 3 940  

 Kostnader -266 180 -261 477 -4 703  

 Netto -190 498 -189 735 -763 -2 600 

      

Gymnasienämnden Netto -46 628 -45 800 -828  

      

Övriga nämnder Netto -7 593 -7 933 340  
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Investeringsredovisning alla nämnder    
Belopp i tkr   Utfall Budget  Avvikelse 

Kommunstyrelsen Intäkter     0 

  Kostnader -10 575 -14 306 3 731 

  Netto -10 575 -14 306 3 731 

          

Servicenämnden Intäkter     0 

  Kostnader -151 699 -540 208 388 509 

  Netto -151 699 -540 208 388 509 

          

Miljö- och byggnadsnämnden Intäkter     0 

  Kostnader 0 -430 430 

  Netto 0 -430 430 

          

Bildningsnämnden Intäkter     0 

  Kostnader -6 055 -10 918 4 863 

  Netto -6 055 -10 918 4 863 

          

Socialnämnden Intäkter     0 

  Kostnader -923 -16 625 15 702 

  Netto -923 -16 625 15 702 

          

Summa inkomster   0 0 0 

Summa utgifter   -169 252 -582 487 413 235 

Nettoinvesteringar   -169 252 -582 487 413 235 

 

Några av årets större investeringsobjekt (nettokostnad, tkr) 

  Nettokostnad, tkr 

Särskilt boende, Djupängen  -64 417 

IFO Skoghall ombyggnad -14 483 

Modulskola Mörmo 7-9, fastighet -13 158 

Exploatering VA Toverud -7 520 

Renovering Lunden -5 078 

Stadsnät utbyggnad  -4 935 
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Kommunstyrelsens analys 

Per 31 augusti upprättar Hammarö 

kommun sin delårsrapport där samtliga 

nämnders prognos för måluppfyllnad 

redovisas tillsammans med det 

ekonomiska resultatet per rapportdatum. 

I rapporten redovisas även en prognos 

för ekonomin per årsskiftet (så kallad 

årsprognos). 

 

Befolkningen fortsätter att öka som 

tidigare år men i något snabbare takt. 

Det ställer höga krav på ständig 

utveckling och effektivisering i våra 

verksamheter. Vår ambition är förstås att 

alla våra medborgare ska vara nöjda 

med den service och kvalitet som vi 

tillhandahåller. Befolkningsökningen 

sätter hårt tryck på utökning av förskolor 

och annan service. Att våra skollokaler 

behöver renoveras och till viss del även 

byggas om och byggas ut är också en 

utmaning. Investeringsbudgeten i 

Hammarö kommun för den närmaste 

femårsperioden är därför den historiskt 

högsta i kommunen.  

 

Den kommunala budgeten ska räcka till 

mycket. Att vara effektiv är därför ett 

ledord, men effektiviteten får aldrig tära 

på kvaliteten.  

 

Det ekonomiska resultatet per augusti är 

mycket svagt och årsprognosen för 

kommunen kommer inte att nå upp till det 

budgeterade resultatet på 14 mnkr. Detta 

är absolut inte tillfyllest. För att klara av de 

investeringar som är planerade krävs 

bättre resultat och planeringsförmåga. 

Delar av underskottet som finns i 

nämnderna kommer att reduceras under 

2019 då åtgärder såsom rivning av ett 

antal fastigheter redan har beslutats. För 

att kommunen inte ska redovisa ett 

minusresultat vid årets slut och på så sätt 

vara tvungna att återställa det under 

kommande tre år krävs stor 

återhållsamhet under resterande del av 

året.  

 

Ett ständigt arbete pågår ute i våra 

verksamheter för att vara så 

kostnadseffektiva som möjligt utan att för 

den skull sänka utvecklingstakten eller 

kvaliteten. Ett svårlöst pussel i vissa delar. 

Hammarö kommun ökar i befolkning och 

står inför sin största utmaning någonsin 

vad gäller investeringstakten. Det gäller 

därför att hitta smarta, effektiva och 

innovativa lösningar på alternativa 

arbetssätt inom våra verksamheter. 

Digitaliseringen är något vi pratar om 

nästan dagligen men nu börjar det bli 

dags att göra den till vår vardag.

  



   
 

13 

 

Personalredovisning 

Hammarö kommun hade 1 294 

tillsvidareanställda medarbetare 2018-08-31 

vilket motsvarar cirka 1 260 årsarbetare. Det 

är en ökning med cirka 30 årsarbetare 

sedan 2017-08-31 där den största ökningen 

skett inom Bildningsförvaltningen och 

Serviceförvaltningen.  

Knappt 90 % av de tillsvidareanställda har 

heltid vilket är en marginell minskning från 

en relativt hög nivå. Sjukfrånvaron har ökat 

jämfört med redovisade siffror 2017. Stora 

insatser görs för att få den att sjunka även 

om Hammarö kommun har, och har haft, en 

med kommunmått mätt relativt låg nivå. 

Medelåldern är i princip oförändrad.  

Antalet pensionsavgångar har varit 

omfattande de senaste åren och kommer 

sannolikt att öka. Det visar sig svårare att 

rekrytera inom fler yrkesgrupper än tidigare 

och konkurrens om kompetenta 

medarbetare ökar med större 

personalrörlighet och stigande lönenivåer 

som följd. I grunden handlar detta om att 

det inte finns tillräckligt många personer 

med önskad kompetens och att behoven 

ökar och då främst av demografiska skäl. 

Jämförelser redovisas i förhållande till 

delårsrapport 2017.  

 

En ökning har skett sedan 2017 med ca 30 

årsarbetare. De största ökningarna har skett 

inom Bildningsförvaltningen, ca 29 

årsarbetare, och inom Serviceförvaltningen, 

ca 11 årsarbetare. Inom 

Bildningsförvaltningen beror ökningen främst 

på den fortsatta utbyggnaden av 

barnomsorg vilken även kommer att 

fortsätta.  

Socialförvaltningen har minskat antalet 

tillsvidareanställda med ca 10 årsarbetare 

vilket beror på minskad 

integrationsverksamhet. 

Redovisningen av kvinnor och män är i 

antalet personer. Årsarbetare visar däremot 

omräknade tillsvidareanställda heltider. Det 

är förändringen i antalet årsarbetare som 

redovisas nedan. 

Personalstruktur 

Förvaltning Årsarbetare Antal Kvinnor Antal Män 
Förändring 

(årsarb) 

Bildningsförvaltningen 558 494 81 29 

Kommunstyrelsens 

förvaltning 
54 37 18 1 

Miljö och 

byggnadsförvaltningen 
8 5 3 -1 

Serviceförvaltningen 158 83 83 11 

Socialförvaltningen 482 410 79 -10 

Totalt 1 260 1 029 264 30 
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Ålders- och könsfördelning samt sysselsättningsgrader 

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

Bildningsförvaltningen 45,8 85,9 % 14,1 % 89,4 % 

Kommunstyrelsens 

förvaltning 
46,4 67,3 % 32,7 % 92,7 % 

Miljö och 

byggnadsförvaltningen 
45,3 62,5 % 37,5 % 100,0 % 

Serviceförvaltningen 49,3 50,0 % 50,0 % 83,7 % 

Socialförvaltningen 46,1 83,8 % 16,2 % 92,0 % 

Totalt 46,4 79,6 % 20,4 % 89,9 % 

Ca 80 % av kommunens anställda är kvinnor 

vilket är en vanlig siffra i Sveriges kommuner 

och den varierar bara marginellt över tid. 

Medelåldern är i princip oförändrad. 

Serviceförvaltningen bör vara extra 

uppmärksam på åldersstrukturen och 

bemanningen framöver. Bland de 

tillsvidareanställda har knappt 90 % heltid. 

Det är en marginell minskning jämfört med 

2017 men från en jämförelsevis hög nivå, 

 

 

Den totala sjukfrånvaron har ökat från 5,01 

% till 5,32 % från förra årets redovisning. 

Ökningen har i första hand skett inom 

Socialförvaltningen. Kvinnornas sjukfrånvaro 

har ökat och männens har minskat sedan 

2017. Riktade insatser görs inom de 

verksamheter som är mest utsatta med hög 

frånvaro för att åtgärda och förebygga 

sjukfrånvaro. Även mer generella insatser 

sker av skilda slag, allt från att se över 

arbetstidskonstruktioner till att jobba med 

friskvård.

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro i procent 

  2018-08-31 2017-08-31 

Total sjukfrånvaro 5,32 5,01 

Kvinnors sjukfrånvaro 5,90 5,41 

Mäns sjukfrånvaro 3,32 3,71 

 

  2018-08-31 2017-08-31 

BIN 5,05 5,13 

SOC 6,04 5,18 

SERV 4,92 4,44 
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Kommunstyrelsen 

Ordförande Per Aspengren 

Förvaltningschef Caroline Depui 

Viktigare händelser 

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde 

i kraft 

25 maj trädde en ny dataskyddslagstiftning 

(GDPR, General Data Protection Regulation) 

i kraft i Sverige och resten av EU. 

Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen 

och är till för att stärka rättigheterna för den 

enskilda när det gäller personlig integritet. 

 

 

 

Ny knutpunkt i Skoghalls centrum för hållbart 

resande 

Hammarö kommun påbörjade 

byggnationen av en ny knutpunkt för 

kollektivtrafik, cykel och gång vid Skoghalls 

centrum. Beräknas stå färdig vid årsskiftet. 

 

Ny översiktsplan antagen 

25 juni antog kommunfullmäktige en ny 

översiktsplan för Hammarö kommun 

Driftsredovisning (tkr) 

  Utfall jan-aug Budget jan- aug Avvikelse jan-aug Prognos 2018 

Intäkter 26 279 25 016 1 264  

Personalkostnader -25 662 -25 278 -384  

Övriga kostnader -45 804 -45 009 -794  

Netto -45 186 -45 271 86 500 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse           Delvis måluppfyllelse            Ej måluppfyllelse 

Nämndmål Prognos Utfall 

Alla medarbetare, såväl män som kvinnor, ska vara nöjda med sin sysselsättningsgrad  
 

Arbetet ska anpassas så att det underlättar för föräldrar att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap  
 

Ingen medarbetare inom Hammarö kommun ska uppleva sig sexuellt trakasserad eller 

trakasserad på grund av kön  

 

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till kompetensutveckling och att utvecklas i 

arbetet  
 

Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser  
 

Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef  
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Servicenämnden 

Ordförande Margareta Ivarsson 

Förvaltningschef (Tf) Lars-Åke Tärnbro 

Viktigare händelser 

Fastighetsenheten 

- Modulskola på Mörmoområdet har 

etablerats i samarbete med tekniska staben. 

- Upphandling av en partneringentreprenör 

för skol- och förskoleprojekt har genomförts. 

- Komplexa innemiljöproblem på 

Hammarlundens skola F-6 har hanterats. 

- Lokaler i centrum har hyrts in på grund av 

kommunens behov av ytterligare 

kontorslokaler. 

- Bärstads förskola färdigställdes och 

öppnade i januari. 

 

Teknisk drift (gata, gatljus och park) 

- Vintern var lång med mycket snö och 

halka. Vårsopningen kom därför igång sent. 

Vintern gjorde också att vägarna fick 

ovanligt mycket ”potthål”. 

- Ny knutpunkt för kollektivtrafiken i centrum 

håller på att byggas. 

- Lång torka under sommaren innebar att 

gräsklippningen upphörde och vi la ner 

mycket tid på vattning av framför allt 

sommarblommor. 

- Nytt inslag i år var hängmattor i flera parker 

tillsammans med kulturenhetens boklådor. 

- Blomstertema användes för första gången i 

kommunen, i år var temat ”Den tropiska 

ön”. 

 

Fritidsenheten 

- Skatepark har färdigställts och invigdes 26 

juni. 

- Sommarlägret har genomförts med 

deltagarrekord, över 200 barn. 

 

Kost och Lokalvårdsenheterna: 

- Nytt chefsled med gruppchefer har införts. 

Vilket har gett bättre arbetsmiljö för alla 

parter. 

- Städmoppar som gör rent utan kemikalier 

provas. 

 

 

 

VA 

- Delar av ledningsnätet byts ut kontinuerligt 

för att undvika problem. 

- Reinvesteringsplan för Vidöns reningsverk 

är påbörjad. 

- Det har varit höga kvävehalter på 

Sättersvikens reningsverk under våren. 

 

Renhållning 

- Optisk sortering måste utredas mera pga 

regeringsbeslut om fastighetsnära insamling 

av förpackningar. 

- Ny entreprenör för hämtning av 

hushållsavfall 

Ekonomi 

Skattefinansierad verksamhet 

Den skattefinansierade delen av 

verksamheten uppvisar en positiv 

budgetavvikelse på 950 tkr.  Teknisk drift har 

högre intäkter från försäljning av maskiner 

och högre bidrag. Kost och teknisk drift har 

lägre personalkostnader på grund av 

senare anställning av personal. Övriga 

kostnader har påverkats av dyrare 

vinterväghållning, högre konsultkostnader 

relaterat till vakanta positioner, lägre 

tidsskrivning samt högre försäkrings- och 

utredningskostnader. 

Prognosen på -285 tkr motsvarar de ökade 

kostnader vi har haft på tekniska staben och 

överskott på nämnd. Kostnaderna för 

tekniska staben innefattar utredningar 

(främst förstudier skolprojekt för vilka inga 

projekt eller budgetar hunnit tas fram ännu) 

och teknisk stabchefs-vakansen som 

medförde högre totala personalrelaterade 

kostnader samt lägre tidsskrivning. 

Överskottet på nämnd kommer från att en 

tjänst inom fritidsförvaltningen inte har 

kunnat tillsättas ännu. 
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Internfinansierad verksamhet 

Den internfinansierade verksamheten har en 

positiv budgetavvikelse vilket beror på 

senarelagda nyanställningar av personal.  

Prognosen visar -11 426 tkr, en hög siffra som 

bottnar i de framtagna riktlinjerna där 

tomma lokaler ska redovisas som en 

budgetavvikelse. Denna budgetavvikelse är 

-8 271 tkr; därtill kommer -1 200 tkr för 

datacenter Sätterstrand och -1 955 tkr för 

ramjustering. Övrig löpande drift har en 0-

prognos. 

 

 

Taxefinansierad verksamhet 

Renhållning har en positiv budgetavvikelse 

relaterat till hittills lägre kostnader för köpt 

verksamhet än budgeterat. VA har en 

negativ budgetavvikelse på grund av 

kostnader relaterade till en ny teknisk lösning 

i Sättervikens slamhantering och 

kundförluster.  

Prognosen för renhållning är -500 tkr baserat 

på kommande kostnader för bortforsling av 

trädgårdsavfall från Mosstorp. VA 

prognosen är -3 000 tkr baserat på 

slamhanteringskostnaderna, högre 

kapitalkostnader, kostnader för 

slambortkörning och sand mm. 

 

Driftsredovisning skattefinansierad del (tkr) 

  Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan- aug Prognos 2018 

Intäkter 14 980 14 414 566  

Personalkostnader -45 026 -46 540 1 514  

Övriga kostnader -44 547 -43 416 -1 131  

Netto -74 593 -75 542 949 -285 

Driftsredovisning internfinansierad del (tkr) 

  Utfall jan- aug Budget jan- aug Avvikelse jan- aug Prognos 2018 

Intäkter 65 835 64 215 1 620  

Personalkostnader -5 484 -6 690 1 206  

Övriga kostnader -65 326 -63 050 -2 296  

Netto -4 974 -5 505 531 -11 426 

Driftsredovisning taxefinansierad del (tkr) 

  Utfall jan-aug Budget jan-aug Avvikelse jan- aug Prognos 2018 

Intäkter 28 922 27 756 1 166  

Personalkostnader -5 606 -5 811 205  

Övriga kostnader -30 925 -29 891 -1 034  

Netto -7 609 -7 946 337 -3 500 
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Eventuella åtgärder 

Vissa enheter visar i prognosen överskott 

och andra underskott. I stort sett tar dessa ut 

varandra. Det befintliga underskottet 

kommer av kostnader förknippade med 

skolprojektet inom teknisk stab. Täckning för 

kostnaderna kommer äskas i projektets 

driftbudget. 

 

Den långsiktiga VA ekonomin behöver 

analyseras för att få underskott i balans. 

Detta arbete har påbörjats. 

Anläggningsavgiften för nyanslutningar 

beslutades 2017 höjas i två steg 1/1 2018 

och 1/1 2019. 

 

Nämndens förslag är att: 

- Driftskostnader för timmar som inte kunnat 

bokföras på skolprojektet belastar detta 

projekt när budget har allokerats. 

- Ökade kostnader för sommarlägret för 

Fritidsenheten föreslås delas mellan 

inblandade nämnder. 

- Den långsiktiga VA ekonomin måste 

analyseras för att hitta rätt nivåer på de 

olika taxorna. 

 

 

 

 

Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse           Delvis måluppfyllelse            Ej måluppfyllelse 

Nämndmål Prognos Utfall 

Hammarö ska utvecklas som skärgårdskommun  
 

Kommunens infrastruktur ska förbättras  
 

Alla medarbetare, såväl män som kvinnor, ska vara nöjda med sin sysselsättningsgrad  
 

Arbetet ska anpassas så att det underlättar för föräldrar att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap  
 

Ingen medarbetare inom Hammarö kommun ska uppleva sig sexuellt trakasserad eller 

trakasserad på grund av kön  
 

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till kompetensutveckling och att utvecklas i 

arbetet  
 

Kommunens boendemiljöer ska förbättras  
 

Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser  
 

Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges 

förutsättningar för detta  
 

Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef  
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Ordförande Erik Gustafsson 

Förvaltningschef Ann-Kristin Djuvfeldt 

Viktigare händelser 

Förvaltningen har sökt och beviljats LOVA-

bidrag (lokala vattenvårdsprojekt) från 

länsstyrelsen till inventering av enskilda 

avlopp.  

 

En visstidsanställd miljöinspektör har under 

två månader i sommar arbetat av del av 

kontrollskuld från 2017 inom livsmedels-

kontrollen.  

  

Under året har förvaltningen fått igång 

ATOM till ärendehanteringssystemet. ATOM 

står för automatisk process och 

meddelandehantering och säkerställer att 

påminnelser och meddelanden skickas vid 

rätt tillfälle i processen och bidrar till 

effektivare handläggning och snabbare 

processer. 

 

Nämnden har under året bland annat 

beviljat bygglov för skolmoduler på 

Mörmoskolan, moduler för förskola på 

Sätterstrand, ett projektkontor (vid HVB-

boendet som brann) samt hyresrätter i 

Lillänghamnen (HSB). Nämnden har även 

beviljat många rivningslov i kommunen.  

 

 

Ekonomi 

Miljöbalken 

Nämnden har ett överskott på intäktssidan 

på miljöbalken. När kommunen växer har 

förvaltningen fått in fler 

tillstånds/anmälningsärenden samt fått fler 

verksamheter som betalar årliga 

tillsynsavgifter.  

Livsmedel 

Nämnden har ett överskott på intäktssidan 

på livsmedelskontrollen. I intäkterna ligger 

en överflyttad kontrollskuld från 2017. När 

kommunen växer har förvaltningen fått fler 

verksamheter som betalar årliga 

tillsynsavgifter.  

 

Bygglov 

Nämnden har ett överskott på 

bygglovsintäkter. Förvaltningen bedömer att 

överskottet kommer att minska eftersom 

betydligt färre antal ärenden har inkommit.  

 

Bostadsanpassning 

I dagsläget har nämnden ett överskott på 

bostadsanpassningen. Den osäkerhet som 

finns vad avser budget är antalet 

inkommande ärenden samt hur omfattande 

anpassningarna är. 

Driftsredovisning (tkr) 

  Utfall jan- aug Budget jan-aug Avvikelse jan-aug Prognos 2018 

Intäkter 3 926 2 899 1 027  

Personalkostnader -4 231 -3 921 -310  

Övriga kostnader -1 624 -1 915 291  

Netto -1 929 -2 937 1 008 200 
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Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse           Delvis måluppfyllelse            Ej måluppfyllelse 

Nämndmål Prognos Utfall 

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  
 

Nämndens handläggningsprocess ska vara effektiv och med god kvalitet  
 

Information och bemötande till invånare ska förbättras  
 

Tillsynen av obligatorisk ventilationskontroll ska öka  
 

Tillsynen av radon i flerbostadshus ska öka  
 

Kvicksilverprovtagning på fisk i Vänern ska öka  
 

Tillsynen av ventilation i förskolor och skolor ska öka  
 

Alla medarbetare, såväl män som kvinnor, ska vara nöjda med sin sysselsättningsgrad  
 

Arbetet ska anpassas så att det underlättar för föräldrar att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap  
 

Ingen medarbetare inom Hammarö kommun ska uppleva sig sexuellt trakasserad eller 

trakasserad på grund av kön  
 

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till kompetensutveckling och att utvecklas i 

arbetet  
 

Tillsynen av enskilda avlopp i kommunen ska öka  
 

Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser  
 

Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef  
 

Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges 

förutsättningar för detta  
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Socialnämnden 

Ordförande Solweig Gard 

Förvaltningschef Per Söderberg 

Viktigare händelser 

Vid årets början var kön till nämndens 

särskilda boenden i det närmast obefintlig. 

Idag är kön till särskilda boenden 31 

personer, och kösituationen förväntas bli 

längre framledes. Den prognosticerade 

väntetiden är idag elva månader. I detta 

sammanhang skall tilläggas att nämnden 

har tre månader på sig att verkställa beslut. 

Under de senaste åren har kön till denna 

boendeform legat på fyra till sju personer i 

genomsnitt. Det var först under tidig vår 2018 

som kön kraftigt började tillta och avvika 

från den tidigare nivån. Förvaltningen, 

tillsammans med serviceförvaltningen, har 

påbörjat ett arbete med att ta fram en 

lösning för tillfälliga äldreboendeplatser, som 

ska avhjälpa den akuta situationen tills det 

att det nya äldreboendet står klart 

sommaren 2020. 

Vid årets början började den nya lagen som 

reglerar hemgång från sjukhuset att gälla. 

Lagen om samverkan, som lagen heter, 

innebär bland annat att kommunen endast 

har tre dagar att ta hem den enskilde 

brukaren och verkställa insatser, mot 

tidigare fem dagar. Till skillnad mot tidigare 

är samtliga sju dagar per vecka aktuella för 

vårdplanering mot tidigare då 

vårdplanering för hemgång endast 

genomfördes måndag till fredag. 

Socialförvaltningen har arbetat fram 

fungerande rutiner kring denna process. 

Därtill har socialförvaltningen och 

Vårdcentralen i Skoghall anställt en 

gemensam sjuksköterska med syfte att 

skapa en fungerande vårdkedja i samband 

med vårdplanering. Därutöver tjänstgör en 

biståndsbedömare och en arbetsterapeut 

vid storhelger så att en effektiv 

vårdplanering kan äga rum. Vårdplanering 

via Skype for business används där det är 

lämpligt. 

Socialnämnden har beslutat att införa ett så 

kallat jourhem. Ett jourhem är ett familjehem 

som står under ständig beredskap och tar 

hand om barnet eller ungdomen under en 

begränsad tidsperiod, i avvaktan på att ett 

ordinarie familjehem är etablerat. Denna 

funktion kommer både kvalitetssäkra 

familjehemsprocessen och sannolikt minska 

den ekonomiska belastningen för 

familjehemsvården.  

En ny lokal för dagligverksamhet LSS invigdes 

i augusti månad i Skoghall centrum.  

Dagverksamheten för personer med psykisk 

funktionsnedsättning har under många år 

endast varit tillgänglig två och en halv dag 

per vecka. Från och med 1 juni är den 

verksamheten öppen alla dagar i veckan. 

ESF-projektet Värmlands Framtid avslutades 

2018-06-30 med ett mycket gott resultat. Av 

samtliga 41 yngre personer som deltagit i 

projektet, som tidigare varit arbetslösa, 

arbetar eller studerar 85 % idag.  

Med anledning av en stor minskning av 

ensamkommande barn under den senast 

två årsperioden har socialförvaltningens 

HVB-enhet minskat sin verksamhet betydligt. 

Vid slutet av 2017 varslades 16 flykting-

mottagare och under juni månad i år 

avslutade dessa sina anställningar inom 

förvaltningen.  

  



   
 

23 

 

Ekonomi 

Efter augusti månad har Socialnämnden ett 

underskott på 763 tkr. Av denna summa 

avser 310 tkr avskrivning av kundfordringar. 

Årsprognosen för 2018 väntas ge ett 

underskott på 2 600 tkr. 

Den främsta anledningen till att 

Socialnämnden inte kommer erhålla ett 

balanserat resultat för detta år är den 

demografiska utvecklingen avseende äldre 

personer. Detta genererar väsentliga 

merkostnader avseende till exempel 

hemtjänst, nattinsatser, hälso- och 

sjukvårdsinsatser, vak och stöd till anhöriga. 

Nämnden uppskattar dessa merkostnader 

uppgår till 2 600 tkr avseende 2018.  

Kostnaderna för familjehemsplacerade barn 

avviker negativt mot budget. Den främsta 

orsaken till det är en förhållandevis stor 

mängd placeringar i så kallade 

konsultstödda familjehem, vilka är väsentligt 

dyrare än vanliga familjehem. Med syfte att 

möjliggöra placeringar i vanliga familjehem 

har Socialnämnden beslutat att införa ett så 

kallat jourhem där barn och ungdomar kan 

placeras i avvaktan på att ett lämpligt 

familjehem är rekryterat och godkänt. Detta 

bidrar till minskade kostnader för 

familjehemsplaceringar. Övriga 

verksamheter inom förvaltningen 

prognostiserar överskott  

Eventuella åtgärder 

För att erhålla ett balanserat resultat 2018 

kommer Socialnämnden äska om 2 600 tkr 

hos Kommunfullmäktige.

Driftsredovisning exkl. flyktingverksamhet (tkr) 

  Utfall jan- aug Budget jan- aug Avvikelse jan- aug Prognos 2018 

Intäkter 53 208 50 143 3 065  

Personalkostnader -184 314 -183 991 -323  

Övriga kostnader -59 392 -55 887 -3 505  

Netto -190 498 -189 735 -763 -2 600 

Driftredovisning flyktingverksamhet (tkr) 

  Utfall jan- aug Budget jan- aug Avvikelse jan- aug Prognos 2018 

Intäkter 22 474 21 599 875  

Personalkostnader -9 092 -8 258 -834  

Övriga kostnader -13 382 -13 341 -41  

Netto 0 0 0 0 
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Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse           Delvis måluppfyllelse            Ej måluppfyllelse 

Nämndmål Prognos Utfall 

Möjligheten att bo kvar hemma ska öka  
 

Egen försörjning i form av arbete eller sysselsättning ska öka  
 

Vården och omsorgen skall vara utformad så att brukaren blir väl omhändertagen och 

får det stöd som den behöver  
 

Socialtjänsten ska arbeta för att minska riskbruk av alkohol och andra droger  
 

Socialtjänsten skall arbeta med tidiga insatser för att främja barn och ungas 

uppväxtvillkor  
 

Alla medarbetare, såväl män som kvinnor, ska vara nöjda med sin sysselsättningsgrad  
 

Arbetet ska anpassas så att det underlättar för föräldrar att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap  
 

Ingen medarbetare inom Hammarö kommun ska uppleva sig sexuellt trakasserad eller 

trakasserad på grund av kön  
 

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till kompetensutveckling och att utvecklas i 

arbetet  
 

Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser  
 

Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef  
 

Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges 

förutsättningar för detta  
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Bildningsnämnden 

Ordförande Lillemor Larsson 

Förvaltningschef Björn Svantesson 

Viktigare händelser 

Rekryteringar 

Ny rektor för Mörmoskolan åk F-6 och ny 

förskolechef vid Västra 2 började i januari. 

Rekrytering av ny rektor för Hammarlunden 

7-9 genomfördes under augusti. Till 

Lillängsskolan rekryterades ny rektor internt.  

Ökat elevantal har lett till rekrytering av fler 

förskollärare, fritidspedagoger och lärare till 

våra verksamheter.  

Statsbidrag 

Kommunen beviljades inga medel 

avseende statsbidraget för mindre 

barngrupper i förskolan, vilket innebar att 

man gick miste om 5,1 mnkr för läsåret 

2017/2018. 

Demografi 

Hammarö kommun är en 

inflyttningskommun. Antalet barnfamiljer 

ökar år efter år. I takt med detta ökar även 

behovet av nya förskoleplatser samt fler 

platser i skolan. I januari 2018 öppnades 

ytterligare sex stycken avdelningar vid 

Bärstads nya förskola, vilket innebär att 

kommunen just nu har 68 förskole-

avdelningar totalt. De kommunala 

insatserna har lett till en marginell minskning 

av snittet barn per avdelning. För att nå den 

politiska ambitionen, samtidigt som antalet 

barn i kommunen ökar, krävs fortsatt 

långsiktiga strategier och medvetna insatser 

på alla nivåer inom skolsystemet. 

Lokalutveckling 

Den nya förskolan, Bärstads förskola, är 

invigd. 

Mörmoskolan 7-9 har från augusti 2018 nya 

lokaler i form av en paviljongskola.  

Hammarlunden 7-9 har nya lokaler i 

modulform med ytterligare fyra klassrum.   

Utveckling 

Mycket fokus har fortsatt lagts på att 

utveckla verksamheten och kunna ta ett 

ännu större ansvar för alla barns lärande 

utifrån likvärdighetsperspektivet. 

Specialpedagogik har prioriterats inom 

skolan.  

Förskolan har arbetat med att öka 

tillgängligheten i våra verksamheter och 

miljöer för att få fram en ärendegång kring 

tidiga insatser och särskilt stöd. 

 

Inom fritidshemmen har fritidspedagoger 

fått möjlighet att fördjupa sig i en RUC-

satsning som handlar om fritidshems-

pedagogik där aktuell forskning och 

praktiskt arbete varvats i ett kollegialt 

arbete.  

Ekonomi 

Bildningsnämnden har ett positivt resultat 

om 2,3 mkr. Främsta orsaker till detta resultat 

är att; 

Kulturenheten har ett stort överskott som 

kommer att jämnas ut under hösten i form 

av olika evenemang.  

Barnomsorg på obekväm arbetstid har 

kostat mindre än budgeterat. 

Ökade intäkter av barnomsorgsavgifter. 

Personal har börjat senare än budgeterat. 

Ny budgetorganisation har medfört viss 

försiktighet. 

Bildningsnämndens prognos för helåret är 

ett positivt resultat om 1,4 mnkr. 



Driftsredovisning exkl. flyktingverksamhet (tkr) 

  Utfall jan- aug Budget jan- aug Avvikelse jan- aug Prognos 2018 

Intäkter 25 378 22 705 2 673  

Personalkostnader -192 308 -192 683 375  

Övriga kostnader -69 922 -69 199 -723  

Netto -236 852 -239 177 2 325 1 400 

Driftredovisning, flyktingverksamhet (tkr) 

  Utfall jan- aug Budget jan- aug Avvikelse jan- aug Prognos 2018 

Intäkter 3 092 0 3 092  

Personalkostnader -2 710 0 -2 710  

Övriga kostnader -382 0 -382  

Netto 0 0 0 0 
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Måluppfyllelse 

Måluppfyllelse           Delvis måluppfyllelse            Ej måluppfyllelse 

Nämndmål Prognos Utfall 

Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets 

åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad  
 

Hammarö kommun ska vara bäst i Sverige på att ge alla barn/elever likvärdiga 

förutsättningar att nå utbildningens mål  
 

Barngruppernas storlek i förskolan ska minskas mot Skolverkets riktlinjer  
 

Alla medarbetare, såväl män som kvinnor, ska vara nöjda med sin sysselsättningsgrad  
 

Arbetet ska anpassas så att det underlättar för föräldrar att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap  
 

Ingen medarbetare inom Hammarö kommun ska uppleva sig sexuellt trakasserad eller 

trakasserad på grund av kön  
 

Kvinnor och män ska ha lika möjligheter till kompetensutveckling och att utvecklas i 

arbetet  
 

Gapet mellan pojkar och flickor ska minskas avseende måluppfyllelse och meritvärde  
 

Samtlig personal har god kompetens hur digitala verktyg ska användas för att stärka 

lärandet  
 

Digitalisering 1:1 för alla elever i årskurs 1-91:5 i Fsk-FPersonal på Fritids och förskola har 

egen enhet att arbeta med  
 

Skapa förutsättningar i verksamheterna för rörelse och fysisk aktivitet, åk 7-9  
 

Sjukfrånvaron ska minska genom förebyggande insatser  
 

Medarbetarna ska aktivt arbeta för ständiga förbättringar i verksamheten och ges 

förutsättningar för detta  
 

Medarbetarna ska ha ett fungerande samarbete med sin närmaste chef  
 

Medarbetarna ska ges organisatoriska förutsättningar, bl.a. i form av tid, för att planera, 

följa upp och utvärdera utbildningen.  
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Övriga nämnder 

Överförmyndarnämnden 

Driftsredovisning (tkr) 

  

Utfall 

jan- 

aug 

Budget 

jan- 

aug 

Avvikelse 

jan- aug 

Nettokostnad -1 461 -1 267 -194 

Hjälpmedelsnämnden 

Driftsredovisning (tkr) 

  

Utfall 

jan- 

aug 

Budget 

jan- 

aug 

Avvikelse 

jan- aug 

Nettokostnad -87 -133 46 

Revisionen 

Driftsredovisning (tkr) 

  

Utfall 

jan- 

aug 

Budget 

jan- 

aug 

Avvikelse 

jan- aug 

Nettokostnad -621 -707 86 

Karlstadsregionens 

räddningstjänst 

Driftsredovisning Hammarö kommuns 

del (tkr) 

  

Utfall 

jan- 

aug 

Budget 

jan- 

aug 

Avvikelse 

jan- aug 

Nettokostnad -5 614 -5 493 -121 

Valnämnden 

Driftsredovisning (tkr) 

  

Utfall 

jan- 

aug 

Budget 

jan- 

aug 

Avvikelse 

jan- aug 

Nettokostnad 190 -333 523 

Krisledningsnämnden 

Krisledningsnämndens 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 Karlstadregionen.  

Drifts-och servicenämnd 

Nämnden har fyra sammanträden per år. 

Varje medverkande kommun har utsett 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.   



Gymnasienämnden 

Ordförande Daniel Berghel 

Förvaltningschef Birgitta Larsson 

Viktigare händelser 

Nobelgymnasiet inledde ett unikt 

samarbete med Volvo Car Sverige och 

Helmia Bil inom ramen för 

fordonsprogrammet. 

Förvaltningen har startat yrkespaket inom 

ramen för gymnasieskolans 

introduktionsprogram och 

vuxenutbildningens utbildning i svenska för 

invandrare där eleverna kombinerar studier 

med yrkesutbildning. 

Reviderad modell för resurstilldelning till 

elevpeng i gymnasieskolans verksamhet 

infördes vilket har påverkat ekonomin för 

yrkesprogrammen positivt. 

Ny modell för resurstilldelning till 

vuxenutbildning i egen regi infördes vilket 

innebär att vuxenutbildning i egen regi och 

upphandlade utbildare ersätts på samma 

principer, per genomförd poäng/timme. 

Ekonomi 

Driftsredovisning Hammarö kommuns del (tkr) 

 Utfall jan- aug Budget jan- aug Avvikelse jan- aug 

Nettokostnad -46 628 -45 800 -828 
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Hammarö Energi AB 

Ordförande Karin Bäckman 

Verkställande direktör Johan Modin 

Hammarö kommuns ägande 100% 

Viktigare händelser 

Under våren har en utredning avseende 

total sammankoppling av fjärrvärmenäten 

tagits fram. Bakgrunden till utredningen var 

primärt att utreda höga kulvertförluster. 

Styrelsen beslutade att inte fullfölja då det 

inte var en god affär. 

Under maj startades en villakampanj i syfte 

att öka anslutningsgraden i utbyggda 

områden. Intresset har varit förhållandevis 

stort och resulterat i 5 nya kunder per sista 

augusti. 

Avslutade projekt under året är anslutning 

av AB Hammaröbostäders två hus i centrum 

samt Albérs fastighet (f.d.) Ica) på Lövnäs. 

Pågående projekt är anslutning av 

Hammarö kommuns nya äldreboende samt 

anslutning av fem villor. Utöver det har offert 

lämnats till Riksbyggen rörande utbyggnad 

av Anneberg. Diskussioner förs även med 

PEAB rörande Lillängshamnen. 

Ekonomi 

Resultat för perioden januari-augusti uppgår 

till 1 606 tkr, budgeten för perioden uppgår 

till 1 073 tkr. Energiidindex jan-augusti har 

varit 92,3%. 

Resultaträkning (tkr) 

  2018 -08 2017 - 08 

Intäkter 25 075 24 424 

Personalkostnader -1 212 -1 222 

Övriga kostnader -15 147 -14 571 

Av- och nedskrivningar -4 814 -4 803 

Rörelseresultat 3 902 3 828 

Finansnetto -2 296 -2 317 

Periodens resultat 1 606 1 511 
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Hammaröbostäder AB 

Ordförande  Thomas Bäckman 

Verkställande direktör Jan Barthelsson 

Hammarö kommuns ägande 100% 

Viktigare händelser 

Marknadssituationen har under 2018 varit 

fortsatt stabil med stor efterfrågan på 

lägenheter. Nyproduktion av 66 lägenheter 

på Rörgrindsvägen har färdigställts. 

Lägenheterna var inflyttningsklara den 1:e 

augusti. 

Bolaget har förvärvat KB Täppan 3+4 som i 

sin tur äger fastigheten Mörmon 33:1. 

Fastigheten består av tre byggnader i 

Skoghalls centrum, omfattande 95 

lägenheter med en total bostadsyta på 

6 017 m2, samt 4 150 m2 lokalyta. 

Lokaldelen inrymmer bland annat butiker 

och kontor. Säljare är Willhem AB, tillträde 

den 1.e oktober. 

Ekonomi 

Bolaget intäkter ökade med 914 tkr, jämfört 

med motsvarande period föregående år. 

Bolagets resultat påverkas negativt av höga 

räntekostnader beroende på de 

ränteswapavtal som tecknats. Av de 

tecknade avtalen på totalt 240 mnkr, 

kommer under senare delen av året 2018, 

avtal på 55 mnkr att löpa ut. 

Periodens resultat efter finansiella poster 

uppgår till 774 tkr, att jämföra med budget 

1 190 tkr. 

Resultaträkning (tkr) 

  2018 -08 2017 - 08 

Intäkter 39 075 38 168 

Personalkostnader -4 126 -3 429 

Övriga kostnader -19 902 -19 197 

Av- och nedskrivningar -7 057 -6 589 

Rörelseresultat 7 990 8 954 

Finansnetto -7 216 -6 111 

Periodens resultat 774 2 843 
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Vindpark Vänern Kraft AB 

Ordförande Ove Björklund 

Verkställande direktör Mats Enmark 

Hammarö kommuns ägande 30% 

Viktigare händelser 

Kommunstyrelserna i Hammarö och Karlstad 

beslutade i november 2017 att gå vidare 

med försäljningen. Uppdraget att gå vidare 

gäller förutsatt att den förväntade slutliga 

köpeskillingen inte nämnvärt avviker 

negativt från lämnade indikativa anbud. 

När anslagen tid löpt ut hade inget anbud 

som uppfyller villkoren att gå vidare erhållits. 

VKAB fortsätter arbetet med att klara ut 

anbudsgivares synpunkter samtidigt som 

anlitad mäklare arbetar med att få in nya 

eller bearbetade anbud. 

Ekonomi 

Som en följd av mindre vind, nätfel samt 

generellt lägre tillgänglighet blev 

elgenereringen lägre än budgeterat. 

Verksamhetens kostnader som avviker i 

förhållande till budget beror främst på 

genomförda reparationer samt 

följdkostnader i samband med dessa. 

Resultaträkning (tkr) 

  2018 -08 2017 - 08 

Intäkter 11 134 12 407 

Personalkostnader -30 -29 

Övriga kostnader -9 636 -10 652 

Av- och nedskrivningar -1 425 -1 419 

Rörelseresultat 43 307 

Finansnetto -209 -325 

Periodens resultat -166 -18 
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Resultaträkning (tkr) 

  Not 
Koncern 

2018-08 

Koncern 

2017-08 

Kommun 

2018 -08 

Kommun 

2017 -08 

Kommun 

prognos 

2018 

Budget 

kommun 

2018 

Verksamhetens intäkter 1 208 072 209 362 163 952 165 859   

Verksamhetens kostnader 2 -754 447 -703 415 -734 531 -684 325   

Avskrivningar 3 -45 802 -42 060 -33 503 -30 242   

Nedskrivningar 3 -206 -875 -206 -875   

Jämförelsestörande poster 4 6 338  6 338    

Verksamhetens 

nettokostnad 
 -586 045 -536 987 -597 949 -549 583  -910 994 

        

Skatteintäkter 5 550 016 533 703 550 016 533 703  828 000 

Generella statsbidrag och 

utjämning 
6 68 629 51 697 68 629 51 697  106 284 

        

Finansiella intäkter  3 622 1 544 3 602 1 514   

Finansiella kostnader  -14 436 -13 603 -4 841 -5 046  -9 000 

Periodens resultat  21 786 36 353 19 457 32 285 2 400 14 290 
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Balansräkning (tkr) 

  Not 
Koncern 

2018-08-31 

Koncern 

2017-12-31 

Kommun 

2018-08-31 

Kommun 

2017-12-31 

Tillgångar      

Immateriella tillgångar  316 317 313 313 

Materiella tillgångar  1 433 277 1 291 152 958 840 804 058 

Pågående nyanläggningar  346 155 200 819 240 362 177 061 

Finansiella anläggningstillgångar  26 744 20 041 37 548 38 548 

Summa anläggningstillgångar  1 806 492 1 512 329 1 237 064 1 019 980 

      

Exploatering  3 006 5 936 3 006 5 936 

Förråd och lager  677 1 876  1 182 

Kortfristiga fordringar  84 828 84 171 79 795 96 035 

Kassa och bank  152 681 88 463 98 137 53 319 

Summa omsättningstillgångar  241 192 196 645 180 938 156 472 

Summa tillgångar  2 047 684 1 708 974 1 418 001 1 176 452 

      

Eget kapital, avsättningar och 

skulder 
     

Eget kapital  327 344 346 980 348 564 329 759 

Därav periodens resultat  21 786 36 353 19 457 32 285 

Avsättningar  12 276 24 184 11 344 23 620 

Skulder      

Långfristiga skulder  1 457 333 1 167 279 881 088 664 078 

Kortfristiga skulder 7 205 731 170 530 177 005 158 995 

Summa eget kapital och skulder  2 047 684 1 708 974 1 418 001 1 176 452 

      

Panter och ansvarsförbindelser 8     
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Kassaflödesanalys (tkr) 

  
Koncern 

2018-08 

Koncern 

2017-08 

Kommun 

2018 -08 

Kommun 

2017 -08 

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster 21 786 34 786 19 457 32 285 

Justering för av- och nedskrivningar 46 008 67 958 33 709 31 117 

Betald skatt -8 -322   

Justeringar för återförda avsättningar -9 727 13 462 -9 727 16 011 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
58 059 115 884 43 439 79 413 

     

Kassaflöde från förändringar i 

rörelsekapital 
    

     

Ökning (-)/ Minskning (+) av exploatering -1 655 904 -1 655 -1 580 

Ökning (-)/ Minskning (+) av varulager 18 8 966  -278 

Ökning (-)/ Minskning (+) av 

rörelsefordringar 
19 699 4 835 15 548 5 085 

Ökning (+)/ Minskning (-) av 

rörelseskulder 
-19 312 5 946 -6 806 -19 858 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 
56 810 136 535 50 525 62 782 

     

Investeringsverksamheten     

Nettoanskaffning av materiella 

anläggningstillgångar 
-226 758 -269 008 -173 484 -114 600 

Försäljning av finansiella tillgångar 7    

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 
-226 751 -269 008 -173 484 -114 600 

     

Finansieringsverksamheten     

Ökning/minskning långfristiga skulder 251 928 170 782 201 928 111 979 

Ökning/minskning finansiella tillgångar     

Ökning/minskning av långsiktiga 

fordringar 
-10 462    

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 
241 466 170 782 201 928 111 979 

     

Periodens kassaflöde 71 525 38 308 78 969 60 161 

Likvida medel vid årets början 81 156 42 848 19 167 -6 842 

Likvida medel vid periodens slut 152 681 81 156 98 137 53 319 
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Notapparat (tkr) 

Not 1 Intäkter 

  
Koncern 

2018-08 

Koncern 

2017-08 

Kommun 

2018-08 

Kommun 

2017-08 

Driftsbidrag fr stat, kommun, landsting mfl 72 489 82 084 72 489 82 084 

Avgifter, taxor 66 895 62 414 61 945 57 938 

Hyresintäkter 53 234 51 240 15 768 14 195 

Övriga intäkter 15 454 13 624 13 751 11 642 

Summa 208 072 209 362 163 952 165 859 

Not 2 Kostnader 

  
Koncern 

2018-08 

Koncern 

2017-08 

Kommun 

2018-08 

Kommun 

2017-08 

Personalkostnader - 488 224 -454 885 -482 877 -450 226 

Övriga kostnader -266 224 -248 530 -251 654 -234 099 

Summa -754 447 -703 415 -734 531 -684 325 

Not 3 Av- och nedskrivningar 

  
Koncern 

2018-08 

Koncern 

2017-08 

Kommun 

2018-08 

Kommun 

2017-08 

Anläggningar och fastigheter -32 501 -30 777 -25 354 -24 093 

Maskiner och inventarier -13 301 -11 282 -8 149 -6 149 

Nedskrivningar -206 -875 -206 -875 

Summa -46 008 -42 935 -33 709 -31 117 

Not 4 Jämförelsestörande poster 

  
Koncern 

2018-08 

Koncern 

2017-08 

Kommun 

2018-08 

Kommun 

2017-08 

Realisationsvinster Exploatering; Nolgård 6 338  6 338  

Summa 6 338  6 338  

Not 5 Skatteintäkter 

  Koncern 2018 Koncern 2017 
Kommun 

2018 

Kommun 

2017 

Preliminär skatteintäkt 552 028 536 490 552 028 536 490 

Prognos slutavräkning -2 031 -4 061 -2 031 -4 061 

Justering föregående års prognos 19 1 274 19 1 274 

Summa 550 016 533 703 550 016 533 703 
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Not 6 Generella statsbidrag och utjämningar 

  
Koncern 

2018 - 08 

Koncern 

2017-08 

Kommun 

2018-08 

Kommun 

2017-08 

Kostnadsutjämning -9 040 -13 085 -9 040 -13 085 

Generella stadsbidrag 1 826 1 948 1 826 1 948 

Inkomstutjämning 55 690 43 516 55 690 43 516 

Regleringsbidrag/avgift 1 693 -102 1 693 -102 

Summa 50 169 32 277 50 169 32 277 

Statsbidrag LSS -2 019 -338 -2 019 -338 

Fastighetsavgift 20 479 19 758 20 479 19 758 

Summa 68 629 51 697 68 629 51 697 

Not 7 Kortfristiga skulder 

  
Koncern 

2018 -08 

Koncern 

2017-08 

Kommun 

2018-08 

Kommun 

2017 -08 

Leverantörsskulder 58 625 40 318 56 840 37 910 

Övriga skulder 31 418 18 684 16 466 21 045 

Upplupna kostnader och förutbetalda 

intäkter 
115 688 111 528 103 699 100 040 

Summa 205 731 170 530 177 005 158 995 

Not 8 Panter och ansvarsförbindelse 

  
Koncern 

2017-12-31 

Kommun 

2017-12-31 

Borgensåtagande 137 077 747 590 

Pensionsåtagande intjänat t o m 1997 245 831 245 831 

Operationell Leasing 7 304 7 304 

Det sammanlagda beloppet på 

balansdagen av minileasingavgifter för 

operationella leasingavtal med löptid > 3 

år fördelade på förfallotidpunkter är enligt 

följande: 

 

 

Inom ett år 909 909 

Senare än ett år men inom fem år 6 395 6 395 

Senare än fem år   

Summa 7 304 7 304 

Ingående ansvarsförbindelse 205 697 205 697 

Aktualisering 741 741 

Ränteuppräkning -1 362 -1362 

Personalförändringar 2 562 2 562 

Förmånsbelopp -1 706 -1 706 

Övrig post -693 -693 

Årets utbetalningar -7 403 -7 403 

Utgående ansvarsförbindelse 197 836 197 836 
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Koncern 

2017-12-31 

Kommun 

2017-12-31 

Hammarö Energi  129 000 

Hammarö Bostäder  413 513 

Bostadsrättsföreningar 124 361 124 361 

Vindpark Vänern  68 000 

Skoghalls folketshusförening 5 225 5 225 

Föräldrakooperativ 2 653 2 653 

Hammarö ryttarförening 3 884 3 884 

Hammarö HC 400 400 

Skoghalls bangolfklubb 485 485 

Kommunalt förlustansvar 40% 69 69 

Summa 137 077 747 590 
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Redovisningsprinciper 

Den kommunala redovisningen regleras av 

Kommunallagens 8: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 

RIPS17. 

 

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. Utgifter för löpande 

reparation redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av 

systematiskt över tillgångens bedömda 

nyttjandeperiod. När tillgångarnas 

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 

förekommande fall tillgångens restvärde. 

Kommunens mark har obegränsad 

nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär 

avskrivningsmetod används för övriga typer 

av materiella tillgångar.  

 

Följande avskrivningstider tillämpas: (Mellan 

3-70 år) 

 

 

 

Följande komponentindelning tillämpas: 

Fastigheter 

• Mark 

• Stomme inklusive grund 

• Markinventarier/markinstallationer 

• Fasad och yttertak 

• Installationer och ledningssystem 

• Fönster och dörrar 

• VVS produktionssystem 

• Ytskikt 

• Utrustning kök och sanitet 

• Styr-, regler- och larmsystem 

 

Vatten och avlopp 

• Ledningsnät 

• Pumpstationer 

• Pumpar 

 

Gator och vägar 

• Vägkropp 

• Beläggning 

 

Kommunens bokförda värde på aktier i de 

kommunala bolagen har i den 

sammanställda redovisningen eliminerats 

mot bolagens eget kapital. Obeskattade 

reserver delas upp med 22 % på uppskjuten 

skatt samt 78 % på eget kapital. 

 

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. 
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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.
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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. 

Borgen: Innebär att en fysisk person eller 

juridisk person åtar sig ekonomist ansvar för 

någon annan.  

Eget kapital: Är 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 till vissa funktionshindrade 

(LSS) 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, exempelvis vikt utan 

förpackning.  

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. 

SKL: Sveriges kommuner och landsting 

Soliditet: Visar hur stor del av tillgångarna 

som finansierats med eget kapital. 

Soliditeten visar också om det finns 

beredskap för framtida resultatförsämringar, 

det vill säga den långsiktiga 

betalningsförmågan. 

Tkr: Tusen kronor 

Årsarbetare: Innebär att de anställdas 

beräknade arbetstid har räknats om till 

heltidstjänster. 

Översiktsplan: Är ett begrepp inom fysisk 

planering i Sverige och avser ett dokument 

som varje kommun tar fram för att ange 

inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 

av den fysiska miljön. Översiktsplanen 

omfattar hela kommunen och ska ge 

vägledning för hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. 

 


