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Vindelns kommun 

Ordförande har ordet 

Ett händelserikt år ska summeras samtidigt som vi blickar framåt. Pandemin har präglat även 2021 på flera 
sätt. Vi har nästan vant oss vid att begränsa våra kontakter, inte ta något för givet om morgondagens planer 
och hålla sig mycket hemma. Men nu när vi skriver 2022 ser vi ändå att den underliggande 
utvecklingstakten är fortsatt stark i landet och i kommunen. 

Vindelns kommun växte i befolkning med 65 personer 2021, vi fick öppna en ny förskoleavdelning och vi 
fick flera förfrågningar om att bygga villaområden i kommunen. 2022 planeras för ytterligare en 
förskoleavdelning, byggande av flera bostadshus och fler företag som expanderar sin verksamhet. Så bra och 
så viktigt. 

Detta ställer naturligtvis också krav på en kommun. Vi ska kunna tillhandahålla den service som 
kommuninvånarna förväntar sig och vi ska göra det till en bra kvalitet och till ett bra pris. Denna utveckling 
gör också att vi måste fortsätta att ställa om vår verksamhet. Omställningen påbörjades redan förra 
mandatperioden men har tilltagit de senast åren. 

Utmaningar för kommunorganisationen är alla projekt som ska ge oss fler bostäder, en renoverad simhall, 
fler platser på Älvbacken och ett nytt gruppboende som redan är klart. Sällan har väl den fysiska 
omställningen varit så stor som nu. 

Vi genomför nu också många andra omställningar inom hela den kommunala verksamheten. Vi omprövar 
resurser, ser hur vi kan jobba mer effektivt, jämför oss med andra och prövar nya metoder. Det är inte ett 
lätt arbete för alla våra anställda men det får effekt på både verksamhet och ekonomi. Målet måste vara att 
fortsätta prioritera så att vi kan lägga mer resurser på exempelvis tillväxtinriktad service till medborgarna, 
kultur, miljö, våra hårt prövade gator eller trivselhöjande insatser. 

Kommande år måste kommunen gå vidare med det fortsatta tillväxtarbetet. Den fördjupade översiktsplanen 
över centralorten kommer snart att antas och börja realiseras men även i byarna har utvecklingen gjort att 
vi måste se över planerna där. Att kommunen genom statens särskilda näringslivssatsning får möjlighet att 
driva projektet ”Verkstad – hemma är Vindeln” samt jobba för ett kompetensutvecklingscentrum ska 
förhoppningsvis ge ringar på vattnet till en än mer positiv utveckling. 

Från årsredovisningen kan noteras att vi har haft en sjunkande sjukfrånvaro trots pandemi. En kombination 
av en vilja att hålla rekommendationerna, förbättrade åtgärder vid sjukfrånvaro och ett jäklaranamma bland 
personalen har bidragit till detta. Ett stort tack till anställda inom alla områden som har jobbat extra hårt 
under detta år. 

Två andra intressanta faktorer som kan noteras under 2021 är att de anställdas medelsysselsättningsgrad 
har ökat vilket är bra med tanke på att vi vill att våra anställda ska ha bra arbetsvillkor samt att de 
anställdas medelålder sjunker vilket beror på ett ökat antal pensionsavgångar. 

Som kommunstyrelsens ordförande noterar jag för kommunstyrelsens del en minskning i antal årsarbetare 
(2). Det är en tankeställare när vi ska tillhandahålla service både till kommunens verksamheter och till våra 
medborgare. Här har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder 2022 och förhoppningsvis kommer även en ny 
organisation från 2023 att frigöra offensiva resurser. 

Den nya målstrukturen är mycket lovande när vi nu följer upp den för första gången. Vi kan behöva skruva i 
en del indikatorer men målstrukturen tillsammans med vårt budgetarbete ett bra instrument för att styra 
och leda verksamheten åt det håll vi vill. 

Vi står inför ett valår 2022 och det ska naturligtvis bli spännande att följa hur valet går på alla tre nivåer i 
samhället, inklusive vår egen kommun. Hoppas att det blir en konstruktiv valrörelse. 

Avslutningsvis. 2022 har inletts med svarta rubriker gällande utvecklingen i Ukraina. Låt oss hoppas att den 
ryska aggressionen upphör mycket snart och att vi slipper uppleva den sortens skamliga handlingar i vårt 
Europa. 
 

/Mathias Haglund 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Politisk organisation 

Efter valet 2018 skapades en politisk majoritet i kommunen där Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ingår. Förutom kommunens egna nämnder har Vindelns 
kommun gemensamma nämnder tillsammans med Umeåregionen. Umeåregionen är en grupp av 
kommuner som sedan 1993, utan att vara en juridisk person, samverkar inom en rad kommunala 
angelägenheter. Intill respektive del i organisationsgraden nedan är antal ledamöter angivet. Vad 
gäller de gemensamma nämnderna har Vindelns kommun en eller två representanter i respektive 
nämnd. 
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Förvaltningsberättelse 
I denna förvaltningsberättelse lämnar Vindelns kommun information om förvaltningen av kommunen 
och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och 
redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en 
övergripande och tydlig bild av Vindelns kommuns verksamhet den gångna perioden samt upplysa om 
kommunens och kommunkoncernens förväntade utveckling och verksamhet utifrån målen om god 
ekonomisk hushållning. 

Översikt över verksamhetens utveckling 

Den kommunala koncernens sammanställda resultat för perioden är 32 Mkr (15 Mkr). Största delen av 
detta återfinns inom kommunen och den största förändringen från föregående år är skatteintäkterna 
som ökat med närmare 12 Mkr. De totala investeringarna under året uppgick till 40 Mkr (10 Mkr), 
vilket är strax under snittet för de föregående fyra åren. 

Vad gäller befolkningsutvecklingen under dessa år visar trenden på en ökning på totalt 2,5 % från 
utgången av år 2017 till utgången av 2021. Den totala ökningen i antal dessa år uppgår till 138 
personer. Den största ökningen skedde mellan år 2020 och 2021, en ökning på 65 personer till antal. 
Skattesatsen minskade år 2020 till 23,60 i och med en skatteväxling med Region Västerbotten kopplat 
till kollektivtrafiken. För medborgarna innebar det ingen förändring på totalen. 

Den kommunala koncernen 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter (Mkr) 120,4 120,2 115,5 124,4 143,6 
Verksamhetens kostnader (Mkr) 511,6 511,3 506,9 473,2 478,2 
Skatteintäkter och statsbidrag 424,5 407,4 390,5 375,1 363,3 
Årets resultat (Mkr) 32,1 15,2 -1,9 4,1 9,9 
Soliditet (%) 41,9 37,8 37,7 40,1 42,3 
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser 
(%) 21,6 16,0 13,5 13,8 12,5 
Investeringar (netto) (Mkr) 39,9 9,8 43,9 57,5 72,5 
Långfristig låneskuld (Mkr) 229,1 229,6 218,0 199,4 160,4 
Antal anställda 530 532 520 555 587 
Investeringar / medborgare (kr) 7 194 1 793 8 095 10 578 13 396 

 

Kommunen 2021 2020 2019 2018 2017 

Antal invånare (folkmängd) 5 550 5 485 5 423 5 436 5 412 
Kommunal skattesats (%) 23,60 23,60 23,65 23,65 23,65 
Verksamhetens intäkter (Mkr) 76,6 78,0 76,6 87,9 104,9 
Verksamhetens kostnader (Mkr) 474,9 474,0 468,9 445,9 449,2 
Skatteintäkter och statsbidrag (Mkr) 424,5 407,4 390,5 375,1 363,3 
Årets resultat (Mkr) 26,9 12,2 -0,9 4,6 9 
Soliditet (%) 63,3 55,7 60,4 62,4 62,5 
Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser 
(%) 

27,5 18,2 15,5 14,7 10,6 

Investeringar (netto) (Mkr) 13,5 9,2 16,7 17,9 23,4 
Långfristig låneskuld (Mkr) 9,4 9,9 9,1 1,8 1,8 
Antal anställda 519 522 511 544 576 
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Den kommunala koncernen 

 

I kommunens sammanställda resultat ingår förutom Vindelns kommun även de kommunala bolagen 
Vindelns kommunkoncern AB, Vindeln bostäder AB, AB Bubergsgårdens friluftsanläggning och 
Vindeln Vatten och Avfall AB, som äger 5 % av VAKIN (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB). 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Befolkningsutveckling 

Då befolkningen har en stor påverkan på kommunens verksamheter presenteras nedan det senaste 
kvartalets utfall för befolkningen i kommunen. 

Utfall 
befolkning 

Födda Avlidna 
Födelse- 

netto 
In- 

flytt 
Ut- 
flytt 

Flyttnetto Justering 
Kvartals- 

netto 
Aktuell 

Befolkning 

Kvartal 1 10 -15 -5 59 -48 11 1 7 5 492 
Kvartal 2 23 -7 16 74 -57 17 5 38 5 530 
Kvartal 3 12 -11 1 110 -99 11 1 13 5 543 
Kvartal 4 12 -21 -9 75 -66 9 7 7 5 550 

Summa 57 -54 3 318 -270 48 14 65 5 550 

Vindelns kommun ökar sin befolkning med 65 personer under 2021. Det innebär en ökning med 1,2 % 
och Vindeln är därmed den kommun som procentuellt ökar mest i Västerbotten. Totalt antal invånare 
är nu 5550. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

Tabellen nedan beskriver de mest väsentliga risker eller osäkerheter som kan komma ha en påverkan 
på kommunen och dess ekonomi. Även en kort beskrivning av hur respektive risk hanteras finns med. 

Risk Beskrivning Hantering av risk 

Flyktingvåg Sverige ser en ökad flyktingström till 
landet på grund av Rysslands invasion 
av Ukraina. Hur stor flyktingströmmen 
blir eller när den eventuellt kommer att 
påverka Vindelns kommun går ej att 
förutse. Migrationsverket och berörda 
myndigheter har meddelat att de inte 
kan lämna någon prognos för hur 
många flyktingar som kommer till 
Sverige från Ukraina. Utifrån en 
scenarioanalys har myndigheterna dock 
antagit att cirka 76 000 personer 
kommer att anlända till Sverige innan 
halvårsskiftet. 

Omvärldsbevakning pågår, intern och 
extern kommunikation, 
krisledningsgruppen är aktiverad, 
samverkan inom länet (enligt 
gemensam överenskommelse), 
förbereder planer för att ta emot 
flyktingar i verksamheterna (till exempel 
inom skola och tillfälliga boenden). 

Säkerhetspolitiskt 
läge 

Rysslands invasion av Ukraina har 
medfört ett försämrat säkerhetspolitiskt 
läge i Europa och Sverige. 
Försvarsmakten ser i skrivande stund 
inget ökat hot för väpnad konflikt i 
Sverige men kan inte heller utesluta det 
i framtiden. 

Omvärldsbevakning pågår löpande, 
intern och extern kommunikation, 
krisledningsgruppen är aktiverad, 
samverkan inom länet (enligt 
gemensam överenskommelse), samt 
översyn och revidering av 
beredskapsplaner i kommunen. 

Stigande priser på 
råvaru- och finansiella 
marknader 

I och med situationen i Ukraina ser vi 
redan nu stigande priser på bland annat 
drivmedel. Hur mycket och hur länge 
detta kommer att påverka är i dagsläget 
mycket oklart. 

Omvärldsbevakning pågår löpande, 
intern och extern kommunikation, 
krisledningsgruppen är aktiverad, 
samverkan inom länet (enligt 
gemensam överenskommelse), samt 
översyn och revidering av 
beredskapsplaner i kommunen. 

Åldrande befolkning 
Kommer sannolikt att medföra ett ökat 
tryck på äldreomsorgen. 

Förändring av struktur för boende för 
äldre har påbörjats. 

Brist på arbetskraft I flera yrkesgrupper kan det finnas en 
risk att det kommer att vara svårt att 
rekrytera. 

Under 2022 fortsätter arbetet med att 
identifiera och genomföra åtgärder som 
stärker kommunens förmåga att behålla 
och rekrytera personal. 

Ökad psykisk ohälsa Kan medföra ökade behov inom individ- 
och familjeomsorg. 

Översyn av förebyggande arbete har 
påbörjats. 

Statsbidragens 
varaktighet 

Varaktigheten och längden på 
statsbidragen varierar. Detta innebär att 
kommunen kan få både högre och lägre 
statsbidrag under budgetåret. 

Regelbunden uppföljning av 
statsbidragen gällande förutsättningar 
och varaktighet. 

Brist på platser och 
lokaler inom 
barnomsorgen. 

Antalet barn med behov av 
barnomsorgsplats kan öka. 

Öppnande av ytterligare 
förskoleavdelning i tätorten, samt fler 
anställda inom barnomsorgen. 

Lokalnyttjande 
Översyn behöver ske gällande effektivt 
lokalnyttjande 

Utredning pågår gällande effektivt 
nyttjande av kommuners lokaler, 
kopplat till verksamheternas behov 
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Risk Beskrivning Hantering av risk 

Sårbarhet VA-
anläggningar 

Vårt ledningsnät och många av våra 
anläggningar är ålderstigna och 
säkerhetstänket har inte alltid haft 
högsta prioritet. Inträdet i VAKIN har 
inneburit ökat fokus på dessa områden. 

Arbete med reservvatten, förebyggande 
åtgärder, ökad nivå på investeringar, 
systematiskt säkerhethetsarbete, 
certifiering av organisationen enligt ISO. 

Sårbarhet 
bredbandsnätet 

Vid driftstörningar i bredbandsnätet 
Vinet finns risk för brister i leverans och 
produktionsbortfall för våra 
verksamheter, företag och 
privatpersoner som är beroende av bra 
bredband. 

Systematiskt kvalitetsarbete och utbyte 
av felande utrustning och 
reinvesteringar. Förbättrat samarbete 
med andra aktörer som verkar i nätet. 
Arbete med information och möjlighet 
till självhjälp. 

Överskott/underskott 
bostäder 

En viss bostadsbrist kan ses i tätorterna i 
Vindelns kommun. Behovet av fler och 
attraktiva bostäder är fortsatt högt. 
Detta leder till återhållsamma 
flyttkedjor samt minskar möjligheten att 
attrahera nya invånare till Vindelns 
kommun. Vindelnbostäder AB kommer 
nyproducera lägenheter både i 
Tvärålund och i Vindelns tätort. Privata 
aktörer har nyproduktionsprojekt i 
bland annat i Vindeln och Granö. 

Med god framförhållning av nya 
detaljplaner för nya bostadsområden 
kommer det att medföra en robust och 
framtidsäker bostadsförsörjning. 
Möjliggörande av attraktiva tomtmarker 
för egnahem, privata aktörer och 
hyresvärdar samt för kommunala 
bostadsbolaget gör Vindelns kommun 
till en attraktiv kommun och ett 
samhälle som kan locka ny arbetskraft. 

AB Bubergsgårdens 
friluftsanläggningar 

Brist på långsiktig plan för framtida 
verksamhet och finansiering. Risk för att 
kommunen måste fortsätta att skjuta till 
pengar. 

Styrelsen har haft möte med 
kommunstyrelsens arbetsutskott och 
diskuterat bolagets verksamhetsplan 
och framtida organisation. Förslag om 
att inrymma BUAB i VIBO har 
presenterats. Beslut att utreda frågan 
ytterligare. 

Investerings- och 
underhållsbehov 

Flera år av låg investeringsvolym jämfört 
med både riket, länet och jämförbara 
kommuner. Den plats invånare väljer att 
bo på kan tänkas påverka behovet av 
var kommunal verksamhet och dess 
lokaler behövs. 

Kommunen har inga lån i dagsläget. Om 
det kommer att krävas lån för att 
finansiera framtida investeringar skall 
beslut om det fattas av 
kommunfullmäktige. Ett flertal 
investeringar genomförs nu. Detta 
framförallt inom omsorgsverksamheten. 

Investerings- och 
underhållsbehov på 
gator, vägar 

Många vägar är ålderstigna och har 
stora underhålls och investeringsbehov. 

Långsiktig planering för 
investeringsåtgärder och där det är 
aktuellt sker samprojektering med 
Vakin. 

Brandposter 

Underhåll är eftersatt under många år 
och riktade insatser behöver göras för 
att brandposter har den funktion som 
krävs när de behöver användas och 
finns på de platser som är nödvändiga. 

Prioritering lyft till budget 2023 om 
åtgärder. 
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Pensionsförpliktelser 

Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner intjänade före 
1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. De totala pensionsförpliktelserna uppgår 
till 145,5 Mkr, varav ansvarsförbindelsen uppgår till 118,4 Mkr. 

  Kommunen 
Pensionsförpliktelse 2021 2020 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen   

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt 5 496 5 705 

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 118 415 122 865 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 21 541 18 830 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 0 

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse) 145 452 147 399 

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde   

Totalt pensionsförsäkringskapital 27 216 25 465 

- varav överskottsmedel 1 148 862 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 

Summa förvaltade pensionsmedel 27 216 25 465 

Finansiering   

Återlånade medel 118 236 121 934 

Konsolideringsgrad 18,7 % 17,3 % 

Händelser av väsentlig betydelse 

 Folkhälsosamordnare har anställts och ett folkhälsopolitiskt program håller på att arbetas 
fram. 

 Från mars 2020 har kommunen bedrivit ett intensivt krisledningsarbete. I såväl praktisk som 
administrativ verksamhet har fokus legat på att försöka begränsa smittspridningen av covid-19 
i samhället. Detta har skett genom tillämpning av myndigheters allmänna råd. Arbetet har 
fortsatt under hela 2022.  

 Kommunfullmäktige beslutade under 2020 om en ny kommunövergripande målstruktur. 
Under 2021 har det varit svårt för verksamheterna att genomföra flera av de mätningar som 
ligger till grund för indikatorernas utfall. Det beror på att pandemin begränsat evenemang och 
tillgänglighet. 

 Kommunen har under året behandlat ansökan som inkommit om etablering av vindkraft.  

 I slutet av 2021 gavs uppdrag från kommunfullmäktiges valberedning att ta fram förslag till ny 
förvaltningsorganisation. Detta ska utredas under 2022.  

 En särskild arbetsgrupp har bildats för att arbeta vidare med utvecklingen av ViNet. ViNet är 
kommunens bredbandsorganisation och ingår i bolaget Vindelnbostäder. 

 Kommunens fördjupade översiktsplan förväntas antas under 2022. 

 Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling under 2021 och befolkningen ökade med 
65 personer till en total om 5 550 medborgare.  

 Antagande av tre detaljplaner som bland annat möjliggör för byggnation av bostäder i form av 
flerbostadshus och radhus.  
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Kommunfullmäktige beslutade 23 juni 2020, § 74 och den 28 september 2020, § 99 om en ny 
målstyrningsmodell för Vindelns kommun. Den nya modellen trädde i kraft 2021 och bygger på 
fokusområden, 11 övergripande mål samt fastställda indikatorer. 

År 2021 har styrelsen och samtliga nämnder fastställt verksamhetsplaner för året. Planerna beskriver 
bland annat hur styrelsen/nämnden ska arbeta för att bidra till kommunens måluppfyllelse samt 
angivit vilka mål som styrelsen/nämnden särskilt ska fokusera på under året. 

Målstyrningsmodellen är efter sitt första år fortfarande i sin linda. Ett antal indikatorer är svåra att 
följa upp och strukturen för uppföljningen håller på att sätta sig i organisationen. Pandemin har även 
gjort det svårt att följa upp några av indikatorerna, detta på grund av att ett antal verksamheter delvis 
hållit stängt under året eller genomförts med kraftiga begränsningar. 

Uppföljning kommunens övergripande mål 

Målstrukturen för Vindelns kommun bygger på 11 mål med tillhörande indikatorer fastställda av 
kommunfullmäktige. Under året mäter verksamheten hur väl man uppfyllt indikatorerna vid 
fastställda mättillfällen, dessa är individuella för respektive indikator. Målanalys sker i samband med 
delår- och bokslut. I årsbokslutet görs den slutliga utvärderingen av måluppfyllelsen. 

Indikatorer följs löpande vid tertial 1, delår och bokslut. Gällande målanalys så sker den i samband 
med delår och bokslut. Mätvärdet är det värde som verksamheterna ska sträva mot. Mätvärde är det 
värde som verksamheterna ska sträva mot vid varje enskild indikator. 

Kommunövergripande mål: Vindelns kommuns ekonomi är stark, framåtsyftande och når 

varje år etablerade indikatorer 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som gult då tre av fyra indikatorer för mätning uppgår till dess respektive 
mätvärden. 
Prognos: Målet om en stark ekonomi för år 2021 har uppfyllts. 
Analys: Tidigare års genomsnittligt svaga resultat är nu brutet och kommunen har en starkare 
ekonomisk grund att stå på. Dock bör det nämnas att detta starka resultat främst kommer från 
finansen, kopplat till skatteintäkterna. Det är viktigt att verksamheterna bedrivs på ett 
kostnadseffektivt sätt. 
Investeringarna når målet men är långt ifrån budget. Med många år av låg investeringstakt och nu en 
växande befolkning finns behov av investeringar. Här är det viktigt att saker prioriteras i rätt ordning 
och till en bra nivå över tid. 
 
Då kassalikviditeten inte är inom målvärdet främst på grund av relativt hög nivå av likvidamedel 
innebär det inte någon betydande risk för kommunens ekonomi i dagsläget. Dock är det viktigt att se 
över nivån av likvida medel så att det inte uppstår onödiga räntekostnader. 
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Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Årsresultatets 
andel av 
skatteintäkter och 
generella 
statsbidrag ska 
uppgå till minst 1 % 

Grön: 1% eller mer 
Gul:   0,5-0,9% 
Röd:  Mindre än 
0,5% 

1 % 6,3 % 3 % Enligt utfall per 
december 2021 
uppgår årets 
resultat till 6,3 % av 
skatteintäkter och 
generella 
statsbidrag. 

 

Soliditeten 
inklusive 
ansvarsförbindelse
n för 
pensionsförpliktels
en, ska uppgå till 
minst 15 % 

Grön: Minst 15%.  
Gul: Mindre än 
15%, dock minst 
13%. 
Röd: Mindre än 
13%. 

15 % 27,5 % 18,2 % Enligt utfall per 
december 2021 
uppgår soliditeten 
till 27,5 %. 

 

Årets 
nettoinvesteringar 
uppgår till minst 
85 % av årets 
avskrivningar, max 
100 % av årets 
avskrivningar 
+ resultat. 

Grön: Minst 85% av 
årets avskrivningar, 
max 100 % av årets 
avskrivningar 
+ resultat.  
Gul: Mindre än 
85% av årets 
avskrivningar. 
Röd: Mer än 100 % 
av årets 
avskrivningar 
+resultat. 

85 % 95 % 69 % Investeringar 
grundar sig i utfall 
per december 
2021, årets 
investeringar 
uppgår till 95 % av 
avskrivningarna. 
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Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Kassalikviditet Grön: Avvikelse 
mot föregående 
års ovägda medel 
för Västerbottens 
kommuner 0-5,0 % 
enheter under eller 
0-10,0 % enheter 
över. 
Gul: Avvikelse mot 
föregående års 
ovägda medel för 
Västerbottens 
kommuner 5,1-
10,0 % enheter 
under eller 10,1-
20,0 % enheter 
över. 
Röd: Avvikelse mot 
föregående års 
ovägda medel för 
Västerbottens 
kommuner mer än 
10,0 % enheter 
under eller 20,0 % 
enheter över. 

110,3 % 153,7 %  Enligt utfall för 
kommunkoncernen 
per december 
2021. Vilket är en 
ökning från 
årsskiftet med 20,8 
%-enheter. 
Orsaken till denna 
ökning är 
framförallt 
minskade 
kortfristiga skulder 
i form av 
leverantörsskulder 
och 
interimsskulder. 
 
Med dessa 
förhållandevis låga 
kortfristiga skulder 
finns mer 
likvidamedel 
tillgängligt inom 
koncernen än vad 
som kanske är 
nödvändigt. Detta 
gäller framför allt 
VIBO och VINVA. 
Som åtgärd för 
detta önskas som 
första steg en 
redogörelse från 
dessa två 
dotterbolag om 
orsak till denna 
relativt höga nivå 
av likvida medel 
och plan framöver. 
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Kommunövergripande mål: Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns 

kommun 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som gult, det vill säga till viss del uppnått. 
Prognos: Av målets fyra indikatorer är tre helt uppfyllda (gröna). En indikator är ej uppnådd (röd). 
Indikator 1: Tillgängliga byggbara områden ska finnas i hela kommunen. Grön 
Indikator 2: Barnkultur ska erbjudas i hela kommunen. Grön 
Indikator 3: 85% av de hushåll som har tillgång till det kommunala bredbandsnätet (vid 
fastighetsgräns eller fastighet) ska vara anslutna till ett abonnemang. Röd 
Indikator 4: Alla barn ska bli anvisade en förskoleplats inom två månader från att komplett ansökan 
inkommit. (om inte senare placeringsdatum önskas). Grön 
Analys: Det finns relativt goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun. För att bibehålla 
detta behöver vi fortsätta värna god samhällsservice. Det bygger på en god dialog med t.ex. byaråd och 
att prioriteringar görs som gynnar hela kommunen. Det kan till exempel handla om prioriteringar vid 
investeringar och i fördelning av kommunal service. Alla förvaltningar behöver fortsätta att arbeta 
utifrån kommunens bästa. För att komma till grön måluppfyllelse behöver arbete ske för att fler ska 
ansluta till det kommunala bredbandsnätet. 
 
 

Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Tillgängliga 
byggbara områden 
ska finnas i hela 
kommunen 

Grön: Det finns 
tillgängliga 
byggbara områden 
för alla listade 
former av 
verksamheter och 
boenden.  
Gul: Det finns 
tillgängliga 
byggbara områden 
för mer än häften 
men inte alla av 
listade former av 
verksamheter och   
boenden. 
Röd: Det finns 
tillgängliga 
byggbara områden 
för mindre än 
häften av listade 
former av 
verksamheter och 
boenden. 

100 % 100 %    
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Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Barnkultur ska 
erbjudas i hela 
kommunen 

Grön: 
Barnkulturevenem
ang erbjuds på 
samtliga 
kommunala 
bibliotek.  
Gul: 
Barnkulturevenem
ang erbjuds på 80% 
av de kommunala 
biblioteken.  
Röd:  Barnkulturev
enemang erbjuds 
på mindre än 80% 
av de  
kommunala 
biblioteken. 

100 % 100 %  Alla 6-åringar samt 
Träningsklass bjuds 
in till biblioteket 
för introduktion 
och mindre 
teater/sagostund. 
Arrangeras på 
samtliga filialer och 
huvudbiblioteket 

 

85 % av de hushåll 
som har tillgång till 
det kommunala 
bredbandsnätet 
(vid fastighetsgräns 
eller fastighet) ska 
vara anslutna till 
ett abonnemang. 

Grön: Minst 85% av 
de hushåll som har 
tillgång till det 
kommunala 
bredbandsnätet är 
anslutna till 
ett  abonnemang.  
Gul: 83-84,9% av 
de hushåll som har 
tillgång till det 
kommunala  
bredbandsnätet är 
anslutna till ett 
abonnemang.  
Röd: Mindre än 
83% av de hushåll 
som har tillgång till 
det kommunala 
bredbandsnätet är 
anslutna till ett 
abonnemang. 

85 % 61 %  Nyanslutningar år 
2021 var 20 st. 
 
2222 fastigheter 
har möjlighet att 
ansluta sig till det 
kommunala 
bredbandsnätet 
2021. 
1766 fastigheter 
har kopplat in 
fastigheten. 
1370 fastigheter 
har anslutit sig till 
ett abonnemang. 
 
 
 

 

Alla barn ska bli 
anvisade en 
förskoleplats inom 
två månader från 
att komplett 
ansökan inkommit 
(om inte senare 
placeringsdatum 
önskas) 

Grön: 90-100% av 
de som söker plats 
på förskola får 
plats inom två 
månader. 
Gul:   80-89% får 
plats inom två 
månader.  
Röd:  under 79% 
får plats inom två 
månader 

90 100  Samtliga barn som 
har ansökt om 
förskoleplats har 
kunnat tilldelas 
plats. Då 
mätvärdet för grön 
markering är 90% 
blir 
indikatoruppfyllnad
en i programmet 
över 100%. 
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Kommunövergripande mål: Alla elever ska efter avslutad grundskola söka gymnasial 

utbildning och blir antagen på sitt förstahandsval gällande gymnasieprogram 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som rött, det vill säga ej uppfyllt. 
Prognos: Målet markeras som rött vid bokslutet, det vill säga ej uppfyllt. 
Analys: För att nå målet inför kommande år har en plan för att arbeta med ökad måluppfyllelse 
antagits av skolans ledningsgrupp. Ett underlag har även tagits fram som analyserar elevernas 
kunskapsutveckling på respektive skola. Detta underlag kommer att ligga som grund gällande 
fördelning av resurser till respektive skola. Ett treårigt samarbete har inletts med Skolverket, för att 
öka elevresultaten. 
Mätningen av antalet elever som kommer in på gymnasieskolan på sitt förstahandsval kommer att 
förbättras och förtydligas. Arbetsmetoder samt uppdrag kopplat till studie- och yrkesvägledaren ses 
över. 

Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Andelen som sökte 
till gymnasiet 

100 % 100 % 91,84 %  Avser elever som 
söker inom och 
utanför 
Västerbottens 
gymnasiesamverka
n. 

 

Andelen som kom 
in på sitt 
förstahandsval till 
gymnasiet 

Grön: 90-100% av 
de som söker till 
gymnasiet tar sig in 
på sitt 
förstahandsval.  
Gul: 80-89% 
Röd: Under 79% 

90 % 82 %   
 

Det genomsnittliga 
meritvärdet (17 
ämnen)  för elever i 
årskurs 9 i 
kommunala skolor 
ska vara bland de 
fem bästa i länet 

Grön: Topp 5 i 
länet.  
Röd:  Topp 6 eller 
lägre i länet. 

  Nej  Vindelns kommun 
är på plats 12 av 15 
kommuner i länet 
med en 
meritpoäng 
motsvarande 
210,9. 
Meritpoängen 
beräknas per 
kalenderår och inte 
per läsår. 
Källa: Kolada.  
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Kommunövergripande mål: Andelen medborgare i sysselsättning ska årligen öka 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som gult, det vill säga till viss del uppnått. 
Prognos: Målet är grönt vid årsbokslut. Samtliga tre indikatorer är gröna, det vill säga uppnådda. 
Analys: Samarbetet mellan AME och IFO har inneburit förändrade arbetssätt med målgrupperna 
som gett goda resultat. 
 
Mycket god måluppfyllelse främst tack vare ett gott samarbete mellan IFO och 
Arbetsmarknadsenheten.  

Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Andelen unga som 
ingår i det 
kommunala 
aktivitetsansvaret 
ska årligen minska 

Grön: Minskar med 
minst 10% jämfört 
med föregående 
år.  
Gul: Minskning 
med 5-9%.  
Röd: Mindre 
minskning än 5% 
eller ökning. 

10 % 22,7 %  Minskningen av 
ärenden inom KAA 
från föregående år 
samma tid i %. 
 
 
Fortsatt positiv 
utveckling, målet 
uppnått med god 
marginal. 

 

Andel elever som 
har godkänt i alla 
ämnen i sin 
studieplan, 
Vuxenutbildning 

Grön: 90 - 100% av 
de som studerar på 
vuxenutbildningen 
ska ha  
godkänt i alla 
ämnen i sin 
studieplan. 
Gul:  75-89%  
Röd: Under 75% 

90 % 90 %    

Antalet personer 
som har behov av 
långvarigt 
försörjningsstöd 
minskar 

Grön: 25% bästa 
kommunerna i 
Sverige.  
Gul: Placering 
mellan grönt och 
rött. 
Röd: Bland de 25% 
sämsta 
kommunerna i 
Sverige. 

 22 % 24,3 % Nytt arbetssätt 
tillsammans med 
arbetsmarknads-
enheten. 
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Kommunövergripande mål: Arbetsmiljö och hälsa prioriteras och medarbetarnas 

motivation att jobba i Vindelns kommun ökar årligen 

 

Kommentar 

Resultatet i HME-enkäten visar en marginell ökning gällande motivationsindex. Inga större slutsatser 
kan dras av förändringen. När det gäller andelen positiva svar gällande fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö så är höstens enkät den första som tar upp frågorna och värdet bildar ett utgångsläge för 
framtida uppföljning. 
 
Status: Målet markeras som gult, det vill säga till viss del uppnått. 
Prognos: Av målets två indikatorer är en helt uppfylld (grön). En indikator är ej möjlig att utvärdera 
då den saknar äldre värde. Den kommer att kunna mätas under 2022. 
Indikator 1: Hållbart medarbetarengagemang, motivationsindex, ökar årligen. Grön 
Indikator 2: Andelen positiva svar i HME-enkäten gällande fysisk- och psykosocial arbetsmiljö ökar 
årsvis. Ej möjlig att utvärdera för 2021 då endast en mätning hittills genomförts. 
Analys: Utfallet på indikator 1 visar på en ökad motivation. Detta är mycket glädjande men innebär 
att arbete för fortsatt gott utfall är mycket viktigt. En rad aktiviteter är planerade för ett fortsatt gott 
utfall. Det handlar om arbete med friskfaktorer i hela organisationen, arbete med kommunens 
arbetsgivarvarumärke samt tydliga uppdrag för ledning och styrning. Gällande indikator 2 så kan 
utfallet inte utvärderas gentemot tidigare mått då en mätning genomförts. 
 

Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Hållbart 
medarbetarengage
mang, sektion 1 
motivationsindex 
ökar årligen 

Grön: När index 
ökar med minst 
0,01 poäng,  
Gul: Om index är 
oförändrat,  
Röd: Om index 
försämras. 

4,14 4,17 4,13 Höstens enkät visar 
en ökning gällande 
motivationsindex. 
Svarsfrekvensen i 
enkäten är 72 % 
vilket är högre än 
föregående enkät, 
men tyvärr är 
svarsfrekvensen 
fortfarande för låg. 
Uppföljningen av 
enkäten på 
kommun- 
förvaltnings- och 
verksamhetsnivå 
ska öka 
svarsfrekvensen till 
kommande år. 
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Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Andelen positiva 
svar i HME-enkäten 
gällande fysisk och 
psykosocial 
arbetsmiljö ökar 
årsvis 

Grönt: När andelen 
positiva svar ökar.  
Gult: Om andelen 
är oförändrat, 
Röd: Om andel 
positiva svar 
försämras. 

 69,8 %  69,8 % av svaren i 
frågorna var på 
nivå fyra eller fem 
på en femgradig 
skala. Tyvärr finns 
inget jämförelsetal 
från tidigare 
eftersom frågorna 
inte fanns med i 
tidigare 
undersökning. 

 

Kommunövergripande mål: Personer som söker stöd inom omsorgsverksamheter ska få 

ändamålsenlig insats som verkställs inom specificerat antal dagar 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som gult, det vill säga till viss del uppnått. 
Prognos: Prognosen för målet är gult vid årsbokslut. Vissa indikatorer är gröna, dvs redan uppfyllda 
genom förändrade arbetssätt medan några indikatorer inte är uppfyllda eller delvis uppfyllda. 
Analys: Ett arbete pågår med att ta fram förändrade arbetssätt för högre måluppfyllelse. 

Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Personer som 
söker 
försörjningsstöd 
ska få återkoppling 
inom två 
arbetsdagar 

Grönt: Mindre än 3 
arbetsdagar 
Gul: 3–4 
arbetsdagar 
Röd: 5 arbetsdagar 
eller fler. 

2 2  Ny sms tjänst 
installerad som 
möjliggör att målet 
uppnås. 

 

Personer som 
söker 
försörjningsstöd 
ska få beslut inom 
sju arbetsdagar 
efter komplett 
ansökan 

Grön: Beslut inom 
7 arbetsdagar eller 
färre. 
Gul: 8–9 
arbetsdagar.  
Röd: 10 
arbetsdagar eller 
fler. 

7 3,8  Mätning av 
indikatorn visar på 
hög 
indikatoruppfyllnad
. 

 

Personer som 
erhållit 
hemtjänstbeslut 
ska få 
ändamålsenlig 
insats i hemmet 
som verkställs 
inom fyra dygn 

Grön: Insatsen 
verkställs på 4 dygn 
eller färre.  
Gul: 5-6 dygn. 
Röd: 7 dygn eller 
fler. 

4 4    
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Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Personer som 
erhållit 
hemtjänstbeslut 
ska få 
ändamålsenlig 
insats i hemmet 
med hög 
kontinuitet av 
personal 

Grön: vid 12 
personer eller färre 
i snitt på en 14-
dagarsperiod.  
Gul: vid 13–14 
personer.  
Röd: vid 15 
personer eller fler. 

12 15  Kontinuiteten har 
försämrats främst 
på grund av 
pandemin men 
även utifrån ökade 
behov i 
kombination med 
personalbrist. 
 
Föregående års 
siffror rapporteras 

 

Personer som får 
insats från 
omsorgens 
verksamheter ska 
få ändamålsenlig 
insats baserad på 
komplett och 
dokumenterad 
genomförandeplan 
inom 8 dygn från 
verkställighet. 
Rutin inom 
”korttidsvistelse” 
är 3 dygn. 

Grön: Mindre än 8 
arbetsdagar 
Gul: 8–9 
arbetsdagar. 
Röd: 10 
arbetsdagar eller 
fler. 

2 13  Svårt att upprätta 
en komplett 
genomförandeplan 
inom tidsramen då 
det ofta kräver 
medverkan av 
anhöriga samt att 
personalen 
behöver få en bra 
bild av individens 
behov och 
önskemål. 
Svårigheter att 
mäta denna 
indikator då det 
innebär manuell 
handläggning. 
 
Detta mål går inte 
att mäta.  

 

Kommunövergripande mål: Kontakt med kommunens verksamheter innebär ett gott 

bemötande där service samt tillgänglighet kontinuerligt förbättras 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som gult, det vill säga till viss del uppnått. 
Prognos: Av målets tre indikatorer är en helt uppfylld (grön). En indikator går ej att utvärdera och en 
är ännu inte redovisad. 
Indikator 1: Medborgare och besökare upplever att servicen och bemötandet i kommunens 
verksamheter förbättras. Verksamheten använder verktyget "Tyck och tryck" och mätningar har inte 
kunnat genomföras under 2021 med anledning av pandemin. 
Indikator 2: Nöjdheten bland medborgare och besökare som använder kommunens digitala tjänster 
(minasidor.vindeln.se) ökar årligen. Grön 
Indikator 3: Nöjdheten bland kommunens brukare inom särskilt boende och hemtjänst ökar årligen. 
Går ej att mäta år 2021. 
Analys: Kontakten med kommunens verksamheter upplevs som god. För att nå ett ännu bättre 
resultat är det viktigt att kommunen fortsätter att utveckla sina digitala tjänster och att service och 
bemötande ständigt utvecklas. 
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Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Medborgare och 
besökare upplever 
att servicen och 
bemötandet i 
kommunens 
verksamheter 
förbättras. 

Grön: Andelen 
positiva svar ökar.  
Gul: Andelen 
positiva svar är 
oförändrade. 
Röd: Andelen 
positiva svar 
minskar. 

 87,25 %  Tyck och tryck har 
inte kunnat 
genomföras under 
2020 på grund av 
pandemin. 
Indikatorns utfall 
går därför inte att 
jämföra mellan 
åren. Första 
korrekta 
bedömning 
kommer att kunna 
göras vid 
delårsbokslut 2022. 
 
Startvärde saknas 
för år 2020. Går ej 
att jämföra med 
tidigare år. 
Pandemin har gjort 
att de flesta 
mätningar inte har 
kunnat 
genomföras. 
 
Startvärde saknas 
för år miljö- och 
bygg för år 2020. 
 
Startvärde saknas 
för individ och 
familjeomsorgen år 
2020. 

 

Nöjdheten bland 
medborgare och 
besökare som 
använder 
kommunens 
digitala tjänster 
(minasidor.vindeln.
se) ökar årligen 

Grön: Andelen 
positiva svar ökar  
Gul: Andelen 
positiva svar är 
oförändrade.  
Röd: Andelen 
positiva svar 
minskar. 

1,1 1,2 1   

Nöjdheten bland 
kommunens 
brukare inom 
särskild boende 
och hemtjänst ökar 
årligen 

Grön: Andelen 
positiva svar ökar.  
Gul: Andelen 
positiva svar är 
oförändrade.  
Röd: Andelen 
positiva svar 
minskar. 

  93,5 % År 2021 stoppades 
undersökning av 
Socialstyrelsen på 
grund av 
pandemin. Inget 
resultat går därför 
att rapportera för 
år 2021. 
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Kommunövergripande mål: Folkhälsoarbetet inom Vindelns kommuns verksamheter ger 

positiv effekt som årligen förbättras 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som gult, det vill säga till viss del uppnått. 
Prognos: Av målets fem indikatorer är 
Indikator 1: Andelen som inte nyttjar tobak, alkohol eller droger i åk 9 ökar. Grön 
Indikator 2: Andelen elever som uppger att de känner sig trygga i skolan ökar. Åk 4-9. Grön 
Indikator 3: Andel invånare som upplever trygghet i samhället avseende gator, torg och 
bostadsområden. Grön 
Indikator 4: Minskat stillasittande hos den vuxna befolkningen (16-84 år) i Vindelns kommun. Gul 
Indikator 5: Antalet fallolyckor bland personer som får kommunala insatser minskar. Röd 
Analys: För en fortsatt positiv utveckling inom området folkhälsa behöver ett övergripande och 
strategiskt arbete ske. Från och med 2021 har förutsättningarna förbättras för samordning och 
planering av insatser genom inrättande av en folkhälsosamordnare. För att komma vidare har en 
omstart av folkhälsorådet och ett reviderat folkhälsopolitiskt program arbetats fram. 
För en framtida högre måluppfyllelse är det extra viktigt att arbeta med minskat stillasittande hos den 
vuxna befolkningen. Det kan i sin tur minska antalet fallolyckor på sikt.  

Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Andelen som inte 
nyttjar tobak, 
alkohol eller droger 
i åk 9 ökar 

Grön: Andelen som 
inte nyttjar utgör 
90-100%.  
Gul: Andelen som 
inte nyttjar utgör 
70-89%.  
Röd: Andelen som 
inte nyttjar 
ovanstående utgör 
69% eller lägre. 

90 % 90 % 80 % Baseras på årliga 
genomförda 
enkäter med 
eleverna. 

 

Andelen elever 
som uppger att de 
känner sig trygga i 
skolan ökar. Åk 4-9. 

Grön: Andelen som 
upplever trygghet 
utgör 90-100%. 
Gul: Andelen som 
upplever trygghet 
utgör 70-89%.  
Röd: De som 
upplever trygghet 
utgör 69% eller 
lägre. 

90 % 91 %  Baseras på årliga 
genomförda 
enkäter med 
eleverna. 

 

Andel invånare 
som upplever 
trygghet i 
samhället 
avseende gator, 
torg och 
bostadsområden 

Grön: Andelen som 
upplever trygghet 
utgör 80% eller 
högre. 
Gul: Andelen som 
upplever trygghet 
utgör 60-79%.  
Röd: De som 
upplever trygghet 
utgör 59% eller 
lägre. 

80 % 88 % 88 % Rapporteras till 
bokslut. 
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Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Minskat 
stillasittande hos 
den vuxna 
befolkningen (16-
84 år) i Vindelns 
kommun 

Grön: Stillasittande 
mer än 7 
timmar/dag, högst 
29% 
Gul: 30-39% 
Röd: 40% eller 
högre. 

29 % 35 % 35 % Rapporteras till 
bokslut. 

 

Antal fallolyckor 
bland personer 
som får 
kommunala 
insatser minskar 

Grön: Antal fall har 
minskat,  
Gul: Oförändrat, 
Röd: Antal fall har 
ökat 

279 289 288,67 Fallpreventiva 
åtgärder utförs 
löpande. Vi ser 
dock en försämring 
av hälsan för de 
personer som ingår 
i mätningen vilket 
förklarar 
försämringen. 

 

Kommunövergripande mål: Vindelns kommuns näringslivsklimat ska årligen upplevas mer 

positivt av företagen i kommunen 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som rött, det vill säga uppnås ej. 
Prognos: Målet omfattar en indikator och den uppfylls ej. 
Indikator 1: Det samlade omdömet i Svenskt  näringslivs enkät ska visa på en årlig förbättring. Röd 
Analys: För att kommunen ska nå en bättre måluppfyllelse är det viktigt att arbeta strategiskt. Det 
krävs ett gott samarbete mellan kommunens förvaltningar och att fokus ligger på att skapa möjligheter 
för de företag som finns i kommunen men också för de som kan tänka sig att etablera sin verksamhet i 
kommunen. Det krävs en regelbunden och god dialog med representation för företagen i kommunen.  
Det är viktigt att det, inom förvaltningarna finns god förståelse för nyttan av ett väl fungerande 
näringsliv. För att komma framåt har särskilda insatser påbörjats under året. Dessa insatser handlar 
till exempel om utbildning, dialogmöten samt nya sätt att stödja vid etableringar och satsningar. 

Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Samlade omdömet Grön: Poäng för 
det samlade 
omdömet 3,65 
eller högre.  
Gul: Poäng 3,51 – 
3,64.  
Röd: Poäng under 
3,51 

3,65 3,26 3,29  
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Kommunövergripande mål: Vindelns kommuns verksamheter bidrar årligen till en hållbar 

miljö 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som gult, det vill säga till viss del uppnått. 
Prognos: Av målets tre indikatorer är en ej möjligt att utvärdera, en är gul och den tredje är grön. 
Indikator 1: Andel av kommunens fordonsflotta som utgörs av fordon som är möjliga att driva med 
fossilfria drivmedel ökar årligen. Ej mätbart då värde saknas från föregående år. Till 2022 går värdet 
att utvärdera. 
Indikator 2: Minska mängden matavfall i kommunens kök. Gul 
Indikator 3: Elförbrukningen i kommunens fastigheter ska årligen minska. Grön  
Analys: Andel fordon av kommunens fordonsflotta som är möjliga att driva med fossilfria drivmedel 
är 52 procent. Det finns inget jämförelsetal från 2020 och därför är inget mätvärde satt. 
Verksamheterna behöver arbeta för att värdet ska öka och detta är viktiga aspekter i samband med 
upphandling av fordon. Gällande matavfall har utvecklingen gått åt rätt håll och om arbetet fortskrider 
i samma riktning kan resultatet under kommande år förväntas bli ännu bättre. 
Kommunen har under flera år arbetat med att minska elförbrukningen vilket visar på ett bra resultat. 
Vindelnbostäder framför dock att en fortsatt minskning kommer bli svår att uppnå.  

Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Andel av 
kommunens 
fordonsflotta som 
utgörs av fordon 
som är möjliga att 
driva med fossilfria 
drivmedel ökar 
årligen 

Grön: Ökar.  
Gul: Oförändrat.  
Röd: Minskar. 

 52 % 0 % Nollvärde att 
jämföra mot 2022. 
16 personbilar är 
elhybrider. 
Drivmedlet är 
bensin. 31 fordon 
är inräknade och 
då ingår, bussar 
och lastbilar. 
52 procent av 
kommunens 
fordonsflotta 
utgörs av fordon 
som är möjliga att 
driva med fossilfria 
drivmedel.  
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Minska mängden 
matavfall i 
kommunens kök 

Grön: Mindre än 19 
gram per portion.  
Gul: 19 -22 gram 
per portion.  
Röd: Mer än 22 
gram per portion. 

 21,75g  Barn- och 
utbildning: 18,5g 
matavfall per 
portion. 
Köksorganisationen 
inom skolan ser en 
skillnad på 
matavfallet i 
skolorna utanför 
centralorten och 
skolorna i 
centralorten. I 
skolorna utanför 
centralorten är 
svinnet väldigt lågt, 
medan skolorna i 
centralorten har 
ett klart högre 
matavfall. 
Köksorganisationen 
har inte kunnat 
fastställa vad 
skillnaden beror 
på. 
 
Socialnämnden: 
25g matavfall per 
portion. 
 
För att minska 
matsvinnet 
ytterligare, är det 
viktigt med 
anpassade 
lunchtider utifrån 
elevernas behov. 
 
Kontinuerliga 
matavfalls-
mätningar hela 
hösten och bra 
dialog med 
avdelningspersonal
en gör att köket 
närmar sig den 
portionsmängd 
mat som är 
angiven för att 
uppfylla 
indikatorns mål. En 
förbättring har 
skett med 6g per 
portion sedan förra 
mätningen. 
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Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

 

Elförbrukningen i 
kommunens 
fastigheter ska 
årligen minska 

Grön: Minskning  
Gul: Oförändrat 
Röd: Ökning. 

 2 199 
MWh 

2 238 
MWh 

Den totala 
elförbrukningen i 
Vindelns kommuns 
fastigheter under 
året angivet i 
megawattimmar 
(MWh). 
En minskning med 
totalt 39 MWh 
mellan åren 2020 
och 2021. 
 
Vindelnbostäder 
framför att det kan 
bli svårt att uppnå 
en fortsatt 
minskning av 
elförbrukningen. 
Elförbrukningen 
har minskat sedan 
år 2016 för 
Vindelns kommun, 
mycket tack vare 
energispar-
projektet som 
genomförts. 

 

Kommunövergripande mål: Utövandet av kultur- och fritidsaktiviteter i Vindelns kommun 

ökar årligen 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som rött, det vill säga uppnås ej. 
Prognos: Av målets tre indikatorer är samtliga ej uppnådda. 
Indikator 1: Nyttjandegrad av kommunens utbud (aktiviteter) ökar. Röd 
Indikator 2: Nyttjandegrad av kommunens fritids- och kulturlokaler ökar. Röd 
Indikator 3: Nöjdhetsgrad av kommunens utbud och aktiviteter ökar. Röd 
Analys: Med anledning av pandemin och de begräsningar som behövt sättas in har möjligheterna för 
medborgarna att utöva kultur- och fritidsaktiviteter varit färre över året. Detta resulterar i att målet ej 
uppnås. Det finns för framtiden mycket goda förutsättningar för medborgarnas möjlighet till kultur- 
och fritidsaktiviteter. Genom att restriktioner upphör kommer kommunen att kunna erbjuda 
väsentligt mer omfattande utbud än under 2021.  
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Indikatorer Måttbeskrivning Mätvärde Utfall 
Utfall fg 

år 
Kommentarer  

Nyttjandegrad av 
kommunens utbud 
(aktiviteter) ökar 

Grön: 
Nyttjandegraden 
ökar årsvis.  
Gul: Ingen ökning.  
Röd: Minskning. 

 21 325,5 26 120 På grund av 
pandemin har få 
mätningar kunnat 
göras. 
 
Antalet utlån av 
böcker minskade 
med anledning av 
pandemin. 
Biblioteket har 
erbjudit 
hemleverans för 
riskgrupper genom 
lantbrevbäring och 
utkörning i 
tätorten.  

 

Nyttjandegrad av 
kommunens fritids- 
och kulturlokaler 
ökar 

Grön: 
Nyttjandegraden 
ökar årsvis.  
Gul: Ingen ökning.  
Röd: Minskning. 

 1 971 st 2 155 st Nyttjandet har 
minskat på grund 
av pandemin. 
Antalet bokade 
tillfällen på 
Fritidscentrum, 
Granö skola och 
Älvbrinken har 
minskat. Saknar 
siffror från övriga 
lokaler. 

 

Nöjdhetsgrad av 
kommunens utbud 
och aktiviteter 
ökar. 

Grön: 
Nyttjandegraden 
ökar årsvis.  
Gul: Ingen ökning, 
Röd: Minskning. 

 83 % 88 % Nöjdhetsgraden 
minskar på grund 
av pandemins 
restriktioner. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Kommunfullmäktige antog ny policy för god ekonomisk hushållning under våren 2019, som 
reviderades under våren 2021, vilket bland annat innehåller finansiella mål och riktlinjer. 

De finansiella målen som ska följas upp av kommunfullmäktige och dess målvärden är sammanfattade 
i följande tabell och graderas men hjälp av trafikljusmodellen. 

Följs genom  Mätvärden 

  Kommun VIBO BUAB VINVA 

Flerårsplan  3 år eller mer 

  2 år 

  Mindre än 2 år 

Resultat  
1 % eller mer av 
skatteintäkter & 
generella bidrag 

*Kommunens 
Fastigheter: 

Nollresultat snitt 
över 3 år *Övriga: 
3 % av omsättning 

eller mer 

Resultat, exkl. 
ägartillskott, -
250 tkr eller 

bättre 

Nollresultat snitt 
över 3 år 

  
0,5 % upp till 1 % 
av skatteintäkter 

& generella bidrag 

*Kommunens 
Fastigheter: 

Nollresultat snitt 
över 3 år 

*Bostäder: 3 % av 
omsättning eller 

mer                    
*Övriga: Ej 

negativt resultat 
men under 3 % av 

omsättningen 

Resultat, exkl. 
ägartillskott, 

mellan -249 tkr 
och -313 tkr 

Negativt resultat  
mindre eller lika 
med än 3 % av 
omsättningen 

  
Mindre än 0,5 % 
av skatteintäkter 

& generella bidrag 

*Kommunens 
Fastigheter:  

Negativt resultat i 
snitt över 3 år 

*Bostäder: Under 
3 % av omsättning 
*Övriga: Negativt 

resultat 

Resultat, exkl. 
ägartillskott, lägre 

än -313 tkr 

Negativt resultat 
större än 3 % av 
omsättningen 

Soliditet  15 % eller högre 15 % eller högre 25 % eller högre 10 % eller högre 

  13 % upp till 15 % 10 % upp till 15 % 20 % upp till 25 % 5 % upp till 10 % 

  Lägre än 13 % Lägre än 10 % Lägre än 20 % Lägre än 5 % 

Investeringsvolym  
Årets nettoinvesteringar uppgår till minst 85 % av årets 

avskrivningar och max 100 % av årets avskrivningar 
+ resultat 

n/a 

  
Årets nettoinvesteringar uppgår till mindre än 85 % av årets 

avskrivningar 
n/a 

  
Årets nettoinvesteringar uppgår till mer än årets 

avskrivningar + resultat. 
n/a 

Kassalikvidiet  
Avvikelse mot föregående års ovägda medel för Västerbottens kommuner 0-5,0 % 

enheter under eller 0-10,0 % enheter över 

  
Avvikelse mot föregående års ovägda medel för Västerbottens kommuner 5,1-

10,0 % enheter under eller 10,1-20,0 % enheter över 

  
Avvikelse mot föregående års ovägda medel för Västerbottens kommuner mer än 

10,0 % enheter under eller 20,0 % enheter över 



 
 

Årsredovisning 2021 

 

 

 Sida 28(67) 
  
  
  
  
  

 

 

Bedömning huruvida kommunen som helhet uppfyller målen görs enligt följande: 
Grön nivå: Samtliga av kommunens mätvärden är gröna samt minst två tredjedelar av bolagens 
mätvärden är gröna och inga är röda. 
Gul nivå: Alla mätvärden utom ett för kommunen är gröna samt minst hälften av bolagens mätvärden 
är gröna och max tre är röda. 
Röd nivå: Mer än ett av kommunens mätvärden är inte gröna eller mindre än hälften av bolagens 
mätvärden är gröna eller mer än tre är röda. 

Vid avstämning av de finansiella målen har kommunen och dess bolag uppnått vissa av de antagna 
målen, dock inte alla. 

Följs genom Uppföljning Målvärden 

 Kommun VIBO BUAB VINVA 

Flerårsplan 3 år 3 år 3 år 3 år 

Resultat 6,3 % 

Kommunens:  0 %    
Industrifastigheter:  
17   Bostäder: 16 %                               

ViNet: 10 % 

-395 tkr -1 % 

Soliditet 27,5 % 17,5 % 24,5 % 3,5 % 

Investeringsvolym 95 % 100 % + 182 % 75 % n/a 

Kassalikviditet 153,7 

 Flerårsplan: Under föregående år antogs en treårsplan för kommande års resultat, 
investerings- och kassaflödesbudget för kommunen av kommunfullmäktige, samt av 
respektive styrelse för VIBO och BUAB. Dock har VINVA endast antagit resultatbudget för ett 
år och investeringsplan för 10 år. 

 Resultat: Det prognostiserade resultatet i Kommunen 2021 uppgår till 26,9 Mkr, vilket är 
6,3 % av skatteintäkter och generella bidrag, resultatmålet uppnås därmed. VIBO uppnår sitt 
resultatmål på alla delar. BUAB uppnår inte målet. VINVA är relativt nära målet. 

 Soliditet: Kommunen med en soliditet på 27,5 %, inklusive ansvarsförbindelser, överstiger 
målet på 15 %. Även VIBO överstiger målet. BUAB når nästan målet, medan VINVA inte når 
målet för soliditet. 

 Investeringsvolym: Kommunen når målet. VIBO når inte målet då de har överskridit 
gränserna. Vad gäller BUAB så landar de på 75 % så de är 10 % från att nå målet.  

 Kassalikviditet: Kassalikviditeten för koncernen når inte målet då den är för hög jämfört 
med övriga kommuner i Västerbotten. 

Som en samlad bild för kommunkoncernen uppfylls inte målen för god ekonomisk hushållning för 
2021. Detta beror på att mindre än hälften av målen för bolagen inte är uppfyllda. BUAB och VINVA 
uppfyller enbart ett mål vardera. 
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Balanskravsresultat 

Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än 
kostnader. Balanskravet innebär att enskilda kommuner inte får besluta om en budget där 
kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med 
motsvarande överskott inom tre år. Ett alternativ till kompensation under tre år är möjligheten att 
nyttja resultatutjämningsreserven RUR. 

Balanskravsutredning 

  2021 2020 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 26,9 12,2 -1,6 
- Samtliga realisationsvinster -0,7 0,0 0,0 
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -0,1 0,0 0,3 
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0,0 0,1 -0,1 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 26,1 12,3 -1,4 
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -21,9 -8,3 0,0 
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 1,4 

Årets balanskravsresultat 4,2 4,0 0,0 

Resultatutjämningsreserv 

Från och med den 1 januari 2013 finns det enligt kommunallagen en möjlighet att under vissa 
förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR) som sedan i 
en lågkonjunktur kan disponeras. Förutsättningen för avsättning till reserven är att årets resultat 
överstiger 1 % av skatter och skatteutjämning. Medel från resultatutjämningsreserven får användas för 
att täcka balanskravsunderskott som uppstår över en konjunkturcykel. Medel får även disponeras för 
åtgärder och projekt som avser att långsiktigt förbättra de finansiella nyckeltal som fastställts av 
kommunfullmäktige. 

Resultatutjämningsreserven uppgick vid ingången till 2021 till 17,6 Mkr. 

Kommunstyrelsen föreslår att överskottet enligt balanskravsutredningen på 21,9 Mkr reserveras till 
resultatutjämningsreserven. Detta innebär att resultatutjämningsreserverna vid årets utgång uppgår 
till 39,5 Mkr. 

Väsentliga personalförhållanden 

Pandemin som varit aktuell under hela året har medfört att flera av kommunens verksamheter har 
anpassat sitt arbetssätt och många medarbetare har utfört sitt arbete på distans. Kommunikation och 
möten har genomförts via digitala kanaler. Kommunens verksamhet inom vård och omsorg har varit 
hårt ansträngda under pandemin och flera åtgärder för att hindra smittspridning har varit aktuella. 
Inom Skola och förskola har verksamheten till största delen kunnat genomföras på plats, men tidvis 
har sjukfrånvaro medfört svårigheter att bemanna verksamheten. 

Trots den pågående pandemin är den totala sjukfrånvaron verksamhetsåret legat på i stort sett samma 
nivå som under 2019 och 2020. Andelen långtidssjukdom har minskat medan korttidsfrånvaron har 
ökat. Förändringen är dels ett resultat av att personal, enligt rekommendationer från 
folkhälsomyndigheten, stannat hemma från arbetet vid sjukdomssymtom. Den sjunkande andelen 
långtidsfrånvaro tror vi är en effekt av att rehabiliterings- och anpassningsarbetet vid sjukfrånvaro har 
utförts enligt förbättrade och mer systematiska processer. 
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Antal anställda 

Sammanfattning 

Vid årets slut var antalet tidsbegränsat anställda med månadslön, 68 personer motsvarande 59,5 
årsarbetare. 

De anställdas medelsysselsättningsgrad har ökat från 90,0% under 2020 till 92,7% 2021. Den ökande 
trenden är flerårig och är en följd av att den kommunala verksamheten strävar efter att personal i 
högre grad ska arbeta heltid. 

Anställdas medelålder sjunker vilket är en direkt följd av den ökning av antal pensionsavgångar som 
kommunen har. Medelåldern vid årsskiftet var 45 år och 10 månader vilket är 1 år och 4 månader lägre 
än föregående år. 

Nämnd/Styrelse/Bolag 2021 2020 

 
Antal 

anställda 

Antal 
Årsarbete

n 

Antal 
anställda 

Antal 
Årsarbete

n 

Kommunstyrelsen 41 37,75 44 39,89 

Barn- och utbildningsnämnden 177 165,80 183 170,78 

Socialnämnden 294 261,98 287 251,45 

Miljö - och byggnadsnämnden 7 7,00 8 7,50 

Totalt kommunen 519 472,53 522 469,62 

Vindelnbostäder AB 11 11,00 10 10,00 

Totalt den kommunala koncernen 530 483,53 532 479,62 

Antal årsarbeten är summan av antal hel- och deltidsanställningar 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 

  
Den kommunala 

koncernen 
Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 

6,53 6,69 6,63 6,76 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

17,66 18,73 17,83 18,52 

Sjukfrånvaron för kvinnor 7,04 7,24 7,08 7,28 

Sjukfrånvaron för män 4,88 4,83 5,07 4,89 

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 4,75 5,46 4,82 5,58 

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år 5,71 5,80 5,74 5,79 

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 8,09 7,97 8,31 8,14 
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Förväntad utveckling 

Sedan februari har det säkerhetspolitiska läget allvarligt försämrats i Europa. I samband med att 
Ryssland invaderade Ukraina råder osäkerhet på många områden. Sverige är ett av de länder som 
kommer att ta emot flyktingar från Ukraina och det är osäkert hur många det kan komma att handla 
om. Vindelns kommun kommer att beröras av detta och håller på att arbeta förberedande. I dagsläget 
är det inte känt hur många flyktingar vi ska ta emot. Försvarsmakten uttrycker att det idag inte finns 
ett uttalat hot om väpnat angrepp mot Sverige, men det kan inte heller med säkerhet uteslutas. Frågor 
om skyddsrum, larmutrustning m.m. ställs från kommunmedborgare och kommunen inväntar dels 
information från statliga myndigheter, men arbetar också själva med översyn av planer som kan 
aktiveras i samband med olika kriser. Utvecklingen av läget följs noggrant och systematiskt. 
Kommunens krisledningsgrupp har aktiverats och deltagande sker löpande i regionkonferenser med 
Länsstyrelsen, Region Västerbotten, övriga kommuner samt andra myndigheter. 

Den utveckling som sker i Västerbotten är av stor betydelse för Vindelns kommun. Utvecklingen ger 
goda förutsättningar för tillväxt och det är av högsta vikt att dessa förutsättningar förvaltas på ett så 
bra sätt som möjligt. Kommunen behöver bli bättre på att lyfta fram vilka möjligheter som finns att 
erbjuda, värna befintligt näringsliv i form av möjliggörande för tillväxt, men också ha en beredskap för 
nya etableringar. Detta är något som förvaltningarna kommer att lägga fokus på och det kräver ett 
gemensamt, sammanhållet och nytänkande arbetssätt. 

Genom att lägga fokus på bland annat byggnationer och kommunikationer bidrar kommunen till 
tillväxt. Kommun och näringsliv behöver tillsammans ringa in vad som behöver prioriteras. Många 
företag kan förväntas växa och därmed behöva förändra sina nuvarande lokaler. Detaljplaner behöver 
ses över för att möjliggöra för både företag och privatpersoner att bygga fastigheter. 

Både privata och offentliga aktörer kommer att ha stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning 
och för att kunna attrahera arbetskraft behövs fler bostäder. För personer som inte väljer att bo i 
kommunen är det av vikt att på ett snabbt och säkert sätt kunna ta sig till och från sina arbetsplatser. 
Frågan om transporter för varor är också central. Dialog med Trafikverket och andra aktörer är viktigt 
och kommunen behöver vara tydlig med de behov man ser. 

Den demografiska utvecklingen pekar fortsatt mot att det är personer i grupperna barn och yngre som 
kommer att dominera. Detta samtidigt som personer i arbetsför ålder utgör ett mindre underlag av 
befolkningen. Kommunen behöver arbeta framåtsyftande så att befolkning i arbetsför ålder, i så stor 
utsträckning som möjligt, är i sysselsättning. Den äldre befolkningen förväntas också bli större i andel. 

Kommunala kärnverksamheter som skola, omsorg, kultur, fritid med flera utgör grunder för att 
befolkningen ska trivas och må bra. I takt med att vissa åldersgrupper blir fler och andra färre krävs 
god struktur för att följa både god kvalitet och ekonomisk effektivitet. Genom att fortlöpande 
utvärdera måluppfyllelse samt ekonomisk fördelning kan viktiga prioriteringar göras. 
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Redovisning 

Resultaträkning 

   Koncernen Kommunen 
Mkr Not 2021 2020 2021 2020 Budget 

Verksamhetens intäkter 2,25 120,4 120,2 76,6 78,0 50,1 

Verksamhetens kostnader 
3, 23, 2

5 
-487,2 -487,0 -460,6 -459,3 -436,0 

Avskrivningar 4 -24,5 -24,3 -14,2 -14,8 -14,9 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -391,2 -391,0 -398,2 -396,0 -400,8 

Skatteintäkter 5 257,6 245,6 257,6 245,6 248,4 
Generella statsbidrag och 
utjämning 

6 167,0 161,8 167,0 161,8 159,4 

Verksamhetens resultat  33,3 16,4 26,3 11,4 7,0 
Finansiella intäkter 7 0,8 0,6 0,7 0,9 0,9 
Finansiella kostnader 8 -2,0 -1,7 -0,2 -0,1 -0,2 

Resultat efter finansiella 
poster 

 32,1 15,2 26,9 12,2 7,7 

Extraordinära poster (netto)  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Årets resultat  32,1 15,2 26,9 12,2 7,7 
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Balansräkning 

   Koncernen Kommunen 
Mkr Not 2021 2020 2021 2020 Budget 

TILLGÅNGAR       
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR       
Immateriella 
anläggningstillgångar 

9 1,8 1,4 1,8 1,4 1,4 

Materiella 
anläggningstillgångar 

10      

Mark och byggnader  337,9 334,1 140,9 149,0 156,6 
Pågående nyanläggningar  15,2 11,0 9,0 0,4 0,0 
Maskiner och inventarier  55,3 51,1 19,8 21,5 21,3 
Finansiella 
anläggningstillgångar 

11      

Aktier och andelar, obligationer 
och bostadsrätter 

 5,8 5,3 13,0 12,4 12,4 

Långfristiga fordringar  1,9 2,4 2,0 2,5 2,5 
Summa anläggningstillgångar  417,9 405,3 186,5 187,3 194,3 

       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR       
Förråd m.m. 12 5,2 4,8 5,1 4,8 4,8 
Kortfristiga fordringar 13 53,5 44,4 41,4 39,9 39,9 
Kortfristiga placeringar 14 20,1 20,0 20,1 20,0 20,0 
Kassa och bank 15 87,7 87,9 77,2 75,2 75,8 
Summa omsättningstillgångar  166,5 157,1 143,8 139,9 140,6 
Summa tillgångar  584,4 562,4 330,3 327,2 334,9 

       
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER 

      

EGET KAPITAL 16      
Årets resultat  32,1 15,2 26,9 12,2 7,7 
Resultatutjämningsreserv  17,6 9,3 17,6 9,3 9,3 
Övrigt eget kapital  195,1 188,2 164,6 160,7 172,9 
Summa eget kapital  244,8 212,7 209,1 182,3 190,0 

       
AVSÄTTNINGAR       
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

17 5,5 5,7 5,5 5,7 5,7 

Andra avsättningar 18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Summa avsättningar  5,5 5,7 5,5 5,7 5,7 

       
SKULDER       
Långfristiga skulder 19 229,1 229,6 9,4 9,9 9,9 
Kortfristiga skulder 20 104,9 114,5 106,2 129,3 129,3 
Summa skulder  334,0 344,0 115,6 139,2 139,2 
Summa skulder, avsättningar 
och eget kapital 

 584,4 562,4 330,3 327,2 334,9 

       
PANTER OCH DÄRMED 
JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER 

21 31,2 31,6 298,9 299,2 299,2 

ANSVARSFÖRBINDELSER 22 118,4 122,9 118,4 122,9 122,9 
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Kassaflödesanalys 

   Koncernen Kommunen 
Mkr Not 2021 2020 2021 2020 Budget 

DEN LÖPANDE 
VERKSAMHETEN 

      

Årets resultat  32,1 15,2 26,9 12,2 7,7 
Justering för ej 
likviditetspåverkande poster 

23 24,1 25,4 13,5 15,8 15,6 

  56,2 40,5 40,4 28,0 23,3 
Medel från rörelsen före 
förändring av rörelsekapital 

      

Ökning (-)/minskning (+) 
kortfristiga fordringar 

12,
13 

-9,5 -7,9 -1,8 -9,0 0,0 

Ökning (+)/minskning (-) 
kortfristiga skulder 

20 -9,6 11,1 -23,1 32,3 0,0 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 37,1 43,7 15,5 51,2 23,3 

       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN       
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

9 -0,8 -1,2 -0,8 -1,2 -0,5 

Försäljning av immateriella 
anläggningstillgångar 

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

10 -39,1 -8,6 -12,7 -8,0 -22,2 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

10 2,6 0,1 0,0 0,0 0,0 

Investering i finansiella 
tillgångar 

11 -0,5 0,0 -0,5 -3,1 0,0 

Försäljning av finansiella 
tillgångar 

11 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

 -37,9 -8,6 -14,0 -12,3 -22,7 

       
FINANSIERINGSVERKSAMHETE
N 

      

Nyupptagna lån 19 0,2 10,8 0,0 0,0 0,0 
Erhållna investeringsbidrag 19 0,0 1,1 0,0 1,1 0,0 
Amortering av skulder 19 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ökning av långfristiga fordringar 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Minskning av långfristiga 
fordringar 

11 0,5 0,1 0,6 4,9 0,0 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 0,6 12,0 0,6 6,0 0,0 

       
Årets kassaflöde  -0,2 47,0 2,1 44,8 0,6 

       
Likvida medel vid årets början  107,9 60,9 95,2 50,4 95,2 
Likvida medel vid årets slut  107,8 107,9 97,3 95,2 95,8 
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Nothänvisningar 

Not 1 Redovisningsprinciper 

Allmänna redovisningsprinciper 
Kommunens redovisning är anpassad till bestämmelserna i lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR), samt enligt de rekommendationer som lämnas av rådet för kommunal redovisning (RKR). I de fall 
redovisningen avviker från lagstiftning eller rekommendationer anges detta särskilt. 
 
Byte av redovisningsprincip 
LKBR ersatte LKR 1 januari 2019 och RKR har gett ut nya rekommendationer utifrån den. Vid byte av 
redovisningsprinciper ska ingångsbalansräkning och jämförelsetal fastställas enligt de nya reglerna. För 
Vindelns kommun har övergången till LKBR och RKR R4 inneburit att struktur för not Materiella 
anläggningstillgångar har justerats. 
 
Rättelse av fel 
Enligt RKR R 12 ska väsentliga fel under tidigare perioder, om det är möjligt, rättas i de första finansiella 
rapporter som godkänns för utfärdande efter upptäckten av felet. Rättelse gör man genom omräkning av 
jämförelsetalen för den tidigare period eller de tidigare perioder där felet finns. 
 
I bokslutet 2020 tillkom en sen ändring av Vindelnbostäders resultat med 155 tkr, av den anledningen har 
jämförelsesiffrorna för koncernens balans- och resultaträkning avseende årets resultat, kortfristiga skulder 
samt verksamhetens kostnader justerats i enlighet med detta i denna årsredovisning. 
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster, enligt RKR R11, är resultat av händelser eller transaktioner som inte är 
extraordinära men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder. 
 
Under året har den rådande pandemin resulterat i både intäkter och kostnader i verksamheterna utöver det 
vanliga. Detta specificeras i not 25. 
 
Periodisering 
Kostnader och intäkter som avser redovisningsperioden har i huvudsak belastat periodens redovisning. 
Löner avseende timanställda och OB-ersättning redovisas enligt kontantprincipen. Det innebär att löner och 
ersättningar som intjänats under augusti har belastat september. Avvikelsen förklaras med att summan av 
dessa kostnader inte uppgår till något väsentligt belopp. Mot denna bakgrund gör kommunen bedömningen 
att påverkan på resultatet är försumbart. 
 
Skatteintäkter 
SKR:s publicerade augustiprognos för skatteavräkningen har används vid beräkningen av periodens 
skatteintäkter. 
 
Kostnader 
Pensioner 
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen. Pensionsförmåner intjänade fram till och 
med 1997 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen därefter redovisas de som en 
kortfristig skuld i balansräkningen. 
Semesterlöneskuld 
Avser ej uttagna semesterdagar vid periodens slut. Tillsammans med ej kompenserad övertid och därpå 
upplupen arbetsgivaravgift redovisas den som en kortfristig skuld. 
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Avskrivningar 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
Mark 
Exploateringsmark  
Byggnader och tekniska anläggningar  
Maskiner och inventarier 

0 år 
50 år 
5-60 år 
5-10 år 

 

 
Investeringsbidrag 
Investeringsbidrag i kommunen periodiseras och intäktsförs linjärt under den period över vilken de tillgångar 
som finansierats med hjälp av investeringsbidraget skrivs av. 
 
Hyres- och leasingavtal 
Kommunen innehar endast leasingavtal som klassas som operationella. Leasingavgiften fördelas linjärt över 
leasingperioden. Leasing sker av bilar, kaffemaskiner och multiskrivare. Kommunen har hyresavtal med en 
avtalstid som sträcker sig längre än tre år. Även dessa klassas som operationella på grund av sin karaktär. 

Not 2 Verksamhetens intäkter 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Försäljningsintäkter 12 138 12 458 5 854 7 610 
Taxor och avgifter 26 699 27 710 11 315 11 314 
Hyror och arrenden 27 948 29 347 7 645 7 408 
Bidrag 44 113 43 914 44 011 43 871 
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 5 623 5 657 7 128 7 308 
Exploateringsintäkter 0 0 0 0 
Realisationsvinster 2 955 412 671 411 
Försäkringsersättningar 0 0 0 0 
Övriga intäkter 929 716 0 113 
Summa 120 405 120 214 76 623 78 035 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Löner och sociala avgifter 269 707 261 586 262 852 255 881 
Pensionskostnader 17 376 18 766 16 920 18 417 
Anläggnings- och underhållsmaterial 7 280 6 077 283 181 
Lämnade bidrag 9 560 10 960 10 074 11 637 
Köp av huvudverksamhet 86 555 84 660 86 555 84 797 
Lokal- och markhyror 2 531 4 435 24 757 22 021 
Bränsle, energi och vatten 10 835 9 595 2 018 2 061 
Övriga tjänster 22 955 23 619 18 820 20 559 
Övriga kostnader 59 218 65 720 38 340 43 008 
Realisationsförluster och utrangeringar 78 810 1 731 
Bolagsskatt 1 092 727 0 0 
Summa 487 186 486 955 460 621 459 292 
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Not 4 Avskrivningar 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 368 370 368 370 
Avskrivningar byggnader och mark 17 495 17 811 10 320 10 919 
Avskrivningar maskiner och inventarier 6 588 6 116 3 551 3 464 
Nedskrivningar 0 0 0 0 
Summa 24 451 24 297 14 239 14 752 

Not 5 Skatteintäkter 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Preliminär kommunalskatt 250 404 250 827 250 404 250 827 
Preliminär slutavräkning innevarande år 6 261 -2 700 6 261 -2 700 
Slutavräkningsdifferens föregående år 896 -2 503 896 -2 503 
Summa 257 561 245 624 257 561 245 624 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Inkomstutjämningsbidrag 86 481 81 300 86 481 81 300 
Generella bidrag från staten *) 3 622 11 893 3 622 11 893 
Kommunal fastighetsavgift 11 786 10 644 11 786 10 644 
Bidrag för LSS-utjämning 1 329 4 461 1 329 4 461 
Kostnadsutjämningsbidrag 47 472 47 942 47 472 47 942 
Regleringsbidrag 16 287 5 544 16 287 5 544 
Summa 166 977 161 784 166 977 161 784 

     
*) I de generella statsbidragen ingår 2 980 tkr från en äldreomsorgssatsning vars syfte är att säkerställa en 
god vård och omsorg av äldre personer samt 643 tkr från den tillfälliga skolsatsningen, skolmiljarden, i 
samband med covid-19-pandemin.  

Not 7 Finansiella intäkter 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Utdelning på aktier och andelar 27 121 27 121 
Ränteintäkter 233 280 211 189 
Orealiserad värdestegring på placeringsmedel 58 162 58 162 
Övriga finansiella intäkter 467 0 446 446 
Summa 785 563 741 918 

Not 8 Finansiella kostnader 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Räntekostnader 1 796 1 627 6 8 
Orealiserad värdeminskning på placeringsmedel 0 0 0 0 
Övriga finansiella kostnader 156 108 149 100 
Summa 1 952 1 735 155 109 
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Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar     
Ingående anskaffningsvärde 5 357 0 5 357 0 
Inköp 797 1 188 797 1 188 
Försäljningar 0 0 0 0 
Utrangeringar 0 -1 690 0 -1 690 
Överföringar 0 5 859 0 5 859 
Utgående anskaffningsvärde 6 154 5 357 6 154 5 357 

     
Ingående ackumulerade avskrivningar -3 977 0 -3 977 0 
Försäljningar 0 0 0 0 
Utrangeringar 0 969 0 969 
Överföringar 0 -4 576 0 -4 576 
Årets avskrivningar -368 -370 -368 -370 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 345 -3 977 -4 345 -3 977 

     
Utgående bokfört värde 1 809 1 380 1 809 1 380 
Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 5 år 5 år 

Not 10 Materiella anläggningstillgångar 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar     
Ingående anskaffningsvärde 587 892 587 556 331 153 322 713 
Inköp 19 017 -3 368 2 179 5 191 
Försäljningar -10 141 0 -6 751 0 
Utrangeringar -1 188 -266 0 -86 
Överföringar 4 855 3 970 0 3 335 
Utgående anskaffningsvärde 600 435 587 892 326 582 331 153 

     
Ingående ackumulerade avskrivningar -253 769 -236 979 -182 120 -172 104 
Försäljningar 7 582 0 6 751 0 
Utrangeringar 1 131 196 0 77 
Överföringar 0 825 0 825 
Årets avskrivningar -17 495 -17 811 -10 320 -10 919 
Utgående ackumulerade avskrivningar -262 551 -253 769 -185 690 -182 120 

     
Utgående bokfört värde 337 884 334 123 140 892 149 033 
Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 20 år 19 år 

     
Maskiner och inventarier     
Ingående anskaffningsvärde 99 950 98 774 49 202 51 857 
Inköp 10 508 6 317 1 835 2 837 
Försäljningar -213 -165 0 -13 
Utrangeringar -2 746 0 -148 0 
Överföringar 241 -4 976 0 -5 479 

 107 740 99 950 50 889 49 202 
Utgående anskaffningsvärde     
Ingående ackumulerade avskrivningar -48 804 -46 550 -27 689 -27 980 
Försäljningar 213 111 0 4 
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Utrangeringar 2 726 0 147 0 
Överföringar 0 3 750 0 3 750 
Årets avskrivningar -6 588 -6 116 -3 551 -3 464 
Utgående ackumulerade avskrivningar -52 454 -48 804 -31 093 -27 689 

     
Utgående bokfört värde 55 286 51 145 19 796 21 512 
Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 10 år 10 år 

     
Pågående nyanläggningar     
Ingående anskaffningsvärde 11 049 10 300 385 4 091 
Inköp 9 605 5 697 8 656 9 
Överföringar -5 430 -4 948 0 -3 715 
Utgående anskaffningsvärde 15 225 11 049 9 041 385 

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Aktier     
Vindelns kommunkoncern AB 0 0 100 100 
Vindeln Vatten och Avfall AB 0 0 500 500 
Vindelnbostäder AB 0 0 3 000 3 000 
AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 0 0 1 300 1 300 
Inera AB 43 43 43 43 
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB 200 200 0 0 
Aktier - ovillkorade     
Vindeln Vatten och Avfall AB 0 0 2 500 2 500 

     
Andelar     
Kommuninvest, andelskapital 5 383 4 845 5 383 4 845 
Norra Skogsägarna 95 93 95 93 
Övre Norrlands Kreditgarantiförening 50 50 50 50 
Övriga andelar 40 40 0 0 

     
Obligationer och bostadsrätter     
Kommuninvest, förlagslån 0 0 0 0 

     
Summa aktier och andelar, obligationer och 
bostadsrätter 

5 811 5 270 12 971 12 430 

     
Långfristiga fordringar     
AB Bubergsgården 0 0 444 537 
Vindelns kommunkoncern AB 0 0 0 0 
Övriga långfristiga fordringar 345 374 0 0 
Långfristig fordran perrong Tvärålund 723 1 086 723 1 086 
Långfristig fordran Tvärålunds byaförening 800 900 800 900 
Summa långfristiga fordringar 1 868 2 360 1 967 2 523 

     
Summa 7 679 7 630 14 938 14 952 

 

  



 
 

Årsredovisning 2021 

 

 

 Sida 40(67) 
  
  
  
  
  

 

 

Not 12 Förråd m.m. 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Exploateringsmark 4 921 4 831 4 921 4 831 
Varulager IT 226 0 226 0 
Varulager AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 48 0 0 0 
Summa 5 194 4 831 5 146 4 831 

Not 13 Kortfristiga fordringar 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Kundfordringar 10 634 8 783 3 663 5 501 
Skattefordringar 3 571 2 712 3 410 2 327 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

31 835 26 876 25 191 24 921 

Övriga fordringar 7 494 5 982 9 093 7 170 
Summa 53 534 44 352 41 357 39 919 

Not 14 Kortfristiga placeringar 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Räntefond 20 000 20 000 20 000 20 000 
Värdereglering 78 21 78 21 
Redovisat värde vid bokslutstillfället 20 078 20 021 20 078 20 021 

     
Marknadsvärden     
Räntefond 20 078 20 021 20 078 20 021 
Marknadsvärde vid bokslutstillfället 20 078 20 021 20 078 20 021 

     
Orealiserad kursvinst 78 21 78 21 

Not 15 Kassa och bank 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Kassa och bank 87 672 87 908 77 210 75 169 
Summa 87 672 87 908 77 210 75 169 

Not 16 Eget kapital 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Eget kapital 195 065 188 164 164 638 160 726 
Årets resultat 32 139 15 199 26 887 12 209 
Resultatutjämningsreserv 17 624 9 327 17 624 9 327 
Summa 244 828 212 689 209 149 182 262 
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Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Specifikation - Avsatt till pensioner     
Pensionsbehållning 15 16 15 16 
Pension till efterlevande 0 0 0 0 
Avgiftsbestämd ålderspension (PA-KL) 4 408 4 550 4 408 4 550 
Ålderspension 0 25 0 25 
Summa pensioner 4 423 4 591 4 423 4 591 
Löneskatt 1 073 1 114 1 073 1 114 
Summa avsatt till pensioner 5 496 5 705 5 496 5 705 

     
Antal visstidsförordnanden     
Politiker 1 1 1 1 
Tjänstemän 0 0 0 0 

     
Avsatt till pensioner     
Ingående avsättning 5 705 5 127 5 705 5 127 
Nya förpliktelser under året, varav     
- Nyintjänad pension 60 477 60 477 
- Ränte- och basbeloppsuppräkning 71 101 71 101 
- Pension till efterlevande 0 0 0 0 
- Ändrat livslängdsantagande i RIPS 80 0 80 0 
- Övrig post -195 -2 -195 -2 
Årets utbetalning -183 -110 -183 -110 
Förändring av löneskatt -41 113 -41 113 
Summa avsatt till pensioner 5 496 5 705 5 496 5 705 

     
Aktualiseringsgrad 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % 
Överskottsfond 1 148 862 1 148 862 

Not 18 Andra avsättningar 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Uppskjuten skatt 0 0 0 0 
Summa 0 0 0 0 

Not 19 Långfristiga skulder 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Kommuninvest 166 919 167 000 0 0 
Skuld för investeringsbidrag 9 398 9 919 9 398 9 919 
Lån i banker och kreditinstitut 51 000 51 000 0 0 
Övriga långfristiga skulder 1 812 1 661 0 0 
Summa 229 129 229 581 9 398 9 919 
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Förutbetalda intäkter som regleras 
över flera år 

    

Förutbetalda investeringsbidrag, 
ingående värde 

9 919 9 111 9 919 9 111 

Nya investeringsbidrag under året 22 1 100 22 1 100 
Resultatförda investeringsbidrag -544 -467 -544 -467 
Överföringar 0 176 0 176 
Summa förutbetalda 
investeringsbidrag 

9 398 9 919 9 398 9 919 

Not 20 Kortfristiga skulder 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 
och kunder 

644 777 28 167 37 950 

Leverantörsskulder 25 812 22 659 16 652 18 674 
Moms och punktskatt 800 1 569 56 501 
Personalens skatter, avgifter och 
löneavdrag 

9 051 10 271 8 818 10 058 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

66 638 77 842 52 493 62 037 

Övriga kortfristiga skulder 1 963 1 347 39 96 
Summa 104 909 114 465 106 225 129 317 

Not 21 Panter och därmed jämförliga säkerheter 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Borgen för kommunföretaget 
Vindelnbostäder AB 

0 0 225 000 225 000 

Borgen för kommunföretaget Vindeln 
Vatten och Avfall AB 

0 0 61 000 61 000 

Borgen för egna hem 216 230 216 230 
Borgen Hällnäs Folketshusförening 337 641 337 641 
Borgen Åmsele Folketshusförening 80 80 80 80 
Borgen Tvärålunds Byaförening 4 000 4 000 4 000 4 000 
Borgen Granö vattenförening 500 500 500 500 
Panter och företagsinteckningar 26 104 26 104 7 742 7 742 
Summa 31 236 31 555 298 874 299 193 

Not 22 Ansvarsförbindelser 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Pensionsskuld inkl. förtroendevalda 95 296 98 877 95 296 98 877 
Löneskatt på pensionsskuld 23 119 23 988 23 119 23 988 
Leasingåtaganden 0 0 0 0 
Hyresåtaganden 0 0 0 0 
Summa 118 415 122 865 118 415 122 865 
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Vindelns kommun har i januari 1998 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 kommuner och regioner som per 
2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vindelns kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser 
till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Vindelns kommuns andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 249 646 831 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
253 017 217 kronor. 

Not 23 Ej likviditetspåverkande poster 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Avskrivningar 24 451 24 297 14 239 14 752 
Utrangeringar 78 792 1 731 
Gjorda avsättningar -209 459 -209 578 
Upplösning investeringsbidrag -544 -467 -544 -467 
Överföringar investeringsbidrag 0 176 0 176 
Överföringar pågående nyanläggningar 333 94 0 0 
Summa 24 109 25 351 13 487 15 769 

Not 24 Kostnad för räkenskapsrevision 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Total kostnad för räkenskapsrevision 175 180 120 123 
Varav kostnad för de sakkunnigas 
granskning av räkenskaperna 

151 156 96 99 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning för räkenskapsår 2021. 

Not 25 Jämförelsestörande poster 

  Koncernen Kommunen 
Tkr 2021 2020 2021 2020 

Ersättning sjuklöner Covid-19 1 508 3 428 1 508 3 428 
Bidrag återsökning merkostnader Covid-19 0 6 667 0 6 667 
Summa jämförelsestörande intäkter 1 508 10 095 1 508 10 095 

     
Uppskattade personalkostnader Covid-19 -200 -1 873 -200 -1 873 
Uppskattade merkostnader sjuklöner 
Covid-19 

-1 300 -1 962 -1 300 -1 962 

Uppskattade övriga kostnader Covid-19 -1 700 -5 759 -1 700 -5 759 
Summa jämförelsestörande kostnader -3 200 -9 594 -3 200 -9 594 

     
Summa jämförelsestörande poster -1 692 501 -1 692 501 
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Investeringsredovisning 

Nedan redovisas uppföljning av årets verksamhets- respektive fastighetsinvesteringar. 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 
Nyttjandegra

d 

S:a verksamhetsinvesteringar KS 8 300 2 187 6 113 26% 
S:a verksamhetsinvesteringar BUN 360 181 179 50% 
S:a verksamhetsinvesteringar SN 1 600 749 851 47% 
S:a fastighetsinvesteringar KF & VGN 750 29 721 4% 
S:a fastighetsinvesteringar KS 1 000 1 000 0 100% 
S:a fastighetsinvesteringar BUN 1 650 1 869 -219 113% 
S:a fastighetsinvesteringar SN 9 000 7 542 1 458 84% 

Totala investeringar 22 660 13 557 9 103 60% 

För kommunstyrelsens verksamhetsinvesteringar kommer avvikelsen främst i från att en post på 
1,4 Mkr för Medel till KS förfogande inte nyttjats, ett större vägprojekt som var tänkt att genomföras 
under 2021 är försenat och en planerad investering av offentlig belysning i Bodarna skjutits på till 
2022 i avvaktan på bredbandsbeslut. Om posten Medel till KS förfogande exkluderas skulle nyttjande 
graden uppgå till 32 %. 

Verksamhetsinvesteringar inom barn- och utbildningsnämnden avsåg inventarier till grundskolan. 
Avvikelsen beror på lägre kostnader än väntat på planerade inköp. Vad gäller fastighetsinvesteringar 
för barn- och utbildningsnämnden beror avvikelsen främst på investering kopplat till öppnandet av ny 
förskola, i befintliga lokaler, i Vindelns tätort. Avvikelse på 36 % beror till största delen på högre 
kostnader än beräknat för ombyggnationen. 

Socialnämndens verksamhetsinvesteringar avsåg framförallt inventarier till äldreomsorgen, och 
investeringsvolymen har varit betydligt lägre än budget då det har funnits stora möjligheter att 
återanvända inventarier från avveckling av Almagården. Vad gäller fastighetsinvesteringar för 
socialnämnden avser det i sin helhet byggnation av ny flygel på Älvbacken som påbörjades under slutet 
av 2020, endast bokförda utgifter från 2021, och beräknas vara klart i början av 2023. 

Fastighetsinvesteringar inom Verksamhet gemensamma nämnder (VGN) avser tillbyggnad av 
brandstationen i Åmsele. En viss del av projekteringen av investeringen har påbörjats under år 
2021.Investeringen har inte färdigställts under år 2021 på grund av att erforderliga beslut från brand- 
och räddningsnämnden och kommunstyrelsen saknats. Behovet av investeringen kvarstår. 
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Driftsredovisning 

Nedan redovisas uppföljning av årets driftsredovisning. 

Tkr Budget Utfall 
Avvikelse 

mot budget 
Utfall fg år 

Avvikelse 
mot fg år 

Nämnd/styrelse intäkter      
Kommunfullmäktige och 
gemensamma nämnder 

0 4 4 81 -77 

Kommunstyrelsen 11 288 13 136 1 848 19 048 -5 912 
Miljö- och byggnadsnämnden 2 307 2 907 600 3 072 -165 
Barn- och utbildningsnämnden 27 789 29 950 2 161 30 210 -260 
Socialnämnden 26 628 47 720 21 092 44 532 3 188 

Nämnd/styrelse kostnader      
Kommunfullmäktige och 
gemensamma nämnder 

-9 673 -11 057 -1 384 -9 788 -1 269 

Kommunstyrelsen -61 122 -58 881 2 241 -64 799 5 918 
Miljö- och byggnadsnämnden -5 538 -6 056 -518 -5 261 -795 
Barn- och utbildningsnämnden -191 129 -191 150 -21 -188 193 -2 957 
Socialnämnden -195 377 -220 323 -24 946 -219 737 -586 
Pensionskostnader -8 100 -6 388 1 712 -7 652 1 264 

Verksamhetens nettokostnader -402 927 -400 139 2 788 -398 486 -1 653 

Finans      
Skatteintäkter 248 442 257 561 9 119 245 624 11 937 
Generella statsbidrag och utjämning 159 362 166 977 7 615 161 784 5 193 

Verksamhetens resultat 4 877 24 399 19 522 8 922 15 477 

Internränta 2 123 2 042 -81 2 551 -509 
Finansiella intäkter 859 761 -98 910 -149 
Finansiella kostnader -150 -314 -164 -174 -140 

Periodens resultat 7 709 26 887 19 178 12 209 14 678 

Kommunens resultat på sista raden uppgår till 26,9 Mkr, vilket motsvarar 6,3 % av skatter och bidrag. 
Det är en positiv avvikelse mot budget med 19,2 Mkr, vilket främst kommer från högre skatteintäkter 
än budgeterat. 

Verksamheterna har totaltsett en positiv avvikelsen mot budget 2,8 Mkr. Detta kommer främst från 
Kommunstyrelsen (+4,1 Mkr), Barn- och utbildningsnämnden (+2,1 Mkr) och kommunövergripande 
pensioner (+1,7 Mkr). Dock vägs det ner av negativa avvikelser inom Socialnämnden (-3,9 Mkr) och 
Räddningstjänsten (-1,5 Mkr), som hanteras inom gemensam nämnd tillsammans med Umeå 
kommun och Robertsfors kommun. 

Pensionskostnaderna för 2021 blev 1,7 Mkr lägre än budgeterat, detta beror främst på lägre 
arbetsgivaravgifter. Förbättringen mot föregående år på 1,3 Mkr, beror främst på lägre kostnader för 
pensionsförsäkring avseende förmånsbestämd ålderspension, i enlighet med budget. 

Skatteintäkterna är 9,1 Mkr större än budget för räkenskapsåret 2021. Detta främst beror på en högre 
skatteunderlagstillväxt än budgeterat, då konjunkturåterhämtningen har gått snabbare än beräknat 
under 2021. Slutavräkningen för både år 2020 och år 2021 har ökat sedan budgetramar antogs av 
kommunfullmäktige i slutet av 2020, en tid med stora osäkerheter i skatteprognoserna på grund av 
den rådande pandemin. Prognosen för avräkningen år 2021 har ökat med närmare 8,2 Mkr, från -
1,9 Mkr till +6,3 Mkr. Generella statsbidrag och utjämning visar en positiv avvikelse med 7,6 Mkr. De 
generella statsbidragen är 3,6 Mkr och avser skolmiljarden samt bidrag för att säkerställa en god vård 
och omsorg om äldre personer. Inkomstutjämningen blev 4,3 Mkr högre än prognos samtidigt som 
fastighetsavgiften var 0,7 Mkr lägre. 2020 var skatteunderlagstillväxten betydligt lägre vilket var 
kopplat till pandemin. 

Finansiella kostnader avviker från budget p.g.a. att osäkra kundförluster ligger här. De hanteras under 
finansen under tiden de betraktas som osäkra, vid verklig förlust bokas de på respektive verksamhet.  
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Kommunens verksamheter 

Kommunfullmäktige och gemensamma nämnder 

Ordförande Kommunfullmäktige Joakim Olsson (S) 

Representant för Vindelns kommun i Brand- och räddningsnämnden, Per- Anders Olsson (S) 

Representant för Vindelns kommun i Personaladministrativa nämnden, Mathias Haglund (S) 

Representant för Vindelns kommun i Överförmyndarnämnden, Britthelen Almqvist (KD) 

Väsentliga händelser under perioden 

 Kommunfullmäktiges sammanträden har under år 2021 fortsatt delvis att genomföras på 
distans på grund av pandemin kopplat till covid-19.  

 Beslut om att Örnsköldsviks kommun lämnar den gemensamma personal- & administrativa 
nämnden from 2022 

 Under årets första sju månader saknades avtal med sotare i Vindelns kommun. 
Umeåregionens brand- och räddningsnämnd löste det genom ett tillfälligt avtal om samarbete 
mellan sotarna i Umeå, Robertsfors och Vännäs kommuner. Upphandling av ny entreprenör i 
Vindeln har genomförts och sedan mitten av augusti 2021 utför Sotaren i Vindeln AB sotning 
och brandskyddskontroll i Vindelns kommun. 

 Det pågående arbetet med att utveckla räddningstjänstens ledningssystem enligt lagkrav 
fortgår, både internt samt externt tillsammans med övriga kommuner i det befintliga 
samarbetet RC Nord samt med några av de övriga kommunerna i Västerbotten. Det nuvarande 
gemensamma ledningssystemet RC Nord (som numera benämns Räddningssamverkan Nord) 
kommer att fortsätta utvecklas under 2022 och kan succesivt komma att växlas upp 
ytterligare. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall 
Avvikelse 

mot budget 
Utfall fg år 

Avvikelse 
mot fg år 

Kommunfullmäktige 661 514 147 476 -37 
Revision 526 533 -7 334 -199 
Valnämnd 0 2 -2 0 -2 
Överförmyndarnämnden 662 625 37 685 60 
Personaladministrativa nämnden 1 603 1 701 -98 1 659 -43 
Räddningsnämnden 6 221 7 677 -1 456 6 554 -1 124 
Totalt 9 673 11 052 -1 379 9 708 -1 345 

Ekonomisk analys 

Kommunfullmäktige redovisar ett positivt resultat för år 2021. Det beror främst på kortare 
sammanträden än budgeterat, inget deltagande på kurser och konferenser samt mycket låga kostnader 
för reseersättning. 

För revison är det ingen väsentlig avvikelse mot budget. Dock finns en avvikelse mot föregående år 
som främst beror på att kostnaden för fördjupandgranskning 2020 inte periodiserades. 

Inom personaladministrativa nämnden har löneadministrationen belastats med drygt 91 tkr som avser 
Vindelns grundläggande bidrag till samverkan i Umeåregionen. Det bidrar till att 
löneadministrationen ser ut att kosta 98 tkr mer än budgeterat. 

Avvikelsen mot budget för Räddningsnämnden kommer främst från ej budgeterade kapitalkostnader 
motsvarande 972 tkr samt merkostnader som härleds till det tillfälliga avtalet för sotare under de sju 
första månaderna under år 2021, motsvarande 287 tkr. 
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Förväntad framtida utveckling 

Avtalstiden för befintliga revisionstjänster är 2020-2022, med möjlighet till ett års förlängning. Beslut 
har tagits i början av 2022 om att nyttja förlängningsåret för 2023, vilket innebär att ny upphandling 
kommer att genomföras under 2023. 

Under år 2022 kommer valet till riksdag, kommun och region att genomföras. Kommunernas 
valnämnder ansvarar för organisering och genomförandet av valet i respektive kommun. 
Förberedelserna inför valet påbörjas redan under januari månad 2022 och kommer att fortsätta fram 
till och med att valresultatet är fastställt. 

Örnsköldsviks kommun lämnar den gemensamma personal- & administrativa nämnden from 2022. 
Den gemensamma nämnden har för budget för 2022 har tagit hänsyn till den förändringen. 

Inom umeåregionens brand- och räddningsnämnd fortgår under 2022 arbetet med att utveckla 
räddningstjänstens ledningssystem (Räddningssamverkan Nord) enligt lagkrav. 

Umeå kommun ska fastställa budgeten för umeåregionens brand- och räddningsnämnd efter samråd 
med övriga samverkande kommuner. Arbetet med framtagandet av en ny fördelningsnyckel för 
nämnden påbörjades under år 2018 men färdigställdes aldrig. Arbetet med framtagandet av en ny 
fördelningsnyckel fortsätter år 2022. 
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Kommunstyrelsen 

Ordförande Mathias Haglund (s) \ Kommundirektör Therese Berg 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen leder och samordnar 
planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi samt bereder ärenden till 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska på Kommunfullmäktiges uppdrag ha uppsikt över övriga 
nämnders verksamhet samt de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsens förvaltning innefattar stabsfunktionerna ekonomi, HR och kansli. Inom 
avdelningen kansli ingår IT. Förvaltningen innefattar också verksamhetsområdet Kommunal 
utveckling. Där ingår gata och park (tekniska), näringsliv, kultur och fritid. Inom avdelningen kultur 
och fritid ingår folkhälsa samt samisk förvaltningskommun. 

Väsentliga händelser under perioden 

 Pandemin har inneburit att politiska möten har genomförts digitalt under hela året.  

 Flytt av VD till VIBO. Renodlad vd-tjänst, ej längre i kombination med teknisk chef.  

 Från och med sommaren 2021 har Vindelns kommun tagit tillbaka ansvaret för 
beredskapsfrågorna. 

 Under hösten 2021 har arbete påbörjats för att fastställa samtliga styrdokument för 
krigsorganisationen i kommunen. 

 Vindelns kommun har driftsatt en ny webbplats under våren 2021. Webbplatsen är en av sju 
webbplatser i Sverige som uppfyller den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
– DOS-lagen. 

 Under år 2021 har kansliet i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med 
framtagandet av underlag för upphandlingen av kombinerad inomkommunal kollektivtrafik 
och skolskjuts.  

 Under året har IT-avdelningen förstärkt kommunens backuprutiner för att skapa en bättre 
informationssäkerhet. Kommunens resurser för IT-support har samlats till den gemensamma 
IT-avdelningen och inneburit en besparing motsvarande 1,0 tjänst. 

 Folkhälsoarbetet har kartlagts och underlag till folkhälsopolitiskprogram är framtaget. 
Folkhälsosamordnare på 50 % har anställts.  

 Färdigställd ombyggnation av barnavdelningen och ungdomshörnan på biblioteket. Ett 
studierum har tillskapats genom finansiering från kulturrådets "Stärkta bibliotek".  

 Beviljade och pågående LONA projekt (lokala naturvårdsatsningar). Under 2021 beviljades tre 
nya insatser; Biosfärområdet för att undersöka möjligheterna att ta fram en digitalkarta för 
biosfärområdet, Naturleder i Vindelns kommun, utveckling av ledorganisation för skötsel och 
drift för leder.  

 Varuhemssändning har utökats med anledning av pandemin. 

 Projekt NIS 6.0 (Näringsliv i samverkan) pågår till den 2022-09-30 med syftet att öka små och 
medelstora företags konkurrenskraft. Drivs i samverkan mellan Umeå och kranskommunerna.  

 Av statsbidraget för förbättrat näringslivsklimat har flera insatser skett, så som påbörjandet av 
ny detaljplan för Vindeln Innovation Park samt förstudie i inflyttarprojektet Hemma är 
Vindeln.  

 Fortsatt arbete med den fördjupade översiktsplanen har genomförts. 

 Nytt vinterväghållningsavtal som innebär att kommunen är delaktig i det löpande arbetet 
tillsammans med två lokala entreprenörer.  

Personalstatistik 

Sjukfrånvaron inom Kommunstyrelsens verksamheter är fortfarande låg. Under årets första månader 
såg vi en ökning jämfört med föregående års inledning. Variationen i sjukfrånvaro beror på att vi 
under 2021 haft medarbetare som varit sjukskrivna under en längre period och eftersom 
kommunstyrelsens verksamheter omfattar få medarbetare så får enstaka fall av sjukfrånvaro ett tydligt 
genomslag i redovisning av sjukfrånvaro. Totalt för året kan konstateras en lägre sjukfrånvaro än 
föregående år. 
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Sjukfrånvaro 

  Kommunstyrelsen 
 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

2,44 2,84 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

5,28 9,11 

Sjukfrånvaron för kvinnor 1,41 3,00 

Sjukfrånvaron för män 4,37 2,62 

Uppföljning arbetstid 

Budgeterad arbetstid / Utförd arbetstid 

Verksamhet 2021 2020 

Antal Årsarbeten Budget Utfall Budget Utfall 

Kommunstyrelsen 37,3 37,72 37,4 37,3 

Årsarbete enligt budget och utfall beräknas enligt schablon 1750 tim/år 

Mål- och indikatoranalys 

Den sammanfattande bilden är att kommunstyrelsens förvaltning inte lyckats tillräckligt väl med de 
indikatorer man har huvudansvaret för. Det är mycket tydligt att pandemin försvårat arbetet i många 
sammanhang och är den avgörande faktorn för ett lågt utfall på indikatorerna. Inte minst är det 
indikatorer som ska mäta service och bemötande samt upplevelsen och tillgången av kultur- och 
fritidsaktiviteter som påverkats. 

Mål 2: Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun 

Indikator: 85 % av de hushåll som har tillgång till det kommunala bredbandsnätet (vid 
fastighetsgräns eller fastighet) ska vara anslutna till ett abonnemang. 

 Ett framåtskridande arbete där gemensam anslutning för våra leverantörer gör att de slipper 
betala överföringsavgift från Umeå till Vindeln. Nätet är uppgraderat för att säkerställa 
stabilitet samt öka hastigheten. Det finns nu sex leverantörer i ViNet som erbjuder 
bredbandstjänster. Vi ska fortsätta informera leverantörerna om att slutkund kan erhålla ökad 
hastighet om så önskas.  

Mål 7: Kontakt med kommunens verksamheter innebär ett gott bemötande där service 
samt tillgänglighet kontinuerligt förbättras 

Indikator: Medborgare och besökare upplever att servicen och bemötandet i kommunens 
verksamheter förbättras. 

 Pandemin har förhindrat mätningar. 

Indikator: Nöjdheten bland medborgare och besökare som använder kommunens digitala tjänster 
(minasidor.vindeln.se) ökar årligen. 

 Utgångsresultatet år 2020 var 1,0 och har till delår ökat till 1,1. Maximal summa är 2,0. 

Mål 9: Vindelns kommuns näringslivsklimat ska årligen upplevas mer positivt av 
företagen i kommunen 

Indikator: Mätningen sker årligen genom Svenskt Näringslivs enkät till företagen. 

 Utfallet är 3,26. För att indikatorn ska vara uppfylld så behöver vi nå nivån 3,65. Maximal 
poäng är 6,0. Kommunen behöver således utveckla sitt gemensamma arbetssätt i att verkligen 
förstå nyttan av ett väl fungerande näringsliv. För att komma framåt har särskilda insatser 
påbörjats under året. Dessa insatser handlar till exempel om utbildning, dialogmöten samt nya 
sätt att stödja vid etableringar och satsningar. 
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Mål 10: Vindelns kommuns verksamheter bidrar årligen till en hållbar miljö 

Indikator: Elförbrukningen i kommunens fastigheter ska årligen minska. 

 Kommunen har påbörjat ett arbete för minskad elförbrukning vilket ger goda resultat. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall 
Avvikelse 

mot budget 
Utfall fg år 

Avvikelse 
mot fg år 

Politisk verksamhet 2 386 1 830 556 1 586 -244 
Kommungemensam service 22 541 20 470 2 071 22 725 2 255 
Kommunal utveckling 24 907 23 444 1 463 21 439 -2 005 
Totalt 49 834 45 744 4 090 45 750 6 

Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsens stab gör ett större överskott om 2,8 Mkr. Det beror på lägre personalkostnader än 
budget. Vakanser i samband med rekryteringar samt i övrigt ej tillsatta vikariat är orsaken. 
Förändringen från att vd för VIBO inte längre är teknisk chef för kommunen innebär på årsbasis ett 
överskott om 0,2 Mkr för året, summan är inräknad i 2,8 Mkr. 

Med anledning av pandemin har politiska möten genomförts på distans och hållits kortare vilket 
generat lägre kostnader för arvoden. Det tillsammans med att kommunstyrelsens medel till förfogande 
inte nyttjats för året innebär ett sammantaget överskott om 0,4 Mkr för den politiska verksamheten. 

Minskat antal kultur- och fritidsevenemang har bidragit till minskade kostnader inom Kommunal 
utveckling. Försäljning av Rabona har påverkat årsresultatet om dryga 0,6 Mkr. Vidare har intäkter 
avseende bygdemedel som inte hanterades i bokslut 2020, inneburit ett överskott om 0,3 Mkr. 

Totalt gör kommunstyrelsen ett överskott om 4,1 Mkr. 

Förväntad framtida utveckling 

Under 2022 är det ovisst om pandemin fortsätter. Om möten fortsatt genomförs på distans kommer 
troligtvis kostnaderna för sammanträden och kurs- och konferenser minska även fortsättningsvis. 

För kommande år finns behov av översyn för vissa avtal. Bland annat gäller det leasingbilar så att 
verksamheternas behov kan mötas men också uppsatta miljömål. 

Under år 2022 står kansliavdelningen inför ett antal större uppdrag, som till exempel,  
beredskapssamordning, säkerhetsskydd och signalskydd, valet 2022, eventuellt ny politisk 
organisation, förvaltningsorganisation m.m. IT-avdelningen behöver arbeta med utökad lagring för att 
hantera den ökade datamängden. En medarbetare inom HR går i pension fr.o.m. 1 maj och rekrytering 
av ny medarbetare pågår. Beräknat tillträde under april. Det beslutades under slutet av 2021 om 
upphandling av nytt ekonomisystem vilket ska påbörjas våren 2022 och planeras att införas 2023. 
Detta projekt kommer ekonomiavdelningen driva och genomföra till stor del. 

Rally Sweden kommer att genomföras och involvera föreningar med flera i kommunen. Simhallen 
planeras att renoveras med nya ytskikt och nytt reningsverk. En långsiktig och säker lösning behöver 
arbetas fram för boktransporter mellan biblioteksfilialer och huvudbiblioteket. Under 2021 har det 
skötts av Servå som nu avsagt sig uppdraget. Biblioteksverksamheten har beviljats bidrag från 
kulturrådet för ännu ett år med Stärkta bibliotek insatser och Bokstart för de minsta. Kommunen har 
gjort en ansökan för ett gemensamt ledprojekt genom Visit Umeå och Umeåregionen. För Vindeln 
ingår tre leder; Isälvsleden, Rödåleden och Tvåälvsleden. 

En fortsatt utredning genomförs om hur ett Kompetenscentrum kan skapas i Vindelns kommun. 
Projektet Hemma är Vindeln fortlöper med syftet att bidra till en ökad inflyttning till kommunen. 

Ett fortsatt arbete kommer att ske för hantering av vägprojekt på Cellovägen samt Tallvägen. Planering 
för att fortsatt utveckla Kommunalhusparken samt Ökbäcksparken. En översyn kommer att 
genomföras åtgärder påbörjas för att få bättre lekparker och fler trivsamma miljöer i tätort och byar. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Ordförande Göran Dahl (s) \ Vik. förvaltningschef Moa Hammar 

Väsentliga händelser under perioden 

 Antagande av tre detaljplaner och färdigställande av en detaljplan till kommunfullmäktige. 

 Förslag till hastighetsplan inom Vindelns tätort är framtagen. 

 GIS-samordnare anställd i kranskommunerna. 

 Handläggningstider för bygglov har i snitt varit 4,9 veckor. 

 Tre nya villor har färdigställts. 

 Tillsyn utförs till stor del på distans och trängseltillsyn på matserveringar har tillkommit som 
arbetsuppgift på grund av coronapandemin. 

 Samarbete med Bjurholms kommun med en delad miljöinspektörstjänst. 

 En handlingsplan för stressfaktorer har tagits fram. 

 Ny taxa för plan- och bygglagen samt för miljöbalken har börjat gälla. 

Personalstatistik 

Uppföljning arbetstid 

Nämnd/Styrelse/Bolag 2021 2020 

Antal Årsarbeten Budget Utfall Budget Utfall 

Miljö-- och byggnadsnämnden 8,13 7,40 8,08 6,37 

Årsarbete enligt budget och utfall beräknas enligt schablon 1750 tim/år 

Mål- och indikatoranalys 

Mål 2: Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun 
 
Indikator 1: Tillgängliga byggbara områden ska finnas i hela kommunen 
En genomgång av detaljplanerad och/eller byggbara områden i kommunen har genomförts. I 
genomgången kontrollerades om det finns detaljplanelagda eller byggbara ytor för: 

1. En- och tvåbostadshus i samtliga tätbebyggda områden i kommunen 
2. Flerbostadshus punkthus samt lägre byggnader i centralort 
3. Flerbostadshus i kommunens övriga tätbebyggda områden i kommunen 
4. Handel- och turism i kommunen 
5. Industri  
6. Vård- och serviceboenden 

 Resultatet av genomgången visar att det finns tillgängliga byggbara områden för alla listade 
former av verksamheter och boenden. 

 Det finns byggbara/detaljplanelagda områden för en- och tvåbostadshus i samtliga 
tätbebyggda områden samt möjlighet för byggande av flerbostadshus. Det finns 
detaljplanelagda områden som omfattar flerbostadshus punkthus samt handel- och turism i 
centralorten. Vindeln Innovation Park har lediga tomter och det finns byggrätt för 
äldreboende i centralorten. 

 Miljö- och byggnadsnämnden fortsätter arbetet med att fram detaljplaner efter 
prioriteringsordning och kölista. 

 Målet för indikator 1 bör vara mer specifikt och tydliggöra vilka exploateringar som ska finnas 
var. Det skulle underlätta arbetet med en strategi för att uppnå målet samt underlätta för 
utvärdering av måluppfyllelse.  

 Beställningar eller direktiv behövs om att ta fram planer på den typen av exploateringar som 
anges i målet. Detaljplaner behövs inte överallt. En lösning för att nå de uppsatta målen skulle 
kunna vara fördjupade översiktsplaner för byarna. I en fördjupad översiktsplan kan politiken 
påverka hur de vill att områdena ska utvecklas. 
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Mål 10: Vindelns kommuns verksamheter bidrar årligen till en hållbar miljö 
Indikator 1: Andel av kommunens fordonsflotta som utgörs av fordon som är möjliga att driva med 
fossilfria drivmedel ökar årligen. 

 Kartläggning av kommunens fordonsflotta pågår visar att 16 personbilar är elhybrider av 31 
fordon. Lätta lastbilar och minibussar är även inräknade.  

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall 
Avvikelse 

mot budget 
Utfall fg år 

Avvikelse 
mot fg år 

Politisk verksamhet 187 189 -2 191 2 
Plan- och bygg 1 941 1 525 416 693 -831 
Miljö- och hälsa 1 103 1 436 -333 1 465 30 
Övrigt 0 0 0 -160 -160 
Totalt 3 231 3 150 81 2 189 -959 

Ekonomisk analys 

Nämnden gör ett överskott på 81 tkr. Plan- och bygg går med ett stort överskott som förklaras av ny 
taxa samt ett högre antal ärenden än förväntat. Totala kostnader ligger i linje med budget, 1,6 % över. 
Miljö- och hälsoskydd går med ett underskott kopplat till lönekostnader som har ökat på grund av flera 
förändringar i personalstyrkan vilket lett till inskolningar och överlappning mellan personer. 

Avvikelsen till föregående år kan till största delen kopplas till plan- och byggavdelningen där 
lönekostnaderna 2021 var högre och 2020 erhölls engångsbidrag om totalt cirka 700 tkr. Utöver det 
utbetaldes ett bidrag på 160 tkr för energirådgivning år 2020. Avvikelsen minskas av att intäkter från 
taxor och avgifter ökade under 2021. 

Förväntad framtida utveckling 

Under 2022 arbetar förvaltningen bland annat för att kunna vara med i arbetet att publicera en publik 
karta till hemsidan, att detaljplaner och den fördjupande översiktsplanen ska antas. En flerårig plan 
för avloppsinventering ska även tas fram. Nämnden förväntar sig en liknande mängd inkomna 
ärenden som under 2021. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförande Britt-Louise Eriksson (s) \ Förvaltningschef Lars Johansson 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet består av förskola och pedagogisk omsorg, 
grundskoleverksamhet, gymnasieskola, gymnasieantagning, kommunal vuxenutbildning, musikskola, 
ungdomsverksamhet och köksverksamhet. Musikskolan avvecklades från och med ht 21. 

Väsentliga händelser under perioden 

 Samtliga verksamheter har under 2021 påverkats av Coronarestriktionerna, dock i olika hög 
omfattning. Svårigheter att hitta vikarier har varit en utmaning som alla verksamheter haft 
under det gångna året. 

 Behovet av barnomsorgsplatser har ökat främst i centralorten. Även inom pedagogisk omsorg 
har behovet av platser ökat. 

 Galaxen, är en ny förskola som öppnades i centralorten, i samband med starten av 
höstterminen.   

 Skolinspektionen granskade huvudmannen och Renforsskolan under mitten av vårterminen. 
Resultatet blev att förbättringsområden inom trygghet, studiero, extraanpassningar och 
särskilt stöd synliggjordes. Dessa åtgärdades under året.  

 Ett större antal elever har bytt skolhuvudman och färre elever från andra kommuner genomför 
skolgång i Vindelns kommun vilket ökat IKE-kostnaden. 

 Årskurs 3 återinfördes för läsåret 21/22 i Granö och Åmsele skola, efter beslut i nämnden.  

 Älvbrinken har anpassat sina lokaler för särskolan. Samtliga av kommunens särskoleelever nu 
kan gå hela sin skolgång på samma ställe. 

 Ungdomsgården har varit stängd huvuddelen av 2021, på grund Corona. 

 Inför höstterminen 2021 är musikskolan avvecklad. 

Personalstatistik 

Ökningen av sjuktalen beror till största den på Corona. En svag ökning har skett gällande 
långtidssjukskrivna. 

Antalet årsarbetare är summan av arbetstid som utförts av personal som har arbetat under året. Det 
betyder att all tid räknas och det betyder också att personal som finansierats av bidrag räknas in. Dessa 
finns inte fullt ut budgeterade. Därav skillnaden mellan budget och utfall. Under 2020 genomfördes 
neddragningar av tjänster inom förvaltningen. Detta avspeglar sig i resultatet. 

Sjukfrånvaro 

  
Barn- och 

utbildningsnämnden 
 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,25 6,59 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

15,46 13,51 

Sjukfrånvaron för kvinnor 7,49 6,87 

Sjukfrånvaron för män 6,11 5,24 

Budgeterad arbetstid / Utförd arbetstid 

Nämnd/Styrelse/Bolag 2021 2020 

Antal Årsarbeten Budget Utfall Budget Utfall 

Barn- och Utbildningsnämnden 161,1 165,04 175.0 166,86 

Årsarbete enligt budget och utfall beräknas enligt schablon 1750 tim/år 



 
 

Årsredovisning 2021 

 

 

 Sida 54(67) 
  
  
  
  
  

 

 

Mål- och indikatoranalys 

Barn- och utbildningsnämnden 

Mål 2: Det ska finnas goda möjligheter att leva och bo i hela Vindelns kommun 

Indikator: Alla barn ska bli anvisade till en förskoleplats inom två månader från att en komplett 
ansökan inkommit (om inte ett senare placeringsdatum önskas i ansökan) 

Indikatorn har uppnåtts beroende på att verksamheten kan bemöta efterfrågan. Detta beror på en god 
framförhållning och fortlöpande analys av behovet gällande barnomsorg. 
Inför 2022 kommer denna analys att fortlöpa samt kompletteras med en lokalutredning för att 
kommunen ska kunna försätta med att tillhandahålla barnomsorgsplatser utifrån uppställda mål och 
indikatorer 

Mål 3: Alla elever ska efter avslutad grundskola söka gymnasial utbildning och blir 
antagen på sitt förstahandsval gällande gymnasieprogram. 

Indikator: Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) ska vara bland de 
fem bästa i länet. 

Målet har inte nåtts beroende på ett stort antal elever i behov av stöd. 
För att förbättra förutsättningarna för eleverna att nå målen behöver resurser optimeras ytterligare för 
att komma alla elever till godo. En handlingsplan för ökad måluppfyllelse, som omfattar hela 
grundskolan, har implementeras under hösten 2021. Ett tydligt statistiskt underlag som fortlöpande 
följer elevernas och skolornas resultat har utarbetats under våren 2021. Underlaget gör det möjligt för 
personal och skolledning att följa elevresultatens utveckling över tid. Det kommer att ligga som grund 
för att fördela resurserna utifrån behoven på ett mer effektivt sätt. 

Mål 4: Andelen medborgare i sysselsättning ska årligen öka 

Indikator: Andel elever som har godkänt i alla ämnen i sin studieplan. Vuxenutbildning. 

Målet har nåtts. En bidragande orsak till god måluppfyllelse är handledning av pedagog på plats. samt 
kunnig och kompetent personal. Genom fortsatt förbättrad uppföljning av studieplaner och 
förstärkning av ledningsorganisationen samt administration kommer verksamheten att utvecklas 
ytterligare. 

Indikator: Andelen elever som uppger att de känner sig trygga i skolan ökar. Åk 4-9 samt Åk 9. 

Målet är på väg att uppnås. Dock behöver insatser förlöpande ske för att skapa trygghet och studiero. 
För att förbättra resultatet kommer ytterligare satsningar att ske på värdegrundsarbete, elevråd, 
trygghetsteam, vid behov ökad vuxennärvaro under raster, samt kartläggning av otrygga platser inom 
verksamheterna. I förebyggande syfte finns elevcoach tillgänglig i åk 6-9. Arbetet med trygga klassrum 
har påbörjats under hösten 2022, på Renforsskolan. Pandemin har bidragit till att alla insatser kopplat 
till trygghet och studiero inte har kunnat genomföras. Samarbete kommer att ske med 
socialförvaltningen, gällande barn och elevers psykiska ohälsa, från och med vårterminen 2022. Den 
kommande familjecentralen kommer långsiktigt att bidra till ökad trygghet för barn. 

Mål 10: Vindelns kommuns verksamheter bidrar årligen till en hållbar miljö 

Indikator: Minska mängden matavfall i kommunens kök 

Arbetet har skett på ett positivt sätt inom alla grundskolor och förskolor. Det finns klara rutiner 
gällande hantering av mat samt att eleverna serveras av personal. Detta bidrar till minskat matsvinn 
och bra resultat. Det som har bidragit till det goda resultatet är klara rutiner, engagemang och intresse 
från kökspersonal samt ett gott samarbete med verksamheterna. 

Mål 11: Utövandet av kultur- och fritidsaktiviteter i Vindelns kommun ökar årligen 

Indikator: Besöksstatistik på fritidsgården samt nöjdhetsgrad 

Fritidsgården har varit stängd under pandemin varför mätningen inte har kunnat genomföras. 
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Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall 
Avvikelse 

mot budget 
Utfall fg år 

Avvikelse 
mot fg år 

Politisk verksamhet 483 329 154 509 180 
Gemensamt 6 124 6 034 90 6 553 519 
Förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem 

39 328 37 305 2 023 35 622 -1 682 

Grundskola 80 818 81 270 -452 77 951 -3 320 
Gymnasieskola 31 459 32 412 -953 32 165 -247 
Kommunal vuxenutbildning 3 082 1 943 1 139 2 686 743 
Ungdomsverksamhet 1 123 982 141 1 174 191 
Musikskola 923 925 -2 1 324 399 
Totalt 163 340 161 200 2 140 157 984 -3 217 

Ekonomisk analys 

Förvaltningens överskott är främst koncentrerat till förskolan och kommunala vuxenutbildningen. 

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem uppvisar större överskott. Detta beror främst på 
minskade kostnader på grund av tjänstledigheter, lägre snittlöner än budgeterat, låga 
vikariekostnader, ökade barnomsorgsavgifter och förändringar inom köksorganisationen. Minskade 
kostnader åter finns även inom interkommunala och fristående verksamheter, ca 0,8 Mkr. Detta beror 
på färre barn än budgeterat, främst inom fristående verksamheter och interkommunal pedagogisk 
omsorg. Kostnaderna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem har ökat jämfört med föregående 
år på motsvarande 1,7 Mkr. Det beror främst på etableringen av Galaxen och ökat barnantal jämfört 
med föregående år, inom interkommunala och fristående verksamheter. 

Grundskolan har underskott inom interkommunala verksamheter, beroende på fler elever, samt Granö 
skola, kopplat till politiskt beslut gällande utökning av åk 3. Underskottet uppvägs av överskott inom 
andra grundskoleenheter, t.ex. Renforsskolan, samt mer bidrag än budgeterat, exempelvis läxhjälp och 
ersättning för höga sjuklöner. Kostnader kopplat till Skolmiljarden uppgår till 0,6 Mkr, dock är 
intäkten på motsvarande belopp ett generellt statsbidrag som bokförs inom finansen. Inom 
grundskolan har kostnaderna ökat med 3,3 Mkr jämfört med föregående år. Det beror främst på 
ökande interkommunala kostnader, beroende på fler elever, på 2 mkr, skolskjutsar samt utökning av 
åk 3. 

Gymnasieskolans underskott beror på ökade kostnader för utbildningsplatser, samt tilläggsbelopp. 
Underskottet uppvägs mot lägre kostnader inom gymnasiesärskolan. 

Kommunal vuxenutbildning redovisar ett större överskott kopplat till ökade statsbidrag för 
medfinansiering av yrkeskurser, som genomförts 2020 och 2021, delvis på grund av Covid-19-
ersättningar från staten samt nya beslut om högre medfinansiering. Verksamheten har även köpt 
mindre externa utbildningar samt ej ersatta vakanser. 

Förväntad framtida utveckling 

En utredning pågår gällande en gemensam köksorganisation. 

Inom förskolan görs satsningar inom språk och IKT. Detta förväntas ge bättre möjligheter för barnen 
att lyckas inom skolan. Behovet av barnomsorgsplatser förväntas kvarstå under 2022. Fortsätter 
ökningen behöver fler platser inom barnomsorgen skapas. 

Barnantalet förväntas även öka inom pedagogisk omsorg under 2022. Detta innebär att 
Vindel-Ånäset kan behöva utöka bemanningen för att säkerställa god verksamhet. 

Elevantalet sjunker generellt i låg- och mellanstadiet och de stora elevgrupper som grundskolan haft i 
de lägre stadierna koncentreras nu till högstadiet, som ökar sitt elevantal kraftigt. Förvaltningens två 
största skolenheter har stora behov av renovering, förbättring och anpassning av lokaler utifrån 
kommande elevunderlag. 
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Ett fortsatt arbete med att se över, utvärdera och effektivisera kommunens övergripande elevstöd 
kommer att vara en central och viktig uppgift under det kommande året. Ett treårigt projekt har därför 
inletts tillsammans med Skolverket. Syftet är att öka måluppfyllelsen och höja resultaten för eleverna i 
samtliga verksamheter. 

Under 2022 kommer ett samarbete att ske med socialförvaltningen gällande barn och ungdomars 
psykiska hälsa. Öppnandet av familjecentralen kommer att försenas beroende på utmaningar kopplat 
till lokalen. 

Kommunal vuxenutbildning kommer att ansöka om medel för att främja och utveckla Lärcentrum, 
under våren 2022. För att bredda utbudet ytterligare kommer en regionövergripande satsning på YH-
utbildningar att ske, samt att genom bidrag kunna möta upp de lokala företagsbehoven på ett bredare 
plan. 

Fritidsgårdens placering behöver utredas för att kunna skapa goda möjligheter till att erbjuda 
ungdomarna en bred ungdomsverksamhet. 
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Socialnämnden 

Ordförande Dan Oskarsson (s) \ Förvaltningschef Jim Lindberg 

Väsentliga händelser under perioden 

 Förvaltningschef har varit föräldraledig under ett halvår. Verksamhetschef inom äldreomsorg 
slutade sin tjänst i september. 

 Införande av nytt verksamhetssystem avslutats under 2021. 

 Stor påverkan av pandemin då många utvecklingsområden fått stå tillbaka på grund av 
hantering av smittskyddsåtgärder och bemanningsfrågor. 

 Pandemin har påverkat verksamheterna stort utifrån restriktioner samt ökat behov inom 
hemtjänsten. 

 Avveckling av Almagården är försenad. Beräknas vara klar i mars 2023. 

 Nytt arbetssätt kring personcentrerad vård är påbörjat inom ramen för nära vård 
omställningen. 

 En ny gruppbostad med sex platser har startat under hösten och samtliga lägenheter är 
uthyrda. 

Personalstatistik 

 Sjukfrånvaron har minskad under 2021 vilket är överraskande utifrån pandemin. 
Förvaltningen har arbetat aktivt med att minska sjukfrånvaron vilket gett resultat. 

 Antal årsarbetare har ökat. Orsaken till detta är övertagande av städpersonal från Samhall 
samt satsning på öppenvårdsinsatser inom IFO. 

Sjukfrånvaro 

  Socialnämnden 
 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

7,05 7,52 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer 

19,91 21,75 

Sjukfrånvaron för kvinnor 7,76 8,10 

Sjukfrånvaron för män 4,76 5,47 

Uppföljning arbetstid 

Nämnd/Styrelse/Bolag 2021 2020 

Antal Årsarbeten Budget Utfall Budget Utfall 

Socialförvaltningen 218,5 257,43 248,6 242,33 

Årsarbete enligt budget och utfall beräknas enligt schablon 1750 tim/år 

Mål- och indikatoranalys 

 Måluppfyllelsen har i det stora hela varit god. Vissa indikatorer behövs förändras då de är 
svåra att mäta. Arbete med det pågår och förslag till förändringar kommer att presenteras till 
politiken under våren 2022. 

 Inom IFO har arbetet med måluppfyllelse samt indikatorvärden varit positiv både när det 
gäller unga som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret samt långvarigt försörjningsstöd. 
Antalet med långvarigt försörjningsstöd har minskat med 2,3 procentenheter vilket är 
resultatet av ett gott samarbete mellan IFO och arbetsmarknadsenheten. 

 När det gäller återkoppling samt beslut om försörjningsstöd så är det god måluppfyllelse. Ny 
SMS-tjänst är installerad vilket möjliggör snabb återkoppling av ansökan.  
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 När det gäller kontinuiteten inom hemtjänsten så är resultatet sämre. En ökning av antalet 
personal med 3 personer. Denna indikator har påverkats av hög sjukfrånvaro i samband med 
pandemin. 

 När det gäller genomförandeplan för brukare inom hemtjänst samt på korttids så klarar vi inte 
målet. Svårigheten är att hinna lära känna personerna tillräckligt för att kunna göra en 
komplett genomförandeplan. Det är även svårigheter att kunna samla alla som ska vara 
delaktiga i planen på grund av pandemin. 

 Nöjdheten bland brukare inom hemtjänst och särskilt boende är mycket god. Resultatet är gott 
och det bedöms som svårt att kunna öka nöjdheten ytterligare. Fokus kommer att ligga på att 
hålla den höga nivån framöver. 

 Antalet fallolyckor är högre än målsättningen. Orsaken till detta är troligen att de äldre blir allt 
sämre innan de beviljas socialtjänstens insatser. Pandemin har sannolikt påverkat då de äldre 
är mer isolerade än tidigare vilket medför mindre social stimulans och aktivitet. Förvaltningen 
kommer under 2022 att förstärka det rehabiliterande arbetet samt påbörja ett förebyggande 
arbete. Fallpreventiva åtgärder kommer att ha hög prioritet för att förbättra resultatet. 

 Mängden matavfall inom köket är högre än målsättningen. Ett arbete för att förbättra detta 
kommer att inledas inom diskussionen för ett gemensamt kök med Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall 
Avvikelse 

mot budget 
Utfall fg år 

Avvikelse 
mot fg år 

Politisk verksamhet 421 392 29 468 76 
Gemensamt 7 821 7 309 512 8 445 1 136 
Äldreomsorg 97 150 108 632 -11 482 107 935 -697 
Verksamhet enligt LSS 32 686 32 156 530 28 671 -3 485 
Individ- och familjeomsorg 22 289 17 238 5 051 23 504 6 265 
Övrigt 8 382 6 877 1 505 6 181 -695 
Totalt 168 749 172 604 -3 855 175 204 2 600 

Ekonomisk analys 

Avvikelse mot budget för socialnämnden 2021 är -3,9 Mkr. Resultatet har påverkats positivt av 
fonderade medel (EKB och nyanlända) med ca 3,9 Mkr. Kostnader som tidigare beräknats till EKB och 
nyanlända bedöms vara mindre de kommande åren än tidigare prognos. Vilket innebär att dessa 
medel ska bokföras på 2021. 

Socialnämnden har en avvikelse på intäktssidan med 21 Mkr i driftredovisningen. Orsaken till detta är 
tillkomna statsbidrag från Socialstyrelsen för utvecklingsinsatser inom hela verksamhetsområdet samt 
intäkter från Arbetsförmedlingen för bland annat extratjänster och lönebidrag. Vi har även fått 
intäkter från Migrationsverket kopplat till nyanlända och EKB samt Försäkringskassan för 
sjuklönekostnader. Dessa medel är inte budgeterade då de uppkommit under innevarande år. 
Nämnden har haft kostnader motsvarande dessa vilka till stor del har varit tillfälliga kostnader för 
framförallt löner och utbildningar. 

Under 2021 har vi haft ett generellt stadsbidrag på 2,9 Mkr i syfte att säkerställa god vård och omsorg 
som bokförts på finansen. För detta har vi haft kostnader med motsvarande belopp i socialnämnden 
för att stärka bemanningen inom äldreomsorgen. Detta statsbidrag kommer även att finnas 2022 med 
samma belopp. För 2023 förväntas kostnaden inte finnas kvar. 

Största avvikelsen är inom äldreomsorgen som redovisar ett underskott med -11,4 Mkr. Särskilt 
boende har största underskottet med -7,4 Mkr. Största orsaken är fördröjd avveckling av Almagården 
som var planerad att vara avvecklad till sista juni 2021 där avvikelsen är -4,9 Mkr. Avvecklingen av 
Almagården är nu beräknad till mars 2022 vilket kommer minska kostnader för personal och lokal. En 
annan stor orsak är bemanningskostnader utifrån vårdtyngd samt isolering av avdelningar och 
karantänsregler Covid-19, vilket uppskattas till ungefär 1 Mkr. 
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Hemtjänsten har en avvikelse på -3,5 Mkr vilket påverkas av ett kraftigt ökat behov främst på grund av 
pandemins effekter samt att vi minskar antalet särskilt boende platser. De ökade behoven bedöms 
kvarstå även under 2022. Arbetet med en mer restriktiv biståndshandläggning ska minska 
kostnaderna för hemtjänstinsatser. 

Utöver ovanstående så har skyddsmateriel för Covid-19 har påverkat resultatet med -1,7 Mkr för hela 
nämnden. Oklart om dessa kostnader kommer att kvarstå då det är svårt att förutspå pandemins 
påverkan av verksamheten utifrån skyddssynpunkt. 

IFO redovisar ett överskott. Detta är resultatet av förändrade arbetssätt som pågått under några år. 
Exempel på detta är omförhandling avtal för familjehem, samarbete med arbetsmarknadsenheten 
kring försörjningsstöd samt riktade öppenvårdsinsatser. Mot föregående år så har vi en minskning av 
förbrukade medel inom IFO med 6,3 Mkr. 4 Mkr av dessa är fonderade medel som nämns i första 
stycket. 

LSS redovisar ett överskott. Orsaken till detta är att kommunen tillskapat en ny gruppbostad som 
ersatt personlig assistans samt förbättrat handläggningen när det gäller uppföljning och förändring av 
beslut. Mot föregående år så har vi en ökning inom LSS med 3,4 Mkr. Orsaken är öppnandet av ny 
gruppbostad med sex platser. Alternativet var att verkställa insatserna med personlig assistans vilket 
hade inneburit en dubblering av kostnader jämfört med gruppbostad. 

Under övrigt så har redovisar förvaltningen ett överskott på 1,5 Mkr. Avvikelsen är 0,8 Mkr jämfört 
med föregående år. Orsaken är minskat nyttjande av färdtjänst på grund av pandemin samt ökade 
intäkter inom resursverksamheten. 

Förväntad framtida utveckling 

Osäkerhet finns kring hur staten kommer att styra när det gäller bemanningsnivåer inom 
äldreomsorgen samt uppdraget inom hemsjukvården kopplat till primärvårdsomställningen inom nära 
vård. Risk finns även för att ansvar för fler insatser enligt HSL kommer flyttas från regionen till 
kommunen. 

En ny socialtjänstlag som träder i kraft 2023 kan ställa högre krav på förebyggande insatser inom 
verksamheterna. Detta innebär att förvaltningen kan tvingas att tillskapa vissa öppenvårdsinsatser för 
att nå lagkraven. 

Utbyggnationen av nya särskilt boende platser på Älvbacken fortlöper enligt plan. Beräknas vara klar i 
januari 2023. 
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Kommunala koncernföretag 

Vindelns kommunkoncern AB 

Bolaget hade tidigare syftet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Vindelns kommun använder för 
sin verksamhet. Dock överläts samtliga aktier till Vindelns kommun år 2020 och sedan dess har det 
inte varit någon aktivitet i bolaget. 

Då bolaget inte bedrivit någon verksamhet och inte haft några intäkter och kostnader under 
räkenskapsåret lämnas inte någon resultaträkning. 

Balansräkning 

Tkr 2021 2020  

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 0 0  
Maskiner och inventarier 0 0  
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och 
bostadsrätter 

0 0  

Långfristiga fordringar 0 0  
Summa anläggningstillgångar 0 0  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 0 0  
Kortfristiga placeringar 0 0  
Kassa och bank 100 100  
Summa omsättningstillgångar 100 100  
Summa tillgångar 100 100  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

EGET KAPITAL    
Årets resultat 0 0  
Övrigt eget kapital 100 100  
Summa eget kapital 100 100  
OBESKATTADE RESERVER 0 0  
AVSÄTTNINGAR 0 0  
SKULDER    
Långfristiga skulder 0 0  
Kortfristiga skulder 0 0  
Summa skulder 0 0  
Summa skulder, avsättningar och eget 
kapital 

100 100  
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Vindelnbostäder AB 

Väsentliga händelser under perioden 

Nybyggnation av LSS-boendet på fastigheten Flakabäck 1:192 slutfördes under året. Uthyrning av LSS-
boendet med sex stycken lägenheter och gemsamhetsutrymmen startade under kvartal 4. Detaljplanen 
för Sockenmagasinet – Godtemplaren vann laga kraft efter halvårsskiftet och projektframställning för 
etapp 1 påbörjades. Projektering och upphandling flerfamiljshus i Tvärålund genomfördes under året 
dock är byggstart satt i avvaktan pga. överklagan av bygglovet. Almagården konvertering från särskilt 
boende till trygghetsboende fortlöpte under året. Underhåll och reinvesteringar av tak, hiss och kök 
genomfördes under året. Fortlöpande underhåll av lägenheter vid omflyttning genomfördes. 

Över året har vakansgraden inom bostäderna och industrilokalerna varit 2,2 % (2,6 %). 

ViNet - Stadsnätet 
Mindre utbyggnads projekt genomfördes under året och totalt blev det ytterligare totalt 24 stycken 
nyanslutningar till den befintliga infrastrukturen. Totalt finns fem stycken tjänsteleverantörer i 
stadsnätet med möjlighet att få fler att ansluta sig. Underhåll och utbyte av aktivutrustning har 
genomförts under året för att framtidssäkra stadsnätets funktion. Detta har medfört att ViNet kunnat 
ge tjänsteleverantörerna högre hastighet upp till 1Gb/s till respektive slutkund. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall 
Avvikelse 

mot budget 
Utfall fg år 

Avvikelse 
mot fg år 

Ben 1 - Vibos fastigheter, 
lägenheter 

1 072 3 882 2 810 2 901 982 

Ben 2 - Kommunens fastigheter 0 0 0 0 0 
Ben 3 - Industrifastigheter 397 844 447 610 234 
Ben 4 - ViNet 84 457 373 615 -158 
Gemensamma kostnader 0 166 166 0 166 

Totalt 1 553 5 349 3 796 4 126 1 223 

Ekonomisk analys 

Resultatet för 2021 blev ett överskott på 3 936 tkr, efter avskrivningar och skatt. Resultatet beror på 
ökad intäktsmassa. 

Bolagets totala låneskuld uppgår till ca 167 Mkr. Lånen löper med fast och rörlig ränta. 

Förväntad framtida utveckling 

Vindelnbostäder AB 
Byggstart för hyreshuset i Tvärålund beräknar man att påbörja under kvartal 2, 2022. Projektering och 
upphandling av ett flerbostadshus, etapp 1, på Sockenmagasinet planeras under kvartal 3. Fortsatt 
fokus på underhåll och reinvesteringar i dem befintliga fastigheterna. 

Vinet - Stadsnätet 
Under 2022 kommer det vara fortsatt fokus att kvalitetssäkra driften av stadsnätet genom underhåll 
och utbyte av aktiv utrustning, dokumentation och samt fortsätta jobba med tjänsteleverantörer för att 
få fler slutkunder in i nätet. Vinet planerar att söka bredbandsstöd för utbyggnationen av stadsnätet 
via PTS under 2022. 
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Resultaträkning 

Tkr 2021 2020  

Verksamhetens intäkter 53 027 47 860  
Verksamhetens kostnader -38 709 -34 954  
Avskrivningar -7 941 -7 589  

Verksamhetens nettokostnader 6 377 5 318  
Finansiella intäkter 11 9  
Finansiella kostnader -1 039 -1 201  

Resultat efter finansiella poster 5 349 4 126  
Bokslutsdispositioner -503 -578  
Skatt på årets resultat -910 -570  

Årets resultat 3 936 2 978  

Balansräkning 

Tkr 2021 2020  

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 177 699 165 069  
Pågående nyanläggningar 3 255 7 183  
Maskiner och inventarier 6 376 3 306  
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och 
bostadsrätter 

40 40  

Långfristiga fordringar 299 178  
Summa anläggningstillgångar 187 670 175 776  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 40 538 45 764  
Kortfristiga placeringar 0 0  
Kassa och bank 91 208  
Summa omsättningstillgångar 40 629 45 972  
Summa tillgångar 228 299 221 748  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

EGET KAPITAL    
Årets resultat 3 936 2 978  
Övrigt eget kapital 31 511 28 533  
Summa eget kapital 35 447 31 511  
OBESKATTADE RESERVER 5 609 5 106  
AVSÄTTNINGAR 0 0  
SKULDER    
Långfristiga skulder 166 919 167 000  
Kortfristiga skulder 20 324 18 131  
Summa skulder 187 243 185 131  
Summa skulder, avsättningar och eget 
kapital 

228 299 221 748  
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AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 

Väsentliga händelser under perioden 

- Ökning av besökarantalet med ca 50 % säsongen 20/21 jämfört med föregående säsong. 
- Möjliggjort för online-bokning för högre och säkrare tillgänglighet. 
- Inga tävlingar eller friluftsdagar genomfördes under den gångna säsongen till följd av pandemin. 
- Corona-säkrat miljön genom färre sittplatser inomhus. Har istället utökat antalet bord och sittplatser 
utomhus samt gett utrymme för fler grillmöjligheter genom utökning av grillplatser och vindskydd. 
- Avverkning på fastigheten har skett för framtida expansion och utveckling av verksamheten. 
- Inköp av en begagnad pistmaskin för att nå högre effektivitet och högre kvalité i pist och park. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall 
Avvikelse 

mot budget 
Utfall fg år 

Avvikelse 
mot fg år 

Skidverksamhet -91 -364 -273 -611 247 
Restaurangverksamhet -77 -169 -91 -94 -75 
Campingverksamhet 9 137 128 25 113 
Kommunbidrag 500 500 0 650 -150 

Totalt 341 105 -236 -30 135 

Ekonomisk analys 

Resultatet för 2021 blev en vinst om 105 tkr. I resultatet ingår driftsbidrag från kommunen med 
500 tkr. Avverkning på fastigheten har skett med avsikt på framtida expansion av anläggningen, vilket 
gav en nettointäkt på 328 tkr utanför ordinarie verksamhet. 

Ett stadigt ökande besökarantal säsongen 20/21 medförde en markant ökad intäkt för 
skidverksamheten. Däremot innehöll både säsongen 20/21 samt uppstarten av säsongen 21/22 ett 
antal kostsamma maskinella haverier. Utöver detta tillkom ökade kostnader för dricksvatten, på grund 
av dålig tillrinning och ett större läckage. Ytterligare kostnadsökningar kommer från ändrade rutiner 
och mer timmar med pistmaskin för att bemästra väderleken och hålla god standard i nedfarterna. 

Allmänt ökade kostnader på grund av pandemin och dess restriktioner, framförallt inom 
restaurangverksamheten. 

Campingverksamheten har haft fortsatt positiv utveckling och har utökats med ett antal platser för 
kort- och långtidsbesök. 

Förväntad framtida utveckling 

Tidig säsongsstart är avgörande i konkurrensen med närliggande alpina anläggningar. Ett fortsatt 
arbete för att möjliggöra en utveckling av anläggningen och dess kapacitet är ett måste, det ligger i 
bolagets planering för framtiden med ökad verksamhet och attraktionskraft för att nå allt fler besökare 
och nya målgrupper. Detta genom utvecklandet av ett Ski-Center, där en ansökan om medfinansiering 
från Jordbruksverket håller på att tas fram. 

En plan håller även på att arbetas fram för fortsatt utveckling av campingen med fler platser och 
samlingslokal med duschar och kök samt en säkrare dricksvattentillgång för hela anläggningen. Samt 
utbyggnad av campingen på Buberget med stugby och försäljning av stugtomter i anslutning till 
nedfart samt etablering av en motorstadion i anslutning till anläggningen. 
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Resultaträkning 

Tkr 2021 2020  

Verksamhetens intäkter 3 285 2 466  
Verksamhetens kostnader -2 902 -2 214  
Avskrivningar -275 -277  

Verksamhetens nettokostnader 108 -25  
Finansiella intäkter 0 0  
Finansiella kostnader -3 -5  

Resultat efter finansiella poster 105 -30  
Bokslutsdispositioner 0 0  
Skatt på årets resultat 0 0  

Årets resultat 105 -30  

Balansräkning 

Tkr 2021 2020  

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 1 843 1 905  
Maskiner och inventarier 578 584  
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och 
bostadsrätter 

0 0  

Långfristiga fordringar 0 0  
Summa anläggningstillgångar 2 421 2 489  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager m.m 48 0  
Kortfristiga fordringar 520 139  
Kortfristiga placeringar 0 0  
Kassa och bank 15 17  
Summa omsättningstillgångar 583 155  
Summa tillgångar 3 004 2 645  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

EGET KAPITAL    
Årets resultat 105 -30  
Övrigt eget kapital 633 663  
Summa eget kapital 738 633  
OBESKATTADE RESERVER 0 0  
AVSÄTTNINGAR 0 0  
SKULDER    
Långfristiga skulder 444 537  
Kortfristiga skulder 1 822 1 476  
Summa skulder 2 266 2 012  
Summa skulder, avsättningar och eget 
kapital 

3 004 2 645  
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Vindeln Vatten och Avfall AB 

Väsentliga händelser under perioden 

Året har präglats en hel del av Covid-19-pandemin vilket påverkat Vakins arbetssätt. Trots detta har 
verksamheten flutit på bra och pandemin har inte haft någon påverkan på Vinva:s slutprodukt. 

Den första kvinnliga driftteknikern har under 2021 anställts till Vatten- och avloppsverksamheten i 
Vindeln. Anpassning av Vatten och avlopps gemensamhetslokaler har påbörjats under året för att 
skapa god arbetsmiljö för både kvinnliga och manliga medarbetare. 

Avfall och Återvinning har påbörjat att genomföra ett arbete med att förnya återvinningscentralen. 
Arbetet kommer att fortgå även under 2022. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall 
Avvikelse 

mot budget 
Utfall fg år 

Avvikelse 
mot fg år 

Vatten och avlopp 595 889 294 -379 1 268 
Avfall och återvinning 0 0 0 0 0 

Totalt 595 889 294 -379 1 268 

Ekonomisk analys 

Verksamhetens intäkter för perioden uppgår till 20 023 tkr (20 273 tkr för samma period 2020). 
Totala resultatet efter finansnetto uppgår till 889 tkr (-379 tkr). I resultatet ingår inte förutbetalda 
taxeavgifter som periodiserats bort från avfallsverksamheten med 1 934 tkr (791 tkr). 

Om vi bortser från hanteringen av förutbetalda taxeavgifter får Vatten- och avloppsverksamheten ett 
resultat efter finansnetto uppgående till 889 tkr (-379 tkr), motsvarande resultat för avfalls- och 
återvinningsverksamheten uppgår 1 934 tkr (791 tkr). 

För Vatten och Avloppsverksamheten höjdes taxan inför 2021 med motsvarande 6% med en strävan 
efter ekonomi i balans. Energipriserna har under året varit kännbart högre än 2020 vilket gett drygt 
40% högre energikostnader motsvarande 438 tkr. Utöver det har kostnaderna för läcklagning och 
övriga reparationer och underhåll varit ca 1 000 tkr lägre jämfört med 2020. 

Inom Avfall och Återvinning ökar både taxeintäkterna och övriga intäkter för försäljning av återvunnet 
material. Kostnaderna minskar jämfört med föregående år framför allt i samband med 
engångskostnader för införandet av obligatorisk matavfallsinsamling 2020. 

Förväntad framtida utveckling 

Finansieringen av den löpande verksamheten samt investeringar är central. En bra balans mellan 
nivån på taxan och långfristiga lån är en utmaning. 

I en verksamhet med självkostnadsprincip är möjligheterna för egenfinansiering av investeringar 
begränsad, i princip, till nivån på avskrivningarnas storlek. Investeringar utöver det måste ske via 
extern finansiering. Taxorna måste dessutom justeras för att kunna möta dels eftersläpande underhåll, 
dels ökade tekniska och miljömässiga krav. 

Avfall och Återvinning har under 2021 påbörjat arbetet med att kommunerna kommer att ta över 
ansvaret för returpapper från och med 1 januari 2022. Under 2022 blir det viktigt att säkerhetsställa 
att det genomförs som tänkt. För kommande år utreds även om förpackningsmaterial samt bioavfall 
(livsmedelsavfall från butiker och parkavfall) skall vara ett kommunalt ansvar. 

Investeringarna för 2021 uppgick till 3 900 tkr. För perioden 2022–2030 beräknas investeringarna 
uppgå till totalt 115 896 tkr. 
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Resultaträkning 

Tkr 2021 2020  

Verksamhetens intäkter 20 023 20 273  
Verksamhetens kostnader -16 730 -18 522  
Avskrivningar -2 015 -1 679  

Verksamhetens nettokostnader 1 278 72  
Finansiella intäkter 36 87  
Finansiella kostnader -425 -538  

Resultat efter finansiella poster 889 -379  
Bokslutsdispositioner 0 0  
Skatt på årets resultat -150 -30  

Årets resultat 739 -409  

Balansräkning 

Tkr 2021 2020  

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 17 448 18 114  
Pågående nyanläggningar 2 929 3 170  
Maskiner och inventarier 28 536 25 743  
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och 
bostadsrätter 

200 200  

Långfristiga fordringar 47 196  
Summa anläggningstillgångar 49 160 47 423  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 6 456 1 808  
Kortfristiga placeringar 0 0  
Kassa och bank 10 256 12 414  
Summa omsättningstillgångar 16 711 14 222  
Summa tillgångar 65 871 61 646  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

EGET KAPITAL    
Årets resultat 739 -409  
Övrigt eget kapital 1 601 2 010  
Summa eget kapital 2 341 1 601  
OBESKATTADE RESERVER 0 0  
AVSÄTTNINGAR 0 0  
SKULDER    
Långfristiga skulder 52 812 52 661  
Kortfristiga skulder 10 718 7 384  
Summa skulder 63 530 60 045  
Summa skulder, avsättningar och eget 
kapital 

65 871 61 646  
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Begreppsförklaringar 
Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. 

Avskrivningar är den årliga kostnaden för värdeminskningen av anläggningstiden. 

Avsättningar är skulder som är ovissa med avseende på belopp eller den tidpunkt då de kommer att 
regleras. 

Balansräkning visar den ekonomiska ställningen på balansdagen samt hur kapitalet använts 
(tillgångarna) och anskaffats (eget kapital, avsättningar och skulder). 

Driftsredovisning visar utfallet i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader inom 
kommunens olika verksamhetsområden. I driftsredovisningen ingår även interna mellanhavanden. 

Eget kapital visar skillnaden mellan tillgångar och skulder. 

Finansnetto är ett samlat begrepp för ränteintäkter minus räntekostnader. Ett positivt finansnetto 
innebär att ränteintäkterna varit större än räntekostnaderna, ett negativt finansnetto att kostnaderna 
varit större är intäkterna. 

Internränta är kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i anläggningstillgångar) som utnyttjas 
inom en verksamhet. 

Kassaflödesanalys visar hur kommunen fått in pengar och hur de har använts under året. Här 
behandlas in- och utbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller intäkter och 
kostnader. 

Kapitalkostnader är benämningen för kalkylmässig ränta (internränta) på bokfört värde och 
planenliga avskrivningar. 

Kortfristiga fordringar och skulder förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. 

Långfristiga fordringar och skulder har en återbetalningstid på mer än ett år från balansdagen. 

Nettoinvesteringar är investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

Nettokostnader består av intäkter som genererats i verksamheten som minskats med 
verksamhetens kostnader och planenliga avskrivningar. 

Omsättningstillgångar är tillgångar som inte är anläggningstillgångar och som på kort tid kan 
omsättas i likvida medel. Exempel på omsättningstillgångar är banktillgodohavanden, kundfordringar 
och varulager/förråd. 

Periodisering är fördelning av intäkter och kostnader till rätt redovisningsperiod (räkenskapsår). 

Rörelsekapital visar skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder och visar den 
finansiella styrkan på kort sikt. 

Sammanställd redovisning innehåller kommunens samt dess koncernföretags sammanställda 
resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar. 

Soliditet visar betalningsförmågan på lång sikt och är andelen eget kapital av de totala tillgångarna, 
det vill säga till hur stor del har kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel. 

Utrangering innebär att anläggningstillgångar som inte längre används, eller finns kvar i 
verksamheten på grund av att de förstörts, kasserats, slängts, skrotats etc., skrivs ned med det 
återstående redovisade värdet. Om tillgången inte är helt avskriven uppstår en förlust vid 
utrangeringen. 

Övrigt  

Efter vissa värden så anges föregående års resultat inom bakomföljande parentes. 


