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Förvaltningsberättelse 

Den kommunala koncernen 
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Händelser av väsentlig betydelse 
Covid-19 

Stora delar av delåret 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 

Agenda 2030 

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. 

Budget 2021 

I juni antog Kommunfullmäktige oppositionens budgetförslag vilket innebar vissa 

förändringar jämfört med det förslag som minoriteten lagt fram. 

Nytt politiskt styre 

Förhandlingar har pågått under augusti månad mellan partierna för att få till ett nytt 

styre i kommunen. I nuläget har S, C, V och MP annonserat att de har en 

överenskommelse och att de blir en majoritet. Beslut är planerat att tas på 

Kommunfullmäktige den 28 september. 
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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. I den av 

kommunfullmäktige antagna budgeten för år 2020 finns följande finansiella och 

kommunövergripande mål fastställda för god ekonomisk hushållning i Hammarö 

kommun. 

Finansiella mål 

Mål: Årets resultat ska uppgå till 10 mnkr. 

Prognos: Målet kommer att uppnås. 

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

statsbidrag. 

Prognos: Ökade generella statsbidrag p g a covid-19 och skatteintäkterna, enligt 

SKRs prognos, inte minskas i samma utsträckning innebär att målet kommer att 

uppnås. 

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

resultat) i genomsnitt för perioden 2020-2022. 

Prognos: Med prognostiserat resultat kommer målet att uppnås. 

Verksamhetsmål 

Strategiområde 
Kommunfullmäktiges mål 2020 

Bo och leva Hammarö kommun har kommunal service med god kvalitet 

Folkhälsa Alla Hammaröbor har lika förutsättningar till ett gott liv och en 

god hälsa 

Hållbarhet Hammarö kommun har ett långsiktigt hållbart samhällsbygge 

 Hammarö är en attraktiv och utvecklande arbetsgivare 

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse - mål för 

god ekonomisk hushållning 

Vid tiden för delårsrapporten finns det få resultat att tillgå för uppföljning av 

kommunfullmäktiges mål (mål för god ekonomisk hushållning). Aktiviteter kopplas 

inte direkt till kommunfullmäktiges mål, utan målen förverkligas genom att 

nämnderna i sin tur sätter mål för att uppnå de övergripande målsättningarna. 

Bedömningarna av måluppfyllelse utan några resultat från uppföljning blir därmed 

så osäkra att Hammarö kommun valt att inte prognostisera måluppfyllelsen för 

kommunfullmäktiges mål vid delårsrapporten. 
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Ekonomisk ställning 

Prognosen uppgår till 36 mnkr vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 10 

mnkr. Skillnaden mellan prognos och budget kan förklaras med nedanstående 

punkter. 

Nämndernas prognos är 14 mnkr vilket till stor del beror på effekten av 

återhållsamhet. 

Skatteintäkterna är ca 8 mnkr lägre än budget enligt prognosen från SKR. 

Kommunen har erhållit bidrag som uppgår till 39 mnkr mer än vad som finns med i 

budget. Av dessa bidrag är 31 mnkr relaterade till covid-19. I årsprognosen finns 

ökade kostnader knutna till covid-19 inräknat med 11 mnkr. 

Rivningar av fastigheter ingår i både delåret och i årsprognosen och beräknas 

uppgå till 37 mnkr vid årets slut. 

Budgetposter för tillfälliga lokaler och kostnader för nya lokaler har försenats och 

därför inte genererat helårseffekt vad gäller beräknade kostnader vilket innebär en 

positiv prognos på 22 mnkr. 

Budgeterad budgetreserv samt särskilda inriktningar kommer enligt prognos inte att 

nyttjas fullt ut vilket påverkar årsprognosen med plus 12 mnkr. 

Balanskravsresultat 

 
2018-12-31 2019-12-31 2020 

Prognos 

=Årets resultat enligt resultaträkningen -5 958 9 534 36 000 

-Samtliga realisationsvinster -6 400 -9 054 -748 

+Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet    

+Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet    

+/- Orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper 

   

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper 

   

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar -12 358 480 35 252 

-Reservering av medel till utjämningsreserv    

+Användning av medel från 

resultatutjämningsreserv 

   

+Synnerliga skäl 11 600   

= Årets balanskravsresultat -758 480 35 252 

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 balanskravsprognos är 

36 mnkr, vilket innebär att kommunen kommer att uppfylla balanskravet. Kvar att 

återställa från tidigare år var 0,3 mnkr som också är återställt genom årets resultat. 
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Väsentliga personalförhållanden 
2020 har hittills varit ett mycket annorlunda år med tanke på den pågående 

pandemin varför årets siffror många gånger kan vara svåra att jämföra med tidigare 

år. 

Hammarö kommun hade 1295 tillsvidareanställda medarbetare 2020-08-31 vilket 

motsvarar ca 1264 årsarbetare. 

Cirka 91 % av de tillsvidareanställda har heltid vilket i princip är oförändrat och på en 

mycket hög nivå. 

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med motsvarande tid 2019. Sjuktalen måste dock ses i 

skenet av den pågående pandemin. 

Det är relativt svårt att rekrytera inom fler yrkesgrupper. Konkurrensen om 

kompetenta medarbetare ökar med större personalrörlighet och stigande lönenivåer 

som följd. I grunden handlar detta om brist på personer med önskad kompetens och 

att behoven ökar, främst av demografiska skäl. 

Personalstruktur 

Förvaltning 
Årsarbetare Kvinnor Män Heltider % 

BIN 584 510 88 91,8 

SOC 455 392 71 91,1 

SERV 164 90 82 84,3 

MOB 8 3 5 100 

KS 53 36 18 92,6 

Totalt 1264 1031 264 90,7 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron t o m augusti är 6,28 %. Motsvarande period 2019 var sjukfrånvaron 

5,91 %. Ökningen har skett inom Socialförvaltningen vilket till stor del har med 

pandemin att göra. Samtidigt har såväl Bildnings- som Serviceförvaltningens sjuktal 

minskat. 

Sjukfrånvaro i procent 

 
2019 2020 

Total sjukfrånvaro 5,91 6,28 

Kvinnors sjukfrånvaro 6,44 6,74 

Mäns sjukfrånvaro 4,07 4,61 

Sjukfrånvaro i procent för respektive förvaltning 

 
2019 2020 

BIN 6,34 6,02 

SOC 5,84 7,39 

SERV 5,60 4,88 
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Driftsredovisning 
Resultatuppföljning kommunen 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

 
Utfall  

2019-08-31  

Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31 

Avvikelse 

2020-08-31  

Prognos 

INTÄKTER 28 581 20 517 19 946 571  

KOSTNADER -63 194 -58 054 -60 156 2 102  

Summa 

Resultat 

-34 613 -37 537 -40 210 2 673 500 

Servicenämnden - Skattefinansierad verksamhet 

 
Utfall  

2019-08-31  

Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31 

Avvikelse 

2020-08-31  

Prognos 

INTÄKTER 93 515 15 310 15 456 -146  

KOSTNADER -178 650 -158 210 -164 894 6 684  

Summa 

Resultat 

-85 135 -142 899 -149 438 6 538 3 019 

Servicenämnden - Taxefinansierad verksamhet 

 
Utfall  

2019-08-31  

Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31 

Avvikelse 

2020-08-31  

Prognos 

INTÄKTER 30 499 28 016 31 581 -3 565  

KOSTNADER -36 877 -41 946 -41 220 -726  

Summa 

Resultat 

-6 378 -13 930 -9 639 -4 291 -3 812 

Bildningsnämnden 

 
Utfall  

2019-08-31  

Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31 

Avvikelse 

2020-08-31  

Prognos 

INTÄKTER 29 872 28 827 23 789 5 038  

KOSTNADER -330 196 -297 402 -297 658 257  

Summa 

Resultat 

-300 324 -268 574 -273 869 5 295 4 900 

Socialnämnden 

 
Utfall  

2019-08-31  

Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31 

Avvikelse 

2020-08-31  

Prognos 

INTÄKTER 60 071 52 591 45 216 7 375  

KOSTNADER -266 871 -241 667 -238 628 -3 039  

Summa 

Resultat 

-206 800 -189 076 -193 413 4 336              6 000 

Miljö- och byggnadsnämnden 

 
Utfall  

2019-08-31  

Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31 

Avvikelse 

2020-08-31  

Prognos 

INTÄKTER 4 015 3 815 3 169 647  

KOSTNADER -5 462 -6 017 -5 516 -501  

Summa 

Resultat 

-1 447 -2 202 -2 348 146 -350 
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Övriga nämnder 

 
Utfall  

2019-08-31  

Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31 

Avvikelse 

2020-08-31  

Prognos 

INTÄKTER 363     

KOSTNADER -9 590 -8 546 -8 033 -513  

Summa 

Resultat 

-9 227 -8 546 -8 033 -513 0 
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Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

Ordförande 
Bosse Henriksson 

Förvaltningschef Caroline Depui 

Viktigare händelser 

Stora delar av delåret 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  

I juni antog Kommunfullmäktige oppositionens budgetförslag vilket innebar vissa 

förändringar jämfört med det förslag 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 som minoriteten lagt fram. 

Förhandlingar har pågått under augusti månad mellan partierna för att få till ett nytt 

styre i kommunen. I nuläget har S, C, V och MP annonserat att de har en 

överenskommelse och att de blir en majoritet. Beslut är planerat att tas på 

Kommunfullmäktige den 28 september. 

Ekonomi 

Under hela perioden har stor återhållsamhet gällt både i kommunstyrelsens 

verksamhet såsom i hela kommunen. Till det har även covid-19 kommit vilket i sig 

inneburit att utbildningar, resor mm naturligt har lagts på is. 

Driftredovisning (tkr) 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Intäkter 20 517 19 946 571 

Personalkostnader -25 996 -26 491 495 

Övriga kostnader -32 058 -33 665 1 607 

Summa Netto -37 537 -40 210 2 673 

 

Prognos 500 
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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. 

 

Hammarö kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö  

Långsiktigt mål: Resandet i kommunen ska ske med minimal miljöpåverkan 

och vara kostnadseffektivt. Delmål 2020: Antalet motorfordon i 

kommunorganisationen ska minska. 

 

Medarbetarna upplever att de är engagerade i att utveckla och förbättra 

verksamheten 
 

Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från diskriminering  

Kompetensförsörjningen i kommunen ska vara en prioriterad fråga  

Kommunstyrelsen har 2020 åtta, fyra av dessa mål avser de nämndgemensamma 

målen för HR. Målen följs till övervägande delen upp genom 

medarbetarundersökningen som genomförs senare under hösten så vid tiden för 

inrapportering kan vi endast göra bedömningen att målen kommer att uppnås. När 

det gäller de övriga fyra verksamhetsmålen så gör förvaltningen bedömningen att 

tre av målen kommer att uppnås då samtliga indikatorer pekar på detta. När det 

gäller det fjärde målet Att skapa en kommunövergripande funktion som stöd i 

barnrättsfrågor så vet förvaltningen redan nu att det målet inte kommer att uppnås 

under 2020. 
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Servicenämnden 

Ordförande 
Lennart Lämgren 

Förvaltningschef Lars Elfstrand 

Viktigare händelser 

Serviceförvaltningen 

Andra tertialet har varit en period mycket präglat av Corona och hur vi anpassat vår 

verksamhet för att uppfylla nya krav kopplat till hur vi ska minimera smittspridning 

samt hur vi ska anpassa våra arbetsrutiner. Fastighetsenheten har tillsammans med 

socialförvaltningen på väldigt kort tid iordningställt lokaler på Sätterstrand för att 

kunna vårda patienter från äldrevården med diagnosen Corona. Serviceledningen 

har tagit fram en plan med 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 denna period varit friskare än normalt. Hammarö kommun har 

ett mål att vara under 5% avseende sjukskrivningar och om denna trend håller i sig 

kanske vi kan uppnå detta mål vid årets slut. 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. 

Sommaren har varit lugn och inga större incidenter har inträffat. Lyssnar vi på polisen 

så är deras slutsats att många föräldrar har varit hemma och därav skapat färre 

tillfällen för fester men även en större närvaro till sina barn. 

Vi har sett fler besökande till våra fritidsanläggningar som Kilene samt våra 

badplatser, mycket pga. Corona och att man valt att ”hemestra” eller valt att träffas 

ute. 

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 våren har även en kompletterande besiktning gjorts vid vårt badhus på 

Sätterstrand. Denna innehöll ett antal akuta punkter som måste omhändertas 

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

Serviceförvaltningen fick medel för att kunna genomföra dessa åtgärder under året 

och arbetet kommer utföras under höstlovet. 

En avslutningsplan för Mosstorp är inlämnad men missnöje med länsstyrelsens 

kompletteringskrav har föranlett en skrivelse till länsstyrelsen i Värmlands länsråd. Efter 

begäran har nu Länsstyrelsen inkommit med ett beslut om att underkänna 

avslutningsplanen. Vi kommer att ha en dialog med Länsstyrelsen för att se om vi kan 

göra vissa justeringar i planen. Ett annat alternativ är att vi överklagar beslutet. 

Fastighet 

• Vi har tagit hela den nya idrottshallsbyggnaden i bruk på Hammarlunden 
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• Vi har tagit Djupängens äldreboende i bruk under sommaren. Djupängen är 

kommunens största byggnad på ca. 15 000 kvadratmeter. 

Utemiljö och renhållning 

• Ansökan om ändringstillstånd för Hammarö ÅVC är klart. Vi fick ett positivt 

beslut från MPD. 

• Trafikmätning på ÅVC är fortsatt pågående och analys av besökare har visat 

att betalningsskyldiga verksamheter i de flesta fall inte gör rätt för sig. För att få 

bukt med problemet har en tjänsteskrivelse lämnats till politiken där taxan på 

ÅVC föreslås ändras till att alla besök ska debiteras via ett kamerastyrt system. 

Efter att förslaget gick upp till nämnden i juni beslutades en återremiss där 

politiken önskar svar på fler frågor innan ett beslut kan fattas. Ärendet kommer 

att kompletteras och tas upp igen under hösten 

• Slutgiltigt samråd har genomförts med FTI och likaså med TMR. 

Naturvårdverket valde dock att underkänna deras ansökningar och frågan 

har därmed återigen landat på regeringens bord. 

• Matavfallsfrågan utreds vidare och en ansökan om dispens tas fram från 

kravet om införande from 1 januari 2021. En gemensam samverkansutredning 

rörande kommunalt avfall (tidigare hushållsavfall) har initierats av Karlstad 

energi där KBR-kommunerna är delfinansiärer av utredningen. Resultatet av 

denna kommer att presenteras i slutet av året då arbetet uppskattas till ca 3 

månader. 

Fritid 

• Corona har fått effekter på verksamheten. Åtgärder har vidtagits och det har 

skötts på ett bra sätt av allmänhet och föreningar. 

• Corona har gett enheten ett stort intäktstapp. I nuläget är intäkterna – 480 tkr 

Projekt 

• Slutbesiktning av Idrottshallarna (2st) vid Hammarlunden är godkänd och 

överlämnandet från PL till driften kommer ske i höst (inkl. handlingar som är 

försenat). 

• Start byggnation Hammarlunden F-6 

• Start byggnation Annebergs fsk 

• Start byggnation av Mömoskogens fsk 

• Rivning av Mörmo 7-9 startas och färdigställs (förutom åtgärder för befintligt 

skyddsrum). 

• Start byggnation av Götetorpsskolan 

VA 

• VA-enheten har tagit fram en verksamhetsplan kopplat till nämndens mål för 

2020. I början av 2020 togs en åtgärdsplan fram som kompletterar befintlig 

saneringsplan (minimera bräddningar och ovidkommande vatten till 

reningsverk). 

• VA-enheten har vid årets början utökat organisationen med en VA-ingenjör 

reningsverk samt delat på en tjänst och har nu en driftledare ledningsnät och 
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en VA-tekniker. Rekrytering pågår dessutom av en VA-ingenjör ledningsnät 

samt lastbilschaufför. 

• Ett föreläggande från byggnads- och miljönämnden gällande Svenshults 

vattenverk har också inkommit under året. För närvarande planerar 

förvaltningen för nödvändiga åtgärder 

• Ansvaret för tryckstegringar har flyttats mellan våra två driftgrupper. Numera 

har ledningsnätsgruppen ansvaret för dessa. I stället har reningsverksgruppen 

fått ett utökat ansvar för LTA-stationer. 

Ekonomi 

Skattefinansierad verksamhet 

Utfallet vid delårsbokslutet är 6,6 mnkr bättre än budget. En del av det positiva 

utfallet beror på att en del aktiviteter skjutits fram mot hösten, men till största delen 

beror det på lägre personalkostnader, bland annat genom att vakanta tjänster 

tillsatts och tillsätts senare under året. En annan stor orsak är att en förskola som 

planerats att starta under 2020 flyttats fram till våren 2021, vilket gjort att en tillfällig 

besparing kunnat göras. Den gynnsamma vintern ledde tidigt i år till lägre kostnader 

för vinterväghållning och en lägre energikonsumtion. Pandemin har också bidragit till 

en lägre utgiftsnivå då aktiviteter, såsom exempelvis kompetensutveckling, inte varit 

lämpliga att genomföra hittills i år. 

Negativa avvikelser mot budgeten återfinns främst inom livsmedel och minskade 

intäkter för fritidsverksamheten. Livsmedelskostnaden beror huvudsakligen på ett 

ökat antal måltider och högre inköpspriser. Jämfört med förra året ligger den 

samlade kostnaden för livsmedel dock hittills på samma nivå stilla, trots fler måltider. 

Minskade intäkter inom Fritidsenheten beror på färre aktiviteter i följden av 

pandemin. 

Årsprognosen för den skattefinansierade verksamheten pekar mot ett resultat som är 

3,1 mnkr bättre än budget. Främsta orsaken är att personalkostnaderna fortsatt 

ligger något lägre än budgeterad nivå. Kostnaderna för livsmedel kommer fortsatt 

att överskrida budgetnivå och intäkterna för Fritid väntas fortsatt vara lägre än 

budget på grund av pandemin. Den relativa förändringen mellan årsprognosen och 

utfallet i delåret, beror därutöver på att framskjutna aktiviteter kommer igång under 

hösten. 

Taxefinansierad verksamhet 

Utfallet hittills i år för den taxefinansierade är 4,3 sämre än budget. Vatten och 

avlopp (VA) står -4,4 och Renhållning står +0,1. Den negativa avvikelsen beror på, 

utöver vissa periodiseringar, att kostnaden har ökat för vattenköp genom att tidigare 

prisnivåer varit för låga. Samtidigt har vattenkonsumtionen varit lägre och det har 

blivit färre antal anslutningar i år än budgeterat, vilket påverkat intäkterna. Därutöver 

har vissa utredningar och underhållsarbete behövts göras redan år, vilket har 

påverkat utfallet för 2020. Bland de positiva budgetavvikelserna utmärker sig även 

här personalkostnader, genom att vakanta tjänster tillsattes senare än plan. 

Årsprognosen pekar mot ett resultat för taxefinansierade verksamheten som är 3,8 

sämre än budget. Återhämtningen i prognosen, jämfört med resultatet i 

delårsbokslutet, beror främst på att verksamheten ska kompenseras för elkostnader 

som tidigare felaktigt fakturerats VA. 
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Driftsredovisning (tkr); Skattefinansierad del 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Intäkter 15 310 15 456 -146 

Personalkostnader -49 483 -54 525 5 042 

Övriga kostnader -108 727 -110 369 1 642 

Summa Netto -142 899 -149 438 6 538 

 

Prognos 3 019 

Driftredovisning (tkr); Taxefinansierad del 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Intäkter 28 016 31 581 -3 565 

Personalkostnader -7 672 -8 648 976 

Övriga kostnader -34 274 -32 572 -1 702 

Summa Netto -13 930 -9 639 -4 291 

 

Prognos -3 812 

 

 

 

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 
 

Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från diskriminering  
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Vissa mål kommer att färdigställas under 2020 medan vissa kräver fortsatt arbete 

under 2021. Under målområdet Bo & Leva kommer enheterna VA, fastighet samt 

Utemiljö & Renhållning kommer inte hinna färdigställa arbetet med skapa underhålls-

/investerings-/drifts-planer under 2020. Del mål som ligger under Hållbarhet samt 

Folkhälsa kommer inte kunna uppnås i sin helhet p g a Corona som medför en ökad 

kemikalieanvändning samt att man kommer ändra lagkravet avseende införandet 

för insamling av matavfall. Då bidraget aktivitetsstöd sänkts med 100 tkr inför 2020 

kan vi inte se måluppfyllelse till föreningslivet, även om enheten stöttar föreningslivet 

på många sätt förutom med pengar. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Ordförande 
Björn Nordenhammar 

Förvaltningschef Ann-Kristin Djuvfeldt 

Viktigare händelser 

• Förvaltningen är pilot vid införande av E-arkiv i kommunen. 

Verksamhetssystemet ByggR för bygglovsprocesserna, 

förvaltningsövergripande ärenden samt ärenden om bostadsanpassning 

kommer att slutarkiveras i e-arkivet. Innan leverans kan ske till e-arkivet krävs 

vissa rättningar i ärendesystemet ByggR. Under våren har de första ärendena 

levererats till det digitala mellanarkivet. 

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

Samtliga försäljningsställen utom två efterfrågade legitimation 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. 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 och upphör att gälla vid 

utgången av 2020. 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. 

• 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 
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strålskyddslagen. Som en del i genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv 

upphävdes strålskyddslagen (1988:220) den 1 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. 

• Nämnden har antagit förslag till ny miljöbalkstaxa. Förslaget har skickats vidare 

till fullmäktige för antagande. Taxeförslaget är utformat med stöd av Sveriges 

kommuner och regioners modell för behovsstyrd taxa inom miljöbalkens 

område. Taxan bygger på en behovsutredning enligt en ny modell från SKR. 

Översynen görs även på grund av lagändringar i bland annat 

miljöprövningsförordningen. Översyn har även gjorts av timavgiften enligt ett 

nytt underlag från SKR. Timavgiften föreslås därmed ligga kvar på den 

timavgiften vi har i gällande taxa som är 1240 kronor. 

• Nämnden har antagit förslag till nya föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön. Förslaget har skickats vidare till fullmäktige för antagande. De nu 

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 har givit 

anledning till en översyn av de lokala föreskrifterna för att skydda människors 

hälsa och miljön. Förslaget innebär att två paragrafer tas bort och att en ny 

paragraf tillkommer. Tillståndsplikt för hållande av häst, nötkreatur, får eller 

svin inom område med detaljplan, och tillståndsplikt för hållande av orm inom 

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

vattentoalett införs. Vidare innebär förslaget att tomgångskörning i högst en 

minut inte, som hittills, bara ska gälla 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. 

Ekonomi 

Miljöbalken: 

Nämnden har ett överskott på miljöbalken på 140 tkr. En miljöinspektörstjänst 

(vikariat) har under våren varit vakant drygt en månad. En miljöinspektör har 

rekryterats och började sin tjänst den 6 april. Intäkterna på miljöbalken ligger på +60 

tkr. 
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Livsmedel: 

Nämnden har ett överskott på intäktssidan på livsmedelskontrollen på 202 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. Fakturan från 

Karlstads kommuns utförda livsmedelskontroller har ännu inte betalats. 

Bygglov: 

Nämnden har ett överskott på 319 tkr på bygglovsintäkter. Under våren har det 

inkommit många bygglovsärenden. För att kunna hålla de lagstadgade 

handläggningstiderna och ha en hanterbar arbetsmängd för våra två 

byggnadsinspektörer har vi under året tagit in en extra resurs (timanställning) som 

handlagt bygglovsärenden. 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. 

Arbetet med införandet av e-arkivet på förvaltningen samt rutiner för leverans av 

handlingar till digitalt mellan- och slutarkiv pågår. Även här görs arbetet till stor del av 

samma resurs som hjälpt till med handläggning av bygglovsärenden. Netto på 

verksamheten bygglov och besiktningar ligger på +115 tkr. 

Bostadsanpassning: 

Förvaltningen har en budget för bostadsanpassningsbidrag på 1 miljon. I dagsläget 

har nämnden ett underskott på bostadsanpassningen på 537 tkr. Under hösten 2019 

beviljade miljö- och byggnadsnämnden ett bostadsanpassningsbidrag 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). Den 

osäkerhet som finns vad avser budgeten rör antalet inkommande ärenden 

resterande delen av året samt hur omfattande de anpassningarna är. 

Tobak: 

Förvaltningen har ett överskott på intäkter på 66 tkr för tillståndsprövning för 

försäljning av tobak och liknande produkter. En ny tobakslag trädde ikraft den 1 juli 

2019. Från den 1 juli 2019 krävs det tillstånd från kommunen för att få sälja 

tobaksprodukter så som snus och cigaretter. Företag som tillhandahöll tobaksvaror 

under 2019 skulle senast den 1 november 2019 ansöka om tillstånd för 

tobaksförsäljning för att få fortsätta sin försäljning. Enligt den nya taxan för prövning, 

tillsyn och kontroll enligt lagen om tobak och liknande produkter betalas avgiften in i 

förskott. Prövningen av tillstånden har skett under vintern/våren 2020. 

I dagsläget förväntas miljö- och byggnadsnämnden få ett underskott gentemot 

budget på 350 tkr på grund av ett omfattande ärende om bostadsanpassning. 

Prognos 

I dagsläget förväntas miljö- och byggnadsnämnden få ett underskott gentemot 

budget på 350 tkr på grund av ett omfattande ärende om bostadsanpassning. 

 

 



  20 

Driftsredovisning (tkr) 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Intäkter 3 815 3 169 647 

Personalkostnader -4 112 -4 066 -46 

Övriga kostnader -1 905 -1 450 -455 

Summa Netto -2 202 -2 348 146 

 

Prognos -350 

 

 

Måluppfyllelse 

 

Nämndmål Bedömning 

Hammarö kommun har en hälsofrämjande arbetsmiljö  

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.  

 

Medarbetarna upplever att de är engagerade i att utveckla och förbättra 

verksamheten 
 

Tillsyn av kemiska produkter i förskolor och skolor ska öka.  

Nämnden ska i bygglovsprocessen informera om användning av hållbara 

material och energieffektivt byggande. 
 

Hammarö kommuns arbetsplatser är fria från diskriminering  

Tillsyn av kemiska produkter i detaljhandeln ska öka.  

Miljö- och byggnadsnämnden har under 2020 sex nämndmål (utöver de 

kommungemensamma medarbetarmålen). Vi har i dagsläget en prognos på 

måluppfyllelse på samtliga mål. Mätningar och bedömningar av måluppfyllelsen 

görs fortlöpande under året. 

Miljö- och byggnadsnämnden har kunnat bidra till den övergripande måluppfyllelsen 

genom aktiviteter som genomförs 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. 

Prognosen för de kommungemensamma medarbetarmålen är att de uppnås. 

Förvaltningen arbetar aktivt med medarbetarmålen under året samt resultatet från 

förra årets medarbetarundersökningen. Ny medarbetarundersökning kommer att 

genomföras under hösten 2020. 

Strategiområde bo och leva: 

För att få fram resultatet på nämndens mål att handläggningsprocessen ska vara 

effektiv och med god kvalitet har vi fyra mått. 
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Mått: Alla enkla ärenden ska ha en handläggningstid på mindre än tre veckor. 

Målvärdet är att minst 70 % av alla enkla ärenden ska handläggas inom tre veckor. 

Vid delårsredovisningen ser det ut att kunna uppfyllas. 

Mått: Miljö- och byggnadsnämndens beslut som överklagas. Målvärdet är att 

nämnden ska få rätt i minst 70 % av de överklagade ärendena. Utfallet vid 

delårsrapporteringen är 86 % vilket innebär måluppfyllelse. 

Mått: Mindre än sex veckors handläggningstid för ärenden som beslutas på 

delegation och kräver lite mer omfattande hantering såsom kontakter med berörda 

och besök på plats. Målvärdet är satt att 80 % av alla ärenden som beslutas på 

delegation ska handläggas inom sex veckor. Vid delårsredovisningen uppfylls detta. 

Mått: Nöjd-kund-index (NKI) från vår egen brukarundersökning. Målvärdet är satt till 

75. 

Med hjälp av tre frågor görs en helhetsbedömning av kommunens service. Det är 

helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet "nöjd-kund-index" (NKI). De tre 

frågorna är: 

1. Om du tänker på handläggningen och prövningen av miljö- och byggfrågor i sin 

helhet - hur nöjd är du då med den? 

2. Uppfyllde denna handläggning och prövning dina förväntningar? 

3. Tänk dig en perfekt handläggning och prövning av dessa frågor. Hur nära ett 

sådant ideal kommer Hammarö kommun? 

Brukarundersökningen skickas ut i mitten av september till privatpersoner som vi har 

haft kontakt med under året. 

Strategiområde folkhälsa: 

Fullmäktigemålet är att alla Hammaröbor har lika förutsättningar till ett gott liv och en 

god hälsa. Nämndens mål är att tillsynen av hanteringen av allergener i 

tillagningskök ska öka samt att tillsynen av kemiska produkter i förskolor och skolor ska 

öka. Tillsyn har utförts och kommer att utföras inom dessa områden under året. 

Tillsynen och informationen runt dessa områden leder förhoppningsvis till bättre 

hantering av allergener i tillagningskök samt bättre hantering av kemiska produkter i 

förskolor och skolor. 

Strategiområde hållbarhet: 

Fullmäktigemålet är att Hammarö kommun har ett långsiktigt hållbart 

samhällsbygge. Nämnden informerar i bygglovsprocessen om användning av 

hållbara material och energieffektivt byggande. Tillsyn av kemiska produkter i 

detaljhandeln har ökat under året och nämnden värnar om orörd natur på 

Hammarö och inga nya etableringar sker på södra delen av ön. Vid 

bygglovsprövning tas extra hänsyn till grönstrukturplanen. 
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Socialnämnden 

Ordförande 
Margareta Ivarsson 

Förvaltningschef Aniko Andersson Persson 

Viktigare händelser 

Delårsrapport fokuserar på det nämnden har arbetet med under perioden 1 januari 

till 31 augusti 2020. 

Socialnämndens delårsrapport innehåller resultat av utfall, måluppfyllelse och 

prognos inom socialnämndens alla verksamhetsområden, som innefattar 

äldreomsorg, funktionshinderstöd, socialpsykiatri, individ-och familjeomsorg, 

biståndshandläggning, flykting och ensamkommande barn, arbetsplats samt hälso-

och sjukvård. 

Socialnämnden 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 socialnämndens 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 bl a: 

- 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. Från och med 

sommaren är socialchefen även tillförordnad covid-19 kommunövergripande stabs 

ansvarig. 

Andra viktiga händelser inom socialnämnden: 

- socialförvaltningens organisation har ändrats och gäller from februari 

- slutbyggnation och inflyttningsplanering av Djupängens äldreboende pågår 

- försenad färdigställande av parstuga som innebär att kön för LSS boendeplatser 

kvarstår 

- oplanerad demografiökning i form av nya personlig assistansärenden på grund av 

inflyttning till kommunen 
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- orosanmälningar på barn och unga har ökat med ca 30% i jämförelse mot förra 

årets samma period, 

- orosanmälningarna på vuxna gällande missbruk och våld har ökat med ca 40% i 

jämförelse mot förra årets samma period 

- En stor förändring framåt är införandet av IBIC, Individens behov i centrum där stora 

delar av IFO-benet är involverade tillsamman med hela socialförvaltningen. 

- Inom digitaliseringsområdet har ett Taligenkänningsprogram testats och inom 

Familjecentralen och Öppenvården har föräldrar under våren fortsatt kunnat 

erbjudas iKomet som är ett föräldrastödsprogram via nätet. 

- Mörmo gård har genom vårens projektmedel för psykisk hälsa kunna förstärkas med 

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

stöd. 

- En testgrupp prövats under våren för införandet av e-ansökan inom ekonomiskt 

bistånd. 

- stor minskning av hemtjänstinsatser under det första halvåret 

- projektet med hälsofrämjande arbetssätt visar positiv påverkan både på brukarnas 

självständighet och även på hemtjänstens ekonomi. 

- ökat sjukfrånvaro på grund av calici utbrott och på grund av covid-19 pandemi 

Ekonomi 

Socialnämnden är skatte- och internfinansierad verksamhet 

Socialnämnden har ett utfall den sista augusti på plus 4.336 tkr. Utfallet exkluderar 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. (med de 10 extraplatsers 

reservmedel är utfallet 7.836 tkr) 

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 

personlig assistans ärenden. Som vid flera tillfällen har socialchefen påtalat, 

socialnämndens demografiökning är inte förutsägbart på samma sätt som tex 

skolans. Det framkommer tydligt under det första halvåret när några enstaka 

inflyttningar i kommunen medför flera miljoners kostnader i form av personlig assistans 

behov. 

Det andra underfinansierade verksamhetsområde är integration. 

Prognos för helåret för socialnämnden är ca 2500 tkr. prognosen exkluderar de 3500 

tkr som är reservmedel för de 10 extra boendeplatser i Björkhagsgården. Prognos 

inklusive de 10 extraplatsers reservmedel är ca 6000 tkr för socialnämnden för 2020. 

Socialnämndens helårsprognos tar hänsyn till bl a: 

- sjukfrånvaron ökar ute i verksamheterna på grund av influensans ingång med, 

samtidigt pandemin är kvar 
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- ökade semesterlöneskuld 

- en ökad förstärkning behövs för att kunna möjliggöra borttagandet av 

besöksförbud på särskilda boende 

personliga assistanskostnaderna fortsätter att öka 

Driftsredovisning (tkr) 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Intäkter 52 590 45 216 7 374 

Personalkostnader -180 050 -182 782 2 732 

Övriga kostnader -61 616 -55 846 -5 770 

Summa Netto -189 076 -193 413 4 336 

 

Prognos 2 500 (6 000 tkr inkl reservmedel för 10 SÄBO 

platser) 

 

 

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  

Måluppfyllelserna som kommer från medarbetarenkät - Mätningarna gör en gång 

per år, därav går inte att lämna resultat. 

Resten av målvärde påverkas av pågående pandemi och bidrar en del till 

försämringen.  
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Bildningsnämnden 

Ordförande 
Jens Meyer 

Förvaltningschef Björn Svantesson 

Viktigare händelser 

Rekrytering av ny rektor till Mörmoskolan 7-9, biträdande rektor till Bärstadsskolan, tf 

rektor inom förskolan och en Utbildningssamordnare har genomförts. Elevhälsan har 

anställt en psykologassistent på 20% under våren som under hösten övergått till 100% 

PTP-psykolog. En insats som möjliggjorts genom statsbidraget "Likvärdig skola". 

Demografi 

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

under inledningen av 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. 

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 har under första halvan av året påbörjat 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. Man har p g a Corona 

tvingats ställa in samtliga publika arrangemang under vår och sommar. 

Kultursamordnaren har utökat sin tjänst från 80% till 100% och tjänstgör 50% som 

medhjälpare till kommunens kommunikationsavdelning p g a situationen kring 

Coronapandemin. Ungdomsenheten har inte kunnat genomföra vårens kursprogram 

p g a Coronapandemin. Ungdomsenheten har tack vare statligt bidrag, för att 

skapa sommarjobb för unga, kunnat starta Café verksamhet vid Mörmo Gård. 

Lokalutveckling 

De första spadtagen för våra två nya förskolor, Annebergs förskola och 

Mörmoskogens förskola, har tagits. De nya förskolorna liknar varandra och väntas 

vara klara i april 2021 samt december 2021. Båda enheterna ska bestå av 12 

avdelningar med plats för 180 barn. De elever och personal vid Hammarlunden F-6 

som inte redan hade flyttat ur den gamla skolan till paviljonger startade terminen i 

nya ersättningslokaler i en av de nya idrottshallarna. I januari invigdes även 

byggnationen av Hammarlundens nya skola. 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. Hammarlunden 7-9 har p g a lokalbrist fortsatt viss 

undervisning i Idrott vid Hammarö Arena dit eleverna åker med buss. 
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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. 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. Lärare åk 1-9 har också under 

året fått möjlighet att arbeta med läroplanens nya formuleringar som rör 

digitaliseringen i ämnesgrupper. Ämnesgrupperna har även som syfte att utveckla 

den ämnesdidaktiska delarna i läroplanens innehåll samt att arbeta kollegialt med 

att stärka undervisningen med digitala verktyg och nyfiket undersöka lärresurser 

kopplat till respektive ämne. Kompetensutvecklingssatsning läsåret 2020/2021 för 

samtliga lärare i förskoleklass till år 9 är 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. Ett av flera syften med 

denna satsning är 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. 

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 

utvecklingsområden utifrån detta kommer att ske i oktober månad. 

Inom förskolan har viss omorganisation genomförts som steg 1 inför 2021 då vi har 

våra nya förskolor att ta hänsyn till i organisationen. 

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

konsekvenser kring den rådande situationen utifrån coronapandemin. Något som 
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bl.a. har medfört en rad olika inställda aktiviteter under våren. P g a 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. 

Ekonomi 

Bildningsnämnden har ett positivt resultat vid delårsbokslut 2020 om 5 295 tkr. 

Resultatet beror bl.a. på ökade intäkter i form av barnomsorgsavgifter beroende av 

fler barn i verksamheten, ej utnyttjade socioekonomiska medel inom förskolan, 

minskad kostnad av interkommunal ersättning (IKE) till fristående enheter än 

beräknat, ej tillsatta tjänster, inställda resor och arrangemang p g a corona samt 

statsbidrag avseende kvalitetssäkrande åtgärder. 

Viktiga händelser som påverkar prognosen: 

- Ej inskrivna elever i särskolan 

- Minskad kostnad av interkommunal ersättning (IKE) till fristående enheter 

- Tilldelning av statsbidrag avseende kvalitetssäkrande åtgärder 

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

- Ej tillsatta tjänster 

- Anpassning till minskad budgetram 2021 inför läsåret 2020/2021, där förskolan är en 

stor del med fyra avdelningar färre. 

- Inställda resor och arrangemang p g a corna. 

Driftsredovisning (tkr) 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Intäkter 28 827 23 789 5 038 

Personalkostnader -218 119 -218 213 95 

Övriga kostnader -79 283 -79 445 162 

Summa Netto -268 574 -273 869 5 295 

 

Prognos 4 900 
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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.  
 

Under 2020 har bildningsförvaltningen styrts av 9 stycken nämndmål. Av dessa har 4 

stycken en prognos med bedömningen helt eller i hög grad måluppfyllelse, 4 stycken 

delvis måluppfyllelse och 1 stycken ej måluppfyllelse. Genom det arbete och de 

aktiviteter som personalen inom verksamheten har genomfört har bildningsnämnden 

bidragit till den övergripande måluppfyllelsen i kommunen. Den övergripande 

förvaltningen har fungerat som stöd och samordnare för utvecklingsarbetet. 

Rollfördelningen har som vanligt varit att nämnden har arbetat med vad-frågorna 

och förvaltningen med hur-frågorna. De mål som ej nått måluppfyllelse är mål som 

är satta att arbeta med över flera års tid och kommer fortsatt vara fokusområden 

under resterande del av 2020 samt även under 2021. Vi har redan från början varit 

medvetna om att dessa mål är mål som vi behöver arbeta med över tid för att 

lyckas. 
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Övriga nämnder 

Överförmyndarnämnden 

Driftsredovisning (tkr) 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Netto -1 451 -1 333 -118 

 

Prognos 0 

Hjälpmedelsnämnden 

Driftsredovisning (tkr) 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Netto -98 -133 36 

 

Prognos 0 

Revisionen 

Driftsredovisning (tkr) 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Netto -537 -767 230 

 

Prognos 0 

Karlstadsregionens räddningstjänst 

Driftsredovisning (tkr) 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Netto -6 452 -5 800 -652 

 

Prognos 0 

Valnämnden 

Driftsredovisning (tkr) 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Netto 0 0 0 

 

Prognos 0 
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Krisledningsnämnden 

Krisledningsnämnden är en obligatorisk nämnd som från 2007 har inrättats som en 

gemensam nämnd för Karlstadsregionen. Nämndens verksamhet finansieras av 

statsbidrag. 

Under året har ingen extraordinär händelse lett till att nämnden aktiverats. Nämnden 

har haft ett ordinarie sammanträde. 

Drifts- och servicenämnden 

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. 

Patientnämnden 

Driftsredovisning (tkr) 

 
Utfall  

2020-08-31  

Budget  

2020-08-31  

Avvikelse 

2020-08-31 

Netto -8 0 -8 

 

Prognos 0 
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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 

Mörmoförskolan 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) 

Infrastruktur 42 726 6 509 36 217 

Fritid och kultur 45 319 20 601 24 718 

För-och grundskola 738 293 148 675 589 618 

Vård och omsorg 57 387 67 062 -9 675 

Affärsverksamhet 47 886 23 060 24 826 

Övrig verksamhet 6 864 10 588 -3 724 

S:a investeringsprojekt 938 475 276 495 661 981 
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Några av årets större investeringsobjekt 

(nettokostnad, tkr) 

 
Nettokostnad, tkr 

Särskild boende, Djupängen 66 227 

Skolprojektet 166 201 

Renovering Lunden 11 312 

Utbyggnad stadsnät 1 539 

Asfalt 5 684 

Vatten och avlopp 11 748 
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Resultaträkning (tkr) 
 

Not Utfall  

2020-08-31 

Utfall  

2019-08-31 

Prognos 

2020 

Budget 

2020 

Avvikelser 

Verksamhetens 

intäkter 

1 141 415 150 406    

Verksamhetens 

kostnader 

2 -735 638 -739 221 -929 098 -961 

256 

32 158 

Avskrivningar 3 -51 087 -43 940 -83 000 -87 000 4 000 

Nedskrivningar 3 -641 -5 782   0 

Jämförelsestörande 

poster 

4 -23 076 6 540 -30 046 0 -30 046 

Verksamhetens 

nettokostnader 

 -669 027 -631 997 -1 042 

144 

-1 048 

256 

6 112 

Skatteintäkter 5 623 600 558 530 937 181 945 000 -7 819 

Generella 

statsbidrag och 

utjämning 

6 98 127 89 251 148 763 119 100 29 663 

Verksamhetens 

resultat 

 52 700 15 784 43 800 15 844 27 956 

Finansiella intäkter  1 188 1 866 3 200 3 200 0 

Finansiella kostnader  -7 338 -6 373 -11 000 -9 000 -2 000 

Resultat efter 

finansiella poster 

 46 550 11 278 36 000 10 044 25 956 

Extraordinära poster 

(netto) 

7 0 26 585 0 0 0 

Periodens resultat  46 550 37 863 36 000 10 044 25 956 
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Balansräkning (tkr) 
 

Not Utfall 2020-08-31 Utfall 2019-12-31 

Tillgångar    

Immateriella tillgångar  313 313 

Materiella tillgångar  1 579 575 1 155 180 

Pågående nyanläggningar  215 472 432 449 

Finansiella anläggningstillgångar  35 881 35 881 

Summa anläggningstillgångar  1 831 241 1 623 823 

Exploatering  2 594 2 431 

Förråd och lager  0 0 

Kortfristiga fordringar  99 449 97 193 

Kassa och bank  56 030 53 668 

Summa omsättningstillgångar  158 073 153 292 

Summa tillgångar  1 989 314 1 777 115 

Eget kapital, avsättningar och 

skulder 

   

Eget kapital  379 232 332 683 

Därav periodens resultat  46 550 9 534 

Obeskattade reserver  0 0 

Avsättningar  7 069 7 070 

Skulder    

Långfristiga skulder  1 418 634 1 214 745 

Kortfristiga skulder 8 184 379 222 617 

Summa eget kapital och skulder  1 989 314 1 777 115 

Panter och ansvarsförbindelser 9   
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Notapparat (tkr) 

Not 1 Intäkter 

 
Utfall 2020-08-31 Utfall 2019-08-31 

Försäljningsintäkter 5 489 7 002 

Taxor och avgifter 70 045 62 570 

Hyror och arrenden 14 802 14 795 

Bidrag från staten 45 155 58 553 

EU-bidrag 132 -15 

Övriga bidrag 521 1 199 

Försäljning av verksamhet och 

konsulttjänster 

3 325 1 821 

Försäljning av exploateringsfastigheter - 0 

Försäljning av anläggningstillgångar 763 177 

Övriga verksamhetsintäkter 1 183 4 304 

Summa 141 415 150 406 

Not 2 Kostnader 

 
Utfall 2020-08-31 Utfall 2019-08-31 

Personalkostnader -488 389 -501 826 

Revisionskostnader -277 -349 

Övriga kostnader -246 972 -237 046 

Summa -735 638 -739 221 

Not 3 Av- och nedskrivningar 

 
Utfall 2020-08-31 Utfall 2019-08-31 

Anläggningar och fastigheter -40 029 -33 351 

Maskiner och inventarier -11 059 -10 589 

Nedskrivningar -640 -5 782 

Summa -51 728 -49 722 

Not 4 Jämförelsestörande poster 

 
Utfall 2020-08-31 Utfall 2019-08-31 

Rivningar -30 032  

Övriga driftsbidrag från staten (sjuklöner) 6 956  

Försäljning mark  8 050 

Trofedepån rivning  -1 510 

Summa -23 076 6 540 
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Not 5 Skatteintäkter 

 
Utfall 2020-08-31 Utfall 2019-08-31 

Preliminär kommunalskatt 631 215 563 350 

Prognos slutavräkning -3 542 710 

Justering föregående års prognos -4 065 -5 525 

Justering -8 -5 

Summa 623 600 558 530 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämningar 

 
Utfall 2020-08-31 Utfall 2019-08-31 

Inkomstutjämningsbidrag 44 730 61 554 

Bidrag för LSS-utjämning 2 084 -3 712 

Kommunal fastighetsavgift 22 185 22 105 

Generella statsbidrag 19 023 1 931 

Regleringsbidrag 11 309 7 713 

Kostnadsutjämningsbidrag -1 204 -340 

Summa 98 127 89 251 

Not 7 Extraordinära poster 

 
Utfall 2020-08-31 Utfall 2019-08-31 

Försäkringsersättning för bränder  26 585 

Summa 0 26 585 

Not 8 Kortfristiga skulder 

 
Utfall 2020-08-31 Utfall 2019-12-31 

Leverantörsskulder 27 949 71 652 

Upplupna kostnader 101 757 110 911 

Förutbetalda intäkter 39 042 13 871 

Övriga skulder 15 631 26 183 

Summa 184 379 222 617 
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Not 9 Panter och ansvarsförbindelser 

 
Utfall 2019-12-31 

Borgensåtagande 798 114 

Pensionsåtagande intjänat t o m 1997 243 705 

Operationell Leasing 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 556 

Senare än ett år men inom fem år 4 725 

Senare än fem år 0 

Summa 5 281 

Ingående ansvarsförbindelse 245 890 

Aktualisering 0 

Ränte och  basbeloppsuppräkningar 5 962 

Nyintjänad pension 330 

Personalförändringar 0 

Förmånsbelopp 0 

Övrig post 704 

Årets utbetalningar -9 185 

Utgående ansvarsförbindelse 243 705 

Hammarö Energi 105 275 

Hammarö Bostäder 577 513 

Bostadsrättsföreningar 97 053 

Skoghalls folketshusförening 11 068 

Föräldrakooperativ 2 511 

Hammarö ryttarförening 3 877 

Hammarö HC 400 

Skoghall bangolfklubb 417 

Summa 798 114 
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Hammarö Energi AB 
Ordförande 

Willy Ociansson 

Verkställande direktör Johan Modin 

Hammarö kommuns ägande 100% 

Viktigare händelser 
För delåret var ackumulerat utfall enligt SMHIs energiindex 85 % av ett s.k. 

normalår. Framförallt har perioden januari-mars varit betydligt varmare än 

normalt. Merparten av de fastigheter som beslutats att rivas på Sätter är nu 

frånkopplade. Under februari startades en villakampanj i syfte att öka 

anslutningsgraden i utbyggda områden vilket resulterade i 7 nya villakunder. Under 

våren har Annebergs förskola anslutits och under sommaren även PEAB 

Hamnutsikten. Pågående projekt är anslutning av Hammarlunden F-

6, Götetorpsskolan samt Mörmoskogens förskola. Samtliga anslutningar kommer att 

ske under tertial 3. Planering avseende samförläggning av fjärrvärme till 50 bostäder 

på Östra Anneberg pågår. Arbete har påbörjats med en affärs- och utvecklingsplan 

för perioden 2021-2031. 

Ekonomi 
Resultatet 

Resultatet för perioden januari-augusti uppgår till 1 333 tkr, budget för perioden 

uppgår till 853 tkr. 

Följande budgetavvikelser finns: 

- Högre intäkter, byggvärme. högre ansl.avgifter 315 tkr 

- Lägre kostnader för energi, råvaror 196 tkr 

- Högre övriga kostnader -155 tkr 

- Lägre personalkostnader, minskad semesterlöneskuld 123 tkr 

- Lägre kostnader för räntor och borgensavgift 31 tkr 

- Högre avskrivningar -30 tkr 

Investeringar 

3 966 tkr 

Finansiell ställning 

Soliditeten uppgår vid periodens slut till 15% (13% per 191231). Eget kapital uppgår till 

14 138 tkr (12 805 tkr per 191231). Likvida medel vid periodens slut 10 724 tkr (14 712 tkr 

per 191231). Bolaget har en checkkredit på 15 000 tkr. 
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Resultaträkning (tkr) 

 
2020-08-31 2019-08-31 

Intäkter 23 687 24 667 

Personalkostnader -1 609 -1 446 

Övriga kostnader -14 233 -14 600 

Av-och nedskrivningar -5 030 -4 915 

Rörelseresultat 2 815 3 706 

Finansnetto -1 482 -1 716 

Periodens resultat 1 333 1 990 
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AB Hammaröbostäder 
Ordförande 

Dag Ohlsson 

Verkställande direktör Fredrik Berglöf 

Hammarö kommuns ägande 100% 

Viktigare händelser 
Marknadssituationen har under 2020 varit fortsatt stabil med stor efterfrågan på 

lägenheter. 

Övrigt att nämna för perioden: 

1. Takbyte på Björkebo, till en kostnad om 1 200 tkr, färdigställdes under augusti 

2. 4 st större lägenhetsrenoveringar har utförts till en kostnad om ca 700 tkr 

3. En lägenhet har ljudisolerats samt nytt kök i samma lgh till en kostnad om ca 220 tkr 

4. Handpenning för den s k Centrumtomten har erhållits med 1 274 tkr (efter avdrag 

för mäklararvode). 

5. Ytterligare en bostadsrätt har sålts till ett pris om ca 400 tkr. 

Ekonomi 
Periodens resultat (exkl. resultatet i KB Täppan) uppgår till 6 821 tkr jämfört med 

budget 4 329 tkr. Budgetavvikelserna beror bl.a. på erhållen handpenning för den 

s.k. Centrumtomten, såld bostadsrätt och lägre räntekostnader. 

Utestående ränteswapavtal uppgår till totalt 140 msek. Under 2020 har ett 

ränteswapavtal om 30 msek löpt ut. Amortering har skett med 13 msek. 

Investeringar 

Takbytet Björkebo 1 200 tkr 

Finansiell ställning 

Soliditeten uppgår vid periodens slut till 7,8 % inkl. resultatet för KB Täppan (6,5 % 

191231). 

Eget kapital uppgår till 45 556 tkr inkl resultatet för KB Täppan (38 158 tkr per 191231). 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 37 372 tkr (41 595 tkr per 191231). 

Resultaträkning (tkr) 

 
2020-08-31 2019-08-31 

Intäkter 46 846 47 093 

Personalkostnader -3 603 -3 570 

Övriga kostnader -22 845 -27 800 

Av- och nedskrivningar -8 468 -8 238 

Rörelseresultat 11 930 7 485 

Finansnetto -5 109 -5 440 

Periodens resultat 6 821 2 045 
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KB Täppan 3+4 
Komplementär 

AB Hammaröbostäder 

Kommanditdelägare Hammarö kommun 

Viktigare händelser 
Marknadssituationen har under 2020 varit fortsatt stabil med stor efterfrågan på 

lägenheter. 

Övrigt att nämna för perioden: 

1. Nya vindskydd till en kostnad om 250 tkr 

2. Målning av trapphus har utförts till en kostnad om 100 tkr 

3. Hyressänkning till lokalhyresgäster i utsatta branscher, 92 tkr 

4. Ventilation har bytts ut till en kostnad om 521 tkr 

Ekonomi 
Periodens resultat uppgår till 2 593 tkr jämfört med budget 2 822 tkr. 

Budgetavvikelsen beror framförallt på utrangering av den gamla ventilationen. 

Investeringar 

Ventilation 521 tkr 

Finansiell ställning 

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9 276 tkr (5 189 tkr per 191231). 

Resultaträkning (tkr) 

 
2020-08-31 2019-08-31 

Intäkter 7 459 7 310 

Personalkostnader 0 0 

Övriga kostnader -3 358 -4 259 

Av- och nedskrivningar -1 078 -1 155 

Rörelseresultat 3 023 1 896 

Finansnetto -430 -429 

Periodens resultat 2 593 1 466 
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Redovisningsprinciper 
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens 11:e kapitel samt av 

Lagen om Kommunal redovisning. Rådet för kommunal redovisning lämnar dessutom 

rekommendationer för kommunsektorns redovisning. Hammarö kommun följer de 

rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning ger ut vilka till vissa delar 

finns uppräknade nedan: 

Skatteintäkter periodiseras till det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas av 

den skattskyldige. Skatteavräkningen beräknas på skatteintäkter från SKR:s senaste 

skatteprognos. 

De extra generella statsbidrag som beslutats om till följd av coronaviruset har 

periodiserats lika från månaden beslutet kom på resterande antal månader. 

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 
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• 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 delårsrapport 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. 

  



  44 

Redovisningsprincip för strategisk partnering 

skolprojekt 
Kommunens skolbestånd är föråldrat och kräver renovering samt tillbyggnad, utöver 

att beståndet måste utökas med förskoleplatser. En strategisk partnering är 

upphandlad för att hantera lokalfrågorna. 

Kommunen organiserar ett skolprojektkontor med interna projektmedlemmar under 

hösten 2018 som kommer hantera lokalfrågorna under några år framåt. De kommer 

driva renoveringen och tillbyggnad av lokaler utifrån en tidplan som kommer tas 

fram tillsammans med entreprenören. Under tiden skolprojektet löper kommer 

organisationen finnas. 

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

fas 0. Här konkretiseras projektförutsättningarna samt att en målbudget för bygget 

tas fram. När en målbudget finns fattas beslut om kommunen skall gå vidare med 

budget, dvs gå till fas 1. Fas 1 är systemhandlingsfas där bygget projekteras, vid 

övergången till fas 2 tecknas ett ABT06 kontrakt och en vanlig totalentreprenad 

genomförs. 

Alla kostnader för kommunens organisation tillsammans med entreprenörens 

kostnader oavsett fas (F0, F1 och F2) kommer finansieras via investeringsmedel. 

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har en roll som normgivande organ till uppgift 

att utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal redovisning. 

Det innebär att RKR utarbetar rekommendationer i redovisningsfrågor som är av 

principiell betydelse eller av större vikt och tolkar vad som är god redovisningssed för 

bland annat kommuner. I rekommendation 4 Materiella anläggningstillgångar 

beskrivs vad som ska anses ingå i anskaffningsvärdet. Exempel på vad som inte ska 

ingå i anskaffningsvärdet är administrationskostnader och andra allmänna 

omkostnader om de inte är direkt hänförbara till anskaffningen. 

Kommunen gör avsteg från rekommendation 4 inom skolprojektet genom att fördela 

ut kostnader som inte direkt kan hänföras till anskaffning i fas 0. Dessa kostnader 

kommer fördelas likvärdigt på de olika renoveringar och tillbyggnader som 

skolprojektet genomför och öka på anskaffningsvärdet. 

Anskaffningsvärdet indelas i komponenter och redovisas som tillgång i 

balansräkningen när anläggningstillgången är på plats och i skick för att nyttjas för 

sitt ändamål. 
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Ordlista 
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 ekonomist ansvar 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. 
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Resultaträkningen: Visar årets ekonomiska resultat. Intäkter minus kostnader är lika 

med årets över- eller underskott. 

SKR: Sveriges kommuner och regioner. 

Soliditet: Visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med eget kapital. 

Soliditeten visar också om det finns beredskap för framtida resultatförsämringar, det 

vill säga den långsiktiga betalningsförmågan. 

Tkr: Tusen kronor. 

Årsarbetare: Innebär att de anställdas beräknade arbetstid har räknats om till 

heltidstjänster. 

Översiktsplan: Är ett begrepp inom fysisk planering i Sverige och avser ett dokument 

som varje kommun tar fram för att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen 

av den fysiska miljön. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och ska ge 

vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 


