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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. 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

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

Befolkningsutveckling 

Utfall 
befolkning 

Födda Avlidna 
Födelse- 

netto 
In- 

flytt 
Ut- 
flytt 

Flytt-
netto 

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         5 530 
Kvartal 4         5 530 

Summa 33 -22 11 133 -105 28 6 45 5 530 

Händelser av väsentlig betydelse 

 Under slutet av 2020 startade kommunen upp verksamhetsområdet Kommunal utveckling. 
Det har gett gott resultat och framförallt har stor utveckling skett inom gata och park.  

 En folkhälsosamordnare har anställts och här pågår ett uppstartsarbete. 
Folkhälsosamordnaren kommer att arbeta fram ett nytt folkhälsopolitiskt program.  

 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. 

 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.  

 Arbetet med friskfaktorer kommer att startas upp under den senare delen av 2021. Det ska nu 
omfatta hela kommunens verksamheter. Socialförvaltningen har tidigare deltagit i en pilot för 
motsvarande.  

 Kommunen har fått förfrågningar rörande vindkraftsparker. Två företag är intresserade av 
etablering. Kommunen har tagit emot en första remiss som ska besvaras under hösten. 
Kommunen kommer att ansöka om respit på svarstiden.  

 Socialnämnden fattade under 2020 beslut om stängning av boendet Almagården som särskilt 
boende. Boendet skall göras om till trygghetsboende. Det har dock tagit längre tid än förväntat 
att omvandla boendet från särskilt boende till trygghetsboende.  

 Arbete pågår med utbyggnad av äldreboendet Älvbacken. 

 Under året har kommunen haft för avsikt att påbörja en satsning med extratjänster. Medel för 
detta har ansökts om och beviljats från Arbetsförmedlingen. Utifrån läget med pandemin har 
de mesta av insatserna dock inte kunnat genomföras utan har skjutits fram. 

 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 2021.  

 Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling under den första delen av 2021.  

 En ny förskoleavdelning har öppnats i tätorten hösten 2021, i tillfälliga lokaler, i väntan på 
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ombyggnation av ordinarie lokaler. 

 Pandemin har delvis påverkat verksamheterna inom förskola och skola.  

 Musikskolan är avvecklad från och med höstterminen 2021. 

 Antagande av detaljplaner för Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet samt för 
kvarteret Nordenstamsgärdan. 

 Förslag till hastighetsplan inom Vindelns tätort är framtagen. 

 GIS-samordnare är anställd i kranskommunerna och miljö- och byggkontoret samarbetar med 
Bjurholms kommun med en delad miljöinspektörstjänst.  

Uppföljning kommunens övergripande mål 

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

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

varje år etablerade indikatorer 

 

Kommentar 

Status: Målet markeras som grönt då tre av fyra indikatorer för mätning uppgår till dess respektive 
mätvärden. 
Prognos: Mål om en stark ekonomi för år 2021 förväntas uppnås. 
Analys: Tidigare års genomsnittligt svaga resultat väntas nu vara brutet och om det prognostiserade 
resultatet uppnås har kommunen en starkare ekonomisk grund att stå på. Dock bör det nämnas att 
denna starka prognos främst kommer från finansen, kopplat till den tydliga befolkningsökningen. 
Verksamheterna når ännu inte sina tilldelade ramar fullt ut. Det är viktigt att verksamheterna bedrivs 
på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Vad gäller investeringar är det en ganska osäker prognos. Detta då det finns risker att 
investeringsprojekt som startas upp under hösten inte kommer att färdigställas helt och faktureras 
från leverantör på denna sida av årsskiftet. 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 likvida medel 
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. 
 

Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

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

1 % 3,2 % Grön: 1 % eller mer. 
Gul: 0,5-0,9 %. 
Röd: Mindre än 0,5 %. 
 
Enligt driftsredovisningsprognos som 
grundar sig i utfall per augusti 2021 väntas 
årets resultat uppgå till 3,2 % av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 
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Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

Soliditeten inklusive 
ansvarsförbindelsen för 
pensionsförpliktelsen, 
ska uppgå till minst 15 % 

15 % 24,8 % Grön: Minst 15 %. 
Gul: Mindre än 15 %, dock minst 13, %. 
Röd: Mindre än 13 %. 
 
Enligt utfall per augusti 2021 uppgår 
soliditeten till 24,8 %. 

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

85 % 100 % 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. 
 
Enligt prognos för investeringar som grundar 
sig i utfall per augusti 2021 väntas årets 
investeringar uppgå till 100 % av 
avskrivningarna plus 18 % av prognostiserat 
resultat. 

Kassalikviditet 110,3 % 159,1 % 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. 
Rött: Avvikelse mot föregående års ovägda 
medel för Västerbottens kommuner mer än 
10,0 % enheter under eller 20,0 % enheter 
över. 
 
Enligt utfall för kommunkoncernen per 
augusti 2021. Vilket är en ökning från 
årsskiftet med 26,2 %-enheter. Orsaken till 
denna ökning är framförallt minskade 
kortfristiga skulder i form av 
leverantörsskulder och interimsskulder. 
 
Med dessa förhållandevis låga kortfristiga 
skulder finns mer likvida medel 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. 

 

  



 
 

Delårsbokslut 2021 

 

 

 Sida 6(52) 
  
  
  
  
  

 

 

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: Målet kommer att vara uppfyllt, det vill säga grönt, till årsbokslut. Tre av fyra indikatorer är 
uppnådda, det vill säga gröna. En indikator är röd (barnkultur). Det beror på att den inte har kunnat 
mätas med anledning av pandemin. Under våren har dock digitala författarbesök med workshops 
hållits för åk 4 i samtliga skolor. Barnens bibliotek - arrangerade digitalt arrangemang med 
musikföreställning, introfilm om biblioteket, fika, tipspromenad och måla ditt eget konstverk + skapa 
dina första bokstäver. 
Analys: Det finns 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 tex 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. 
 

Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

Tillgängliga byggbara 
områden ska finnas i 
hela kommunen 

100 % 100 % 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. 

Barnkultur ska erbjudas i 
hela kommunen 

  Grön: Barnkulturevenemang erbjuds på 
samtliga kommunala bibliotek. 
Gul: Barnkulturevenemang erbjuds på 80 % 
av de kommunala biblioteken. 
Röd: Barnkulturevenemang erbjuds på 
mindre än 80 % av de kommunala 
biblioteken. 
 
Har inte kunnat genomföras p.g.a. pandemin. 

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

85 % 83 % 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. 



 
 

Delårsbokslut 2021 

 

 

 Sida 7(52) 
  
  
  
  
  

 

 

Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

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

90 100 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. 

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. 
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 Mätvärde Utfall Kommentarer 

Andelen som sökte till 
gymnasiet 

100 % 91,84 % Grön: 100 % 
Vi arbetar för att alla ska söka gymnasiet. 

Andelen som kom in på 
sitt förstahandsval till 
gymnasiet 

 82 % Måluppfyllelse: 
 
 
Grön: 90-100 % av de som söker till 
gymnasiet tar sig in på sitt förstahandsval. 
Gul: 80-89 % 
Röd: Under 79 %. 

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

 
 Nej 

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

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. Två av tre indikatorer är gröna, det vill säga uppnådda. Den 
tredje mäts först till helårsbokslutet. 
Analys: Samarbetet mellan AME och IFO har inneburit förändrade arbetssätt med målgrupperna 
som gett goda resultat. 
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Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

Andelen unga som ingår 
i det kommunala 
aktivitetsansvaret ska 
årligen minska 

10 % 50,8 % Grön: Minskar med minst 10 % jämfört med 
föregående år. 
Gul: Minskning med 5-9 %. 
Röd: Mindre minskning än 5 % eller ökning. 

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

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

Antalet personer som 
har behov av långvarigt 
försörjningsstöd minskar 

  Grön: 25 % bästa kommunerna i Sverige. 
Gul: Placering mellan grön och rött. 
(startvärde år 2019, gul) 
Röd: Bland de 25 % sämsta kommunerna i 
Sverige. 
 
Rapporteras till årsbokslut. 

Kommunövergripande mål: Arbetsmiljö och hälsa prioriteras och medarbetarnas 

motivation att jobba i Vindelns kommun ökar årligen 

 

Kommentar 

Rapporteras och analyseras till årsbokslut därav sätts ingen status för målet i nuläget.  

 Status:  
Prognos: 
Analys:  

Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

Hållbart 
medarbetarengagemang
, sektion 1 
motivationsindex ökar 
årligen 

  Grönt: Index ökar med minst 1 poäng - varje 
delfråga förbättras. 
Gult: Om index är oförändrat. 
Rött: Om index försämras. 
 
Rapporteras till årsbokslut. 

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

  Grönt: Andelen positiva svar ökar. 
Gult: Andelen positiva svar är oförändrat. 
Rött: Andelen positiva svar försämras. 
 
Rapporteras till årsbokslut. 

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. 
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Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

Personer som söker 
försörjningsstöd ska få 
återkoppling inom två 
arbetsdagar 

2 2 Grön: Om återkoppling sker inom 2 
arbetsdagar eller färre. 
Gul: Om det är 3–4 arbetsdagar och 
Rött: Om det är 5 arbetsdagar eller fler. 
 
Ny sms tjänst installerad som möjliggör att 
målet uppnås. 

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

7 3,8 Grön: Beslut inom 7 arbetsdagar eller färre. 
Gul: 8–9 arbetsdagar. 
Rött: Om det är 10 arbetsdagar eller fler. 

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

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

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

12 17 Grön: 12 personer eller färre i snitt på en    
14-dagarsperiod. 
Gul: 13–14 personer eller färre i snitt på en 
14-dagarsperiod. 
Röd: 15 personer eller fler. 

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. 

8 8,5 Grön: Om antalet dygn möter förväntningen 
eller att den upprättas på kortare tid. 
Gul: Om det överskrider med 1–3 dygn och 
Röd: Om det överskrider 4 dygn. 

Kommunövergripande mål: Kontakt med kommunens verksamheter innebär ett gott 

bemötande där service samt tillgänglighet kontinuerligt förbättras 

 

Kommentar 

Status: Med anledning av pandemin har endast en indikator kunnat mätas och den är grön i utfall. 
Prognos: Utgångsläge för indikatorerna finns framtaget till årsbokslutet. 
Analys: Analyseras till årsbokslut. 
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Indikatorer Mätvärde Utfall 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. 
 
 
Tyck och tryck har inte kunnat genomföras 
under 2020 och våren 2021 på grund av 
pandemin. 
 

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

1 1,1 Grön: Andelen positiva svar ökar. 
Gul: Andelen positiva svar är oförändrade. 
Röd: Andelen positiva svar minskar. 

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. 
 
Rapporteras till årsbokslut. 

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: Prognosen är att målet är gult vid årsbokslutet. En indikator är gul, en är röd och 
resterande mäts till årsbokslut. 
Analys: Ett arbete pågår gällande ökad trygghet i skolan samt för fallolyckor inom äldreomsorgen. 
När övriga indikatorer har mätts ska analyser samt eventuella åtgärder vidtas. 

Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

Andelen som nyttjar 
tobak, alkohol eller 
droger i åk 9 minskar 

90 %  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. 
 
Rapporteras till årsbokslut. 

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

90 % 81,5 % 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. 
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Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

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

80 %  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. 
 
Rapporteras till bokslut. 

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

29 %  Grön: Andel stillasittande mer än 7 
timmar/dag är 29 % eller lägre. 
Gul: Andel stillasittande mer än 7 
timmar/dag är 30-39 % 
Röd: Andel stillasittande mer än 7 
timmar/dag är40 % eller högre. 
 
Rapporteras till bokslut. 

Antal fallolyckor bland 
personer som får 
kommunala insatser 
minskar 

279 289 Grön: Antal fall har minskat, 
Gul: Oförändrat. 
Röd: Antal fall har ökat 
 
Utfall 2020: 279 
 
Rapporteras en gång/år i tertial 1. 

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 kommer att markeras som rött vid bokslut. 
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. Kommunen behöver 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.  

Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

Samlade omdömet 3,65 3,26 Grön: Poäng för det samlade omdömet 3,65 
eller högre. 
Gul: Poäng 3,51 – 3,64. 
Röd: Poäng under 3,51. 
 
Rapporteras vid delårsbokslut. 
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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: Målet förväntas vara gult vid årsbokslut. I dag är en indikator grön och en är röd, den tredje 
mäts vid årsbokslutet. 
Analys: Barn- och utbildningsförvaltningen har klara rutiner gällande hantering av mat och når 
målet. Ett fortsatt arbete inom socialförvaltningen krävs för att även de ska minska mängden matavfall 
och nå målet. Kommunen har påbörjat ett arbete för att minska elförbrukningen vilket visar på ett bra 
resultat.   

Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

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

 0 % Grön: Ökar. 
Gul: Oförändrat. 
Röd: Minskar. 
 
Redovisning sker i årsbokslut. 

Minska mängden 
matavfall i kommunens 
kök 

19 24,75 Barn- och utbildningsnämnden utfall 18,5 
gram. Socialnämnden utfall 31 gram. 
 
Grön: Mindre än 19 gram per portion. 
Gul: 19 – 22 gram per portion. 
Röd: Mer än 22 gram per portion. 
 
Mätning december: 28-35 gr per person och 
portion angivet, snitt angivet  

Elförbrukningen i 
kommunens fastigheter 
ska årligen minska 

0,9 % 6,67 % Grön: Minskning med 1-2 %. 
Gul: Minskning med 1-0,5 %. 
Röd: Minskning med mindre än 0,49 % eller 
ökning. 
 
(startvärde år 2019: 2748 MWh, 2020: 1941 
MWh, T2 2021: 1294 MWh) 

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

ökar årligen 

 

Kommentar 

 
Rapporteras och analyseras till årsbokslut därav sätts ingen status för målet i nuläget. Har ej kunnat 
genomföras med anledning av pandemin. 
Status:  
Prognos: 
Analys:  
 
Har inte gått att mäta på grund av pandemin. 
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Indikatorer Mätvärde Utfall Kommentarer 

Nyttjandegrad av 
kommunens utbud 
(aktiviteter) ökar 

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

Nyttjandegrad av 
kommunens fritids- och 
kulturlokaler ökar 

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

Nöjdhetsgrad av 
kommunens utbud och 
aktiviteter ökar. 

  Grön: Nyttjandegraden ökar årsvis. 
Gul: Ingen ökning. 
Röd: Minskning. 
 
Rapporteras till bokslut. 
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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 
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Bedömning huruvida kommunen som helhet uppfyller målen görs enligt följande: 
Grön nivå: Samtliga av kommuns mätvärden är gröna samt minst två tredjedelar av bolagens 
Mätvärden är gröna och inga är röda. 
Gul nivå: All utom ett av mätvärdena för kommunen är gröna samt minst hälften av bolagens 
Mätvärden är gröna och max tre är röda. 
Röd nivå: Mer än ett av mätvärdena för kommunen 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 1 år (drift) 

Resultat 3,2 % 

Kommunens:  0 % 
Industrifastigheter: 

6 % 
Bostäder: 5 % 

ViNet: 3 % 

28 tkr -1 % 

Soliditet 24,8 % 16,5 % 40,2 % 3,5 % 

Investeringsvolym 100 % + 18 % x 0 % n/a 

Kassalikviditet 159,1 

 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 13,6 Mkr, vilket är  
3,2 % av skatteintäkter och generella bidrag, resultatmålet uppnås därmed. VIBO uppnår sitt 
resultatmål på alla delar. BUAB uppnår målet. VINVA är relativt nära målet. 

 Soliditet: Kommunens soliditet på 24,8 %, inklusive ansvarsförbindelser, överstiger målet på 
15 %. VIBO når ganska exakt sitt mål. BUAB överstiger målet, medan VINVA inte når målet för 
soliditet. 

 Investeringsvolym: Prognosen visar att kommunen når målet. Då VIBO inte lagt någon 
prognos för investeringar kan denna inte följas upp. Vad gäller BUAB så säger prognosen att 
de inte kommer att göra några investeringar under 2021. 

 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 helt för god ekonomisk hushållning för 
tillfället. Detta beror främst på VINVA som inte uppfyller något av målen, de arbetar dock med att ta 
fram flerårsplan från 2022 men är ännu inte färdiga. 
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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 

  Prognos 2021 2020 2019 

Årets resultat enligt resultaträkningen 13,6 12,2 -1,6 
- Samtliga realisationsvinster 0,0 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 13,5 12,3 -1,4 
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 -8,3 0,0 
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 1,4 

Årets balanskravsresultat 13,5 4,0 0,0 

Resultatutjämningsreserv 

Från och med den 1 januari 2013 fanns 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 av 2021 till 17,6 Mkr, detta efter att 
kommunfullmäktige beslutade att avsätta 8,3 Mkr till resultatutjämningsreserven vid bokslutet för 
2020. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Den pågående pandemin har medfört att flera av kommunens verksamheter har anpassat arbetssätt 
och många medarbetare har utfört sitt arbete på distans. Kommunikation och möten har genomförts 
via digitala kanaler. 

Trots den pågående pandemin är den totala sjukfrånvaron under de första sju månaderna knappt en 
procent lägre än under motsvarande period 2020 och 2019. Den största minskningen finns inom 
socialförvaltningen där framförallt långtidsfrånvaron minskat betydligt. 

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaro 

  
Den kommunala 

koncernen 
Kommunen 

 2021 2020 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 

5,78 6,67 5,86 6,73 

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

15,10 21,72 15,29 21,32 

Sjukfrånvaron för kvinnor 6,41 7,14 6,46 7,19 

Sjukfrånvaron för män 3,71 5,08 3,75 5,03 

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 4,06 6,24 4,14 6,39 

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år 5,21 5,42 5,22 5,37 

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 7,10 8,12 7,29 8,28 

Förväntad utveckling 

Västerbotten och därmed även Vindelns kommun befinner sig i en region som utvecklas i rask takt. 
Flera större etableringar pågår och det kommer att prägla framtiden. Den demografiska utvecklingen 
pekar fortsatt mot att det är personer i grupperna barn och yngre som kommer att dominera medans 
personer i arbetsför ålder utgör ett mindre underlag av befolkningen. Detta innebär tillsammans med 
nämnda utveckling i regionen, en utmaning. Det kommer sannolikt att råda brist på arbetskraft inom 
såväl offentlig- som privat sektor. För att kommunen som plats ska må bra och utvecklas behövs 
kompetensutveckling och nyrekryteringar. 

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 och 
utveckling. Detta är något som förvaltningarna kommer att lägga fokus på och det kräver ett 
gemensamt, sammanhållet och nytänkande arbetssätt. 

Hur kommunen organiserar och nyttjar sina lokaler, samt framtida satsningar på effektiva lokaler, 
kommer att vara avgörande för att effektivisera kommunens verksamheter och tillhandahålla god 
service till medborgarna. 

Samtidigt som det sker en utveckling kommer det råda fortsatta utmaningar med att få de kommunala 
resurserna att räcka till. Fortsatt fokus på den ekonomiska nyttan i kombination med kvalitet kommer 
att vara avgörande för god utveckling. 
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Redovisning 

Resultaträkning 

Tkr Not 
Koncern 
2021-08 

Koncern 
2020-08 

Koncern 
prognos 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-08 

Kommun 
budget 

Kommun 
prognos 

Verksamhetens intäkter 2 75 990 76 069 141 308 46 799 48 578 49 694 67 052 

Verksamhetens kostnader 
3, 

23 
-316 457 -314 965 -517 932 -298 574 -298 984 -435 638 -458 488 

Avskrivningar 4 -15 957 -16 099 -24 858 -9 470 -9 828 -14 860 -14 368 

Verksamhetens 
nettokostnader 

 -256 425 -254 995 -401 481 -261 245 -260 233 -400 804 -405 804 

Skatteintäkter 5 170 762 164 052 255 607 170 762 164 052 248 442 255 607 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

6 109 537 107 761 163 341 109 537 107 761 159 362 163 341 

Verksamhetens resultat  23 874 16 818 17 467 19 054 11 580 7 000 13 144 

Finansiella intäkter 7 322 373 661 580 607 859 655 

Finansiella kostnader 8 -989 -1 112 -2 201 -129 -78 -150 -200 

Resultat efter finansiella 
poster 

 23 207 16 079 15 927 19 505 12 108 7 709 13 599 

Extraordinära poster 
(netto) 

 0 0 0 0 0 0 0 

Periodens resultat  23 207 16 079 15 927 19 505 12 108 7 709 13 599 
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Balansräkning 

Tkr Not 
Koncern 
2021-08 

Koncern 
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 9 1 675 1 380 1 675 1 380 
Materiella anläggningstillgångar 10     
Mark och byggnader  321 114 334 123 142 970 149 033 
Pågående nyanläggningar  28 009 11 049 1 004 385 
Maskiner och inventarier  51 118 51 145 19 892 21 512 
Finansiella anläggningstillgångar 11     
Aktier och andelar, obligationer och 
bostadsrätter 

 5 808 5 270 12 968 12 430 

Långfristiga fordringar  2 360 2 360 2 523 2 523 
Summa anläggningstillgångar  410 084 405 327 181 032 187 263 
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Förråd m.m. 12 5 405 4 831 5 405 4 831 
Kortfristiga fordringar 13 39 982 44 352 34 864 39 919 
Kortfristiga placeringar 14 20 120 20 021 20 120 20 021 
Kassa och bank 15 89 303 87 908 80 266 75 169 
Summa omsättningstillgångar  154 810 157 113 140 655 139 940 
Summa tillgångar  564 894 562 440 321 687 327 203 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

     

EGET KAPITAL 16     
Årets resultat  23 207 15 199 19 505 12 209 
Resultatutjämningsreserv  17 624 9 327 17 624 9 327 
Övrigt eget kapital  195 065 188 164 164 638 160 726 
Summa eget kapital  235 896 212 689 201 767 182 262 
AVSÄTTNINGAR      
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 

17 5 822 5 705 5 822 5 705 

Andra avsättningar 18 0 0 0 0 
Summa avsättningar  5 822 5 705 5 822 5 705 
SKULDER      
Långfristiga skulder 19 229 295 229 581 9 647 9 919 
Kortfristiga skulder 20 93 881 114 465 104 452 129 317 
Summa skulder  323 176 344 046 114 099 139 236 
Summa skulder, avsättningar och eget 
kapital 

 564 894 562 440 321 687 327 203 

PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA 
SÄKERHETER 

21 31 555 31 555 299 193 299 193 

ANSVARSFÖRBINDELSER 22 122 013 122 865 122 013 122 865 
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Kassaflödesanalys 

   Koncern Koncern Kommun Kommun 
Tkr Not 2021-08 2020-08 2021-08 2020-08 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Årets resultat  23 207 16 079 19 505 12 108 
Justering för ej likviditetspåverkande poster 23 15 780 16 861 9 293 10 300 
Medel från rörelsen före förändring av 
rörelsekapital 

 38 987 32 940 28 798 22 408 

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga 
fordringar 

12,
13 

3 796 -4 953 4 481 -3 782 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 20 -20 584 -8 218 -24 864 21 873 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  22 199 19 769 8 415 40 499 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 

9 -529 -389 -529 -378 

Försäljning av immateriella 
anläggningstillgångar 

9 0 0 0 0 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar 

10 -21 955 4 635 -2 173 -4 476 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10 2 308 13 0 9 
Investering i finansiella tillgångar 11 -538 0 -538 0 
Försäljning av finansiella tillgångar 11 0 0 0 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -20 715 4 258 -3 240 -4 846 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Nyupptagna lån 19 68 10 996 0 566 
Erhållna investeringsbidrag 19 22 0 22 0 
Amortering av skulder 19 -81 0 0 0 
Ökning av långfristiga fordringar 11 0 0 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar 11 0 0 0 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  9 10 996 22 566 

Årets kassaflöde  1 494 35 024 5 197 36 219 

Likvida medel vid årets början  107 929 60 901 95 189 50 358 
Likvida medel vid årets slut  109 423 95 925 100 386 86 577 
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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. 
 
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 balansräkning avseende årets resultat samt kortfristiga skulder justerats i 
enlighet med detta i denna delårsrapport. 
 
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. 
 
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 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-08 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-08 

Försäljningsintäkter 7 751 7 741 3 438 4 317 
Taxor och avgifter 17 475 17 344 6 849 6 568 
Hyror och arrenden 19 831 19 130 5 122 4 924 
Bidrag 26 446 28 277 26 404 28 451 
Försäljning av verksamhet och 
konsulttjänster 

3 834 2 861 4 986 3 837 

Exploateringsintäkter 0 0 0 0 
Realisationsvinster 125 368 0 368 
Försäkringsersättningar 0 0 0 0 
Övriga intäkter 527 347 0 113 
Summa 75 990 76 069 46 799 48 578 

Not 3 Verksamhetens kostnader 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-08 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-08 

Löner och sociala avgifter 173 231 167 386 168 605 163 821 
Pensionskostnader 11 324 11 839 11 093 11 451 
Anläggnings- och underhållsmaterial 4 106 4 056 137 123 
Lämnade bidrag 6 849 7 278 7 202 7 955 
Köp av huvudverksamhet 58 573 57 521 58 577 57 532 
Lokal- och markhyror 3 686 3 099 16 225 15 614 
Bränsle, energi och vatten 6 770 5 968 1 134 1 345 
Övriga tjänster 13 190 13 683 10 641 11 530 
Övriga kostnader 38 720 44 127 24 951 29 603 
Realisationsförluster och utrangeringar 8 9 8 9 
Bolagsskatt 0 0 0 0 
Summa 316 457 314 965 298 574 298 984 
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Not 4 Avskrivningar 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-08 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-08 

Avskrivningar immateriella 
anläggningstillgångar 

234 303 234 303 

Avskrivningar byggnader och mark 11 515 11 854 6 878 7 302 
Avskrivningar maskiner och inventarier 4 208 3 942 2 358 2 223 
Nedskrivningar 0 0 0 0 
Summa 15 957 16 099 9 470 9 828 

Not 5 Skatteintäkter 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-08 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-08 

Preliminär kommunalskatt 170 762 164 052 170 762 164 052 
Summa 170 762 164 052 170 762 164 052 

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-08 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-08 

Inkomstutjämningsbidrag 57 654 54 200 57 654 54 200 
Generella bidrag från staten *) 643 7 900 643 7 900 
Kommunal fastighetsavgift 7 848 7 030 7 848 7 030 
Bidrag för LSS-utjämning 886 2 974 886 2 974 
Kostnadsutjämningsbidrag 31 648 31 962 31 648 31 962 
Regleringsbidrag 10 858 3 696 10 858 3 696 
Summa 109 537 107 761 109 537 107 761 
*) I de generella statsbidragen ingår 643 tkr från den tillfälliga skolsatsningen, skolmiljarden, i samband med 
covid -19. 

Not 7 Finansiella intäkter 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-08 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-08 

Utdelning på aktier och andelar 27 121 27 121 
Ränteintäkter 196 181 156 131 
Orealiserad värdestegring på 
placeringsmedel 

99 0 99 0 

Övriga finansiella intäkter 0 70 297 354 
Summa 322 373 580 607 

Not 8 Finansiella kostnader 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-08 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-08 

Räntekostnader 933 1 095 6 7 
Orealiserad värdeminskning på 
placeringsmedel 

0 0 0 0 

Övriga finansiella kostnader 55 17 123 71 
Summa 989 1 112 129 78 
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Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Förvärvade immateriella 
anläggningstillgångar 

    

Ingående anskaffningsvärde 5 357 0 5 357 0 
Inköp 529 1 188 529 1 188 
Försäljningar 0 0 0 0 
Utrangeringar 0 -1 690 0 -1 690 
Överföringar 0 5 859 0 5 859 
Utgående anskaffningsvärde 5 886 5 357 5 886 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 -234 -370 -234 -370 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-4 211 -3 977 -4 211 -3 977 

Utgående bokfört värde 1 675 1 380 1 675 1 380 
Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 5 år 5 år 

Not 10 Materiella anläggningstillgångar 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

    

Ingående anskaffningsvärde 587 892 587 556 331 153 322 713 
Inköp 814 -3 368 814 5 191 
Försäljningar -2 711 0 0 0 
Utrangeringar 0 -266 0 -86 
Överföringar 0 3 970 0 3 335 
Utgående anskaffningsvärde 585 995 587 892 331 967 331 153 
Ingående ackumulerade avskrivningar -253 769 -236 979 -182 120 -172 104 
Försäljningar 404 0 0 0 
Utrangeringar 0 196 0 77 
Överföringar 0 825 0 825 
Årets avskrivningar -11 515 -17 811 -6 878 -10 919 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-264 881 -253 769 -188 998 -182 120 

Utgående bokfört värde 321 114 334 123 142 970 149 033 
Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 20 år 19 år 

Maskiner och inventarier     
Ingående anskaffningsvärde 99 950 98 774 49 202 51 857 
Inköp 2 207 6 317 740 2 837 
Försäljningar -213 -165 0 -13 
Utrangeringar -148 0 -148 0 
Överföringar 1 975 -4 976 0 -5 479 
Utgående anskaffningsvärde 103 770 99 950 49 793 49 202 
Ingående ackumulerade avskrivningar -48 804 -46 550 -27 689 -27 980 
Försäljningar 213 111 0 4 
Utrangeringar 147 0 147 0 
Överföringar 0 3 750 0 3 750 
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Årets avskrivningar -4 208 -6 116 -2 358 -3 464 
Utgående ackumulerade 
avskrivningar 

-52 652 -48 804 -29 901 -27 689 

Utgående bokfört värde 51 118 51 145 19 892 21 512 
Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 10 år 10 år 

Pågående nyanläggningar     
Ingående anskaffningsvärde 11 049 10 300 385 4 091 
Inköp 18 935 5 697 619 9 
Överföringar -1 975 -4 948 0 -3 715 
Utgående anskaffningsvärde 28 009 11 049 1 004 385 

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

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 93 93 93 93 
Övre Norrlands Kreditgarantiförening 50 50 50 50 
Övriga andelar 40 40 0 0 
Obligationer och bostadsrätter     
Kommuninvest, förslagslån 0 0 0 0 
Summa aktier och andelar, 
obligationer och bostadsrätter 

5 808 5 270 12 968 12 430 

Långfristiga fordringar     
AB Bubergsgården 0 0 537 537 
Vindelns kommunkoncern AB 0 0 0 0 
Övriga långfristiga fordringar 374 374 0 0 
Långfristig fordran perrong Tvärålund 1 086 1 086 1 086 1 086 
Långfristig fordran Tvärålunds 
byaförening 

900 900 900 900 

Summa långfristiga fordringar 2 360 2 360 2 523 2 523 

Summa 8 168 7 630 15 491 14 952 

 

Not 12 Förråd m.m. 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Exploateringsmark 4 921 4 831 4 921 4 831 
Varulager IT 484 0 484 0 
Summa 5 405 4 831 5 405 4 831 
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Not 13 Fordringar 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Kundfordringar 3 826 8 783 1 855 5 501 
Skattefordringar 1 533 2 712 1 267 2 327 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

27 716 26 876 23 475 24 921 

Övriga fordringar 6 907 5 982 8 268 7 170 
Summa 39 982 44 352 34 864 39 919 

Not 14 Kortfristiga placeringar 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Räntefond 20 000 20 000 20 000 20 000 
Värdereglering 120 21 120 21 
Redovisat värde vid bokslutstillfället 20 120 20 021 20 120 20 021 
Marknadsvärden     
Räntefond 20 120 20 021 20 120 20 021 
Marknadsvärde vid bokslutstillfället 20 120 20 021 20 120 20 021 
Orealiserad kursvinst 120 21 120 21 

Not 15 Kassa och bank 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Kassa och bank 89 303 87 908 80 266 75 169 
Summa 89 303 87 908 80 266 75 169 

Not 16 Eget kapital 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Eget kapital 195 065 188 164 164 638 160 726 
Årets resultat 23 207 15 199 19 505 12 209 
Resultatutjämningsreserv 17 624 9 327 17 624 9 327 
Summa 235 896 212 689 201 767 182 262 

Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Specifikation - Avsatt till pensioner     
Pensionsbehållning 16 16 16 16 
Pension till efterlevande 0 0 0 0 
Avgiftsbestämd ålderspension (PA-KL) 4 644 4 550 4 644 4 550 
Ålderspension 25 25 25 25 
Summa pensioner 4 685 4 591 4 685 4 591 
Löneskatt 1 137 1 114 1 137 1 114 
Summa avsatt till pensioner 5 822 5 705 5 822 5 705 

Antal visstidsförordnanden     
Politiker 1 1 1 1 
Tjänstemän 0 0 0 0 
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Avsatt till pensioner     
Ingående avsättning 5 705 5 127 5 705 5 127 
Nya förpliktelser under året, varav     
Nyintjänad pension 0 477 0 477 
Ränte- och basbeloppsuppräkning 52 101 52 101 
Pension till efterlevande 0 0 0 0 
Ändrat livslängdsantagande i RIPS 80 0 80 0 
Övrig post 82 -2 82 -2 
Årets utbetalning -119 -110 -119 -110 
Förändring av löneskatt 23 113 23 113 
Summa avsatt till pensioner 5 822 5 705 5 822 5 705 

Aktualiseringsgrad 98,0 % 98,0 % 98,0 % 98,0 % 
Överskottsfond 862 862 862 862 

Not 18 Andra avsättningar 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Uppskjuten skatt 0 0 0 0 
Summa 0 0 0 0 

Not 19 Långfristiga skulder 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Kommuninvest 166 919 167 000 0 0 
Skuld för investeringsbidrag 9 647 9 919 9 647 9 919 
Lån i banker och kreditinstitut 51 000 51 000 0 0 
Övriga långfristiga skulder 1 729 1 661 0 0 
Summa 229 295 229 581 9 647 9 919 

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 
Förutbetalda investeringsbidrag, 
ingående värde 

9 919 9 111 9 919 9 111 

Nya investeringsbidrag 22 1 100 22 1 100 
Resultatförda investeringsbidrag -295 -467 -295 -467 
Överföringar 0 176 0 176 
Summa förutbetalda 
investeringsbidrag 

9 647 9 919 9 647 9 919 

Not 20 Kortfristiga skulder 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 
och kunder 

676 777 28 801 37 950 

Leverantörsskulder 14 703 22 659 9 913 18 674 
Moms och punktskatt 193 1 569 93 501 
Personalens skatter, avgifter och 
löneavdrag 

9 924 10 271 9 689 10 058 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

67 037 77 842 55 892 62 037 

Övriga kortfristiga skulder 1 348 1 347 65 96 
Summa 93 881 114 465 104 452 129 317 
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Not 21 Panter och därmed jämförliga säkerheter 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

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 230 230 230 230 
Borgen Hällnäs Folketshusförening 641 641 641 641 
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 31 555 31 555 299 193 299 193 

Not 22 Ansvarsförbindelser 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-12 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-12 

Pensionsskuld inkl. förtroendevalda 98 192 98 877 98 192 98 877 
Löneskatt på pensionsskuld 23 821 23 988 23 821 23 988 
Leasingåtaganden 0 0 0 0 
Hyresåtaganden 0 0 0 0 
Summa 122 013 122 865 122 013 122 865 

Not 23 Ej likviditetspåverkande poster 

Tkr 
Koncern  
2021-08 

Koncern  
2020-08 

Kommun 
2021-08 

Kommun 
2020-08 

Avskrivningar 15 957 16 393 9 470 9 828 
Utrangeringar 1 5 1 9 
Gjorda avsättningar 117 463 117 463 
Upplösning investeringsbidrag -295 0 -295 0 
Överföringar investeringsbidrag 0 0 0 0 
Överföringar pågående nyanläggningar 0 0 0 0 
Summa 15 780 16 861 9 293 10 300 
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Investeringsredovisning 

Nedan redovisas uppföljning av årets verksamhets- respektive fastighetsinvesteringar. 

Tkr 
Budget 
helår 

Ack 
utfall 

Kvar av 
budget 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
mot 

prognos 

S:a verksamhetsinvesteringar KS 8 300 1 299 7 001 2 984 5 316 
S:a verksamhetsinvesteringar BUN 360 0 360 360 0 
S:a verksamhetsinvesteringar SN 1 600 305 1 295 1 600 0 
S:a fastighetsinvesteringar KF & VGN 750 18 733 250 500 
S:a fastighetsinvesteringar KS 1 000 0 1 000 1 000 0 
S:a fastighetsinvesteringar BUN 1 650 614 1 036 1 650 0 
S:a fastighetsinvesteringar SN 9 000 556 8 444 9 000 0 
Totala investeringar 22 660 2 791 19 869 16 844 5 816 

Inom Kommunstyrelsen prognostiseras att 5,3 Mkr av investeringsbudgeten inte kommer nyttjas. 
Detta beror dels på att två större investeringar, vägprojektet Cellovägen samt offentlig belysning i 
Bodarna, senareläggs till 2022, vilket minskar prognosen med ca 3 Mkr. En annan orsak är att det 
finns en post, ”medel till KS förfogande”, på totalt 2,7 Mkr, men där det endast finns beslut om 
nyttjande av 0,3 Mkr under 2021.  

Kommunfullmäktige och gemensamma nämnder understiger budget då ombyggnationen av 
brandstationen i Åmsele inte kommer att bli färdigställd under 2021. 
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Driftsredovisning 

Nedan redovisas uppföljning av årets driftsredovisning. 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Nämnd/styrelse intäkter       
Kommunfullmäktige och 
gemensamma nämnder 

0 4 4 0 0 0 

Kommunstyrelsen 7 257 8 242 985 10 929 11 251 322 
Miljö- och byggnadsnämnden 1 532 1 350 -182 2 307 2 774 467 
Barn- och utbildningsnämnden 18 312 18 063 -250 27 789 29 648 1 859 
Socialnämnden 17 982 27 945 9 963 26 628 40 350 13 722 

Nämnd/styrelse kostnader       
Kommunfullmäktige och 
gemensamma nämnder 

-6 426 -6 668 -241 -9 673 -10 755 -1 082 

Kommunstyrelsen -40 056 -39 032 1 024 -60 763 -60 653 110 
Miljö- och byggnadsnämnden -3 555 -3 868 -313 -5 538 -5 986 -448 
Barn- och utbildningsnämnden -124 281 -121 442 2 840 -191 129 -192 293 -1 164 
Socialnämnden -128 840 -143 482 -14 643 -195 377 -214 296 -18 919 
Pensionskostnader -5 378 -3 663 1 715 -8 100 -7 947 153 

Verksamhetens nettokostnader -263 453 -262 550 903 -402 927 -407 907 -4 980 

Finans       
Skatteintäkter 164 965 170 762 5 797 248 442 255 607 7 165 
Generella statsbidrag och 
utjämning 

105 816 109 537 3 720 159 362 163 341 3 979 

Verksamhetens resultat 7 329 17 749 10 420 4 877 11 041 6 164 

Internränta 1 410 1 375 -34 2 123 2 103 -20 
Finansiella intäkter 570 606 36 859 655 -204 
Finansiella kostnader -100 -226 -126 -150 -200 -50 

Periodens resultat 9 209 19 505 10 295 7 709 13 599 5 890 

Det prognostiserade resultatet för kommunen som helhet uppgår till 13,6 Mkr, vilket är 5,9 Mkr bättre 
än budget. Detta motsvarar 3,2 % som andel av skatter och bidrag. 

Verksamheterna 
Den totala prognosavvikelsen för verksamheterna uppgår till -5 Mkr, vilket är ungefär 1,2 % av 
helårsbudgeten för verksamheterna. Detta kommer främst från socialnämnden med en avvikelse på  
-5,2 Mkr (-2,9 %). Kommunfullmäktige och gemensamma nämnder visar på ett underskott med  
-1,1 Mkr (-11,5 %), detta vägs upp något av kommunstyrelsens prognos på +0,4 Mkr (0,9 %) samt 
barn- och utbildningsnämnden prognos på +0,7 Mkr (0,4 %). 

Den stora avvikelsen inom kommunfullmäktige och gemensamma nämnder, -11,5 %, beror på att den 
del av driftsbidraget till Umeåregionens brandförsvar som avser kapitalkostnader inte var budgeterad 
för. Inom socialnämnden beror avvikelsen, -2,9 %, till största delen på att omställningen av 
Almagården inte löpt i enlighet med tidsplan, främst till följd på brist av lediga lägenheter. 

Finansen 
Prognosen för skatter och bidrag baseras på befolkningsprognosen per 2020-04-28 och 
skatteunderlagsprognosen per 2021-08-26. Vad gäller avvikelse för de egna skatteintäkterna kommer 
+1,1 Mkr från prognos för slutavräkning 2020 och +6 Mkr från prognos för slutavräkning 2021. 

När det kommer till prognosen för generella statsbidrag och utjämning kommer avvikelsen främst från 
inkomstutjämningen med +4,3 Mkr och kostnadsutjämningen med +0,5 Mkr. Dock dras det ner något 
av en minskad prognos för fastighetsavgiften med -0,7 Mkr och LSS-utjämningen med -0,3 Mkr. 

Prognosen för finansiella intäkter och kostnader ligger något under budget, vilket främst kommer från 
lägre utdelning från Kommuninvest än budgeterat. 
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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 

Personaladministrativa nämnden 

 Ett byte av verksamhetssystem inom socialförvaltningarna i Robertsfors och Vindeln medför 
en kostnadsökning inom nämndens verksamhet vilket kommer att öka kostnaden för den 
gemensamma nämnden. Kostnaden kan påverka slutligt utfall för verksamhetsåret 2021. 

 Örnsköldsviks kommun har meddelat att de avser lämna den gemensamma nämnden. 
Diskussion pågår om vilken tidpunkt som det kan ske mot bakgrund av det samverkansavtal 
som finns mellan kommunerna. De ekonomiska konsekvenserna av förändringen är i 
dagsläget okänd. 

Räddningstjänst 

 Det har inte funnits tillgång till sotare för Vindelns kommun under första halvåret.  

Mål- och indikatoranalys 

Arbetet med såväl målstruktur och rapporteringssätt i Stratsys är nytt för förvaltningarna och utifrån 
det kommer rapporterna att bli bättre och bättre över tid. 

Ett omfattande arbete har genomförts för att nå så långt som möjligt. Dock finns en hel del som kan 
utvecklas och processerna behöver fortgå. Kommunen når inte fram till en tillfredsställande 
måluppfyllelse i nuläget. Med anledning av pandemisituationen finns flera indikatorer som inte har 
kunnat mätas och det bidrar i sig till en lägre måluppfyllelse än vad som annars hade kunnat förväntas. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Kommunfullmäktige 441 277 164 661 512 149 
Revision 350 262 88 526 626 -100 
Valnämnd 0 0 0 0 0 0 
Överförmyndarnämnden 441 367 73 662 639 23 
Personal- och administrativa 
nämnden 

1 064 845 219 1 603 1 603 0 

Räddningsnämnden 4 131 4 912 -782 6 221 7 375 -1 154 
Totalt 6 427 6 663 -238 9 673 10 755 -1 082 
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Ekonomisk analys 

Kommunfullmäktige 

 Lägre kostnader än budgeterat på grund av digitala sammanträden under pandemin. 

 Förväntade färre debiterade timmar. 

Revision 

 Negativ avvikelse på 100 tkr för granskning enligt projektplan 2020, vilket missades att bokas 
upp i bokslut 2020. 

Räddningsnämnden 

 Ej budgeterade kapitalkostnader motsvarande 972 tkr. 

 Beräknat underskott med 115 tkr med anledning av ökade kostnader för sotning under första 
halvåret. 
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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 samt kultur och fritid. Inom avdelningen 
kultur och fritid ingår folkhälsa samt samisk förvaltningskommun. 

Väsentliga händelser under perioden 

Kommungemensam service 

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

 Ekonomichef föräldraledig.  

 Städat upp i redovisning av kostnader mellan stab och kommunal utveckling. 

 Nämndadministrationen har varit underbemannad under perioden. 

 En ny hemsida för Vindelns kommun är lanserad från 2021-07-01. 

 Resurs från barn- och utbildningsnämnden förflyttas till IT-avdelning från 1 maj. 

 Högre tryck på IT supporten på grund av covid-19 och distansarbete. 

 HR-avdelningen har sedan mars en vikarie anställd. Anställningen innebär en dubbel kostnad 
för en tjänst under mars månad. 

 Rekrytering av en tillsvidareekonom för att ersätta befintlig ekonom som valt att gå vidare till 
nya utmaningar. 

 Rekrytering av en tillfällig ekonom under den tid då ekonomichef planerar att vara 
föräldraledig, först på heltid och sedan på deltid. Under den tid då ekonomichef är 
föräldraledig på heltid kliver en ur den befintliga gruppen in som arbetsledare. 

 Implementering av nytt verksamhetssystem för verksamhetsplanering och uppföljning, 
Stratsys. Ekonomiavdelningen har huvudansvar för systemet. Förvaltningsorganisation har 
utsetts av kommunledningsgruppen. 

Kommunal utveckling 

Kultur, fritid, hälsa 

 Pandemilagen innebär att vi ej kan ha simhallen tillgänglig för allmänheten kvällar och helger. 
Föreningar har dock kunnat bedriva verksamhet för födda 2002 och yngre. 

 Rådande pandemi har påverkat föreningarnas verksamhet under perioden och medfört 
svårigheter för arrangemang. 

 På biblioteket har inga utåtriktade aktiviteter har kunnat genomföras p.g.a. pandemin. En 
gallring och omflyttning i bibliotekslokalerna har prioriterats, samt att insatser i 
biblioteksrummet med ombyggnad av Västerbottensrummet har påbörjats, vilket finansieras 
genom kulturrådets stärkta biblioteksmedel.  

Projekt 

 Samisk förvaltningskommun - Minoritetsamordning, inga förskoleelever i Åmsele 

 LONA-Restaurering Ramsan, avslutat och färdigställt. 

 LONA-Vandra Vindelälven, förlängt. 

 LONA-Björnmyrtjärnarna, pågår. 

Näringsliv- & medborgarservice 

 Gällande kommunal medfinansiering så har medel hittills nyttjats för två 
medfinansieringsprojekt, North Sweden samt arbetsmarknadskunskap inom Umeåregionen. 
En framtida medfinansiering under året kommer att vara Leader.  
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 Beslut om nytt förvaltningsavtal med Vindelbostäder för ViNet i april har medfört ekonomiska 
justeringar mellan organisationerna. De ekonomiska effekterna håller på att utredas vilket 
kommer påverka utfallet. Belopp oklart för tillfället.  

 För att förbättra resultatet i näringslivsenkäten för upphandling samt i övrigt öka 
förutsättningarna för lokala entreprenörer och företag att delta i upphandlingar har en 
översyn påbörjats kring interna processer samt nuvarande policy och riktlinjer.   

Projekt 

 Avanäs företagspark. Ansökan om förlängning inskickad. 

 Statsbidrag för förbättrat näringslivsklimat. Budgetförslag för 2021 i beslutsprocess. 

 NIS 6.0 ansökan om att förlänga aktivitetstiden på projektet inskickad. 

 Ansökan kommer att ske om att förlänga projekt Fisketurism Vindeln till årsskiftet. 

Tekniska 

 Året inleddes med kraftiga snöfall vilket medförde behov av extra insatser från externa 
entreprenörer.  

 Insats för att byta trasig gatubelysning inom hela kommunen. Hittills har drygt 300 lampor 
bytts. Fortsatta åtgärder kommer ske inför hösten.  

 Inmätning av gatljus har skett för drygt en tredjedel av kommunen. Insatsen är för att vi ska 
ha bättre koll på var, hur många och vilken typ av belysningsarmatur kommunen ansvarar för.  

 Organisationsförändring inom Gata & Park. 

Personalstatistik 

Sjukfrånvaron inom Kommunstyrelsens verksamheter är fortfarande relativt låg. Under årets första 
månader kan vi se en ökning jämfört med föregående års inledning. Variationen i sjukfrånvaro beror 
på att vi under 2021 har medarbetare som varit sjukskrivna under en längre period och eftersom 
kommunstyrelsens verksamheter omfattar få medarbetare får enstaka fall av sjukfrånvaro ett tydligt 
genomslag i redovisning av sjukfrånvaro. 

Sjukfrånvaro 

  Kommunstyrelsen 
 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

2,21 3,10 

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

10,29 11,34 

Sjukfrånvaron för kvinnor 1,30 3,35 

Sjukfrånvaron för män 3,90 2,75 

Mål- och indikatoranalys 

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.  
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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. 

 Utgångsläge finns framtaget, jämförande mätning sker vid årsbokslut. 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 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. 

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 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Politisk verksamhet 1 592 1 301 291 2 386 2 131 255 
Kommungemensam service 14 377 12 841 1 536 22 541 22 280 261 
Kommunal utveckling 16 830 16 647 183 24 907 24 991 -84 
Totalt 32 799 30 789 2 010 49 834 49 402 432 

Ekonomisk analys 

Politisk verksamhet 

 Minskade kostnader för kommunstyrelsen för arvoden, lokaler och transporter, på grund av 
pandemin. 

Kommungemensam service 

 Kostnader och intäkter för VD försvinner från kommunstyrelsens verksamhet från och med 
2021-02-01. 

 Med anledning av bättre ekonomisk medvetenhet har vi lägre kostnader för 
förbrukningsmaterial, resor etc.  

 Osäkerhet för kostnader av utredningar. Detta gäller framförallt politisk organisation samt 
framtida köksstruktur. Prognos har lagts att utredningar kommer att bli 550 tkr dyrare än 
budget. Det kan tänkas att dessa kostnader i så fall ska fördelas mellan förvaltningarna.  

 Lägre personalkostnader inom stab med anledning av att vikarie ej tillsatts inom kansli samt 
att ekonomiavdelningen kostar mindre under ekonomichefens föräldraledighet.  

 Genomgång av diverse kostnader som budgeterats inom kommungemensam service men som 
tillhör kommunal utveckling. 
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Kommunal utveckling 

 För simhallen visar prognosen på kraftigt minskade intäkter med 167 tkr, vilket leder till 
mindre inköp med 81 tkr på grund av pandemin. Minskade personalkostnader med 185 tkr 
under jan-april då vi ej har haft några timanställda. Delar av personalen har valt att vara 
tjänstlediga 25 % under samma period. Intäktsprognosen på helåret baseras på att vi tror på 
att kunna öppna simhallen för allmänheten fr.o.m. oktober igen. En havererad kloranläggning 
innebar inköp av ny doseringsutrustning. Verksamheten får däremot ökade kostnader då vi ej 
kan tillverka eget klor längre. Inköp av klor kommer att öka med 15 tkr/år. 

 Sent tillsatt folkhälsosamordnare ger minskad lönekostnad för perioden med 90 tkr. 

 Kostnad gällande avtal med Visit Umeå med 147 tkr, är budgeterat under kommungemensam 
service.  

 Bibliotekets prognos visar på en ökad intäkt med ca 100 tkr från kulturrådet för projekt 
bokstart, insats planeras till hösten. Den visar även på något lägre personalkostnad med 
anledning av tillfälligt lägre bemanning under rekrytering av vikarie.  

 Positiv prognos för bidrag från Tillväxtverket efter ansökan gällande varuhemsändning 198 tkr 
mot budgeterade 100 tkr.  

 Vägbidrag för år 2021 är utbetalda och landade strax under budget. Däremot finns inga medel 
budgeterade för ansökan om iordningsställande av enskilda vägar. Tidigare års budget har 
varit 100 tkr. Om ansökningar kommer in så kommer budget inte hållas. 

 Positiv avvikelse på 66 tkr för återvinningsstationen då detta inte var budgeterat. 

 Med bedömningen att kostnader för väghållning kommer att vara liknande som tidigare år 
sätts prognosen till ett underskott på ungefär 400 tkr. Extra snöröjningsinsatser behövde även 
ske under början av 2021 på grund av kraftigt snöfall. Nytt snöröjningsavtal ska förhandlas 
fram under 2021. 

 För gemensamt tekniska prognostiseras ökade övriga/diverse kostnader på 90 tkr, bland 
annat med anledning av kompetensutvecklingsinsatser (lagkrav) som måste ske under 2021. 
Ökade kostnader med 35 tkr kopplat till gammal lastbil som kräver flertalet reparationer, och 
ökade kostnader på 17 tkr med anledning av behov av inköp av hundlatriner och nya 
papperskorgar till Vindelforsarnas naturreservat samt övrigt friluftsområde. 

 När Rabona säljs kommer hyreskostnaderna minskas jämfört med budgeterat. 

  



 
 

Delårsbokslut 2021 

 

 

 Sida 37(52) 
  
  
  
  
  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

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

Väsentliga händelser under perioden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Plan- & bygg 

 Antagande av detaljplan för Godtemplaren 2 och del av kvarteret Sockenmagasinet.  

 Antagande av detaljplan för kvarteret Nordenstamsgärdan. 

 Förslag till hastighetsplan inom Vindelns tätort är framtagen. 

 Ny taxa för plan- och bygglagen har börjat gälla. 

 GIS-samordnare anställd i kranskommunerna. 

 Förbättrat samarbete med kommunal utveckling. 

Miljö- & hälsa 

 Tillsyn har utförts till största delen på distans på grund av pandemin.  

 Trängseltillsyn på matserveringar har tillkommit som arbetsuppgift på grund av pandemin. 

 Samarbetet med Bjurholm angående en delad tjänst mellan kommunerna är fortsatt 
pågående. 

 Ny taxa för miljöbalkens område har börjat gälla.  

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 

 Miljö- och byggnadsnämnden har arbetat med och fortsätter arbetet framåt med att fram 
detaljplaner efter prioriteringsordning och kölista. Resultatet av genomgången visar att det 
finns byggbara områden för alla i indikatorn listade former av verksamheter och boenden. 

 Det finns byggbara 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. 

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. En policy/riktlinje där möjligheten att driva 
ett fordon med fossilfria drivmedel är under framtagande. Policyn gäller för nya leasingavtal 
eller nyinköp av fordon och kommer påverka resultatet för måluppfyllelsen positivt.  

 Kommunstyrelsen antog under 2021 en vision och mål till 2030 angående fossilfria 
transporter.  

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Politisk verksamhet 125 108 17 187 187 0 
Plan- och bygg 1 158 1 408 -250 1 941 1 825 116 
Miljö- och hälsa 740 1 002 -262 1 103 1 200 -97 
Totalt 2 023 2 518 -495 3 231 3 212 19 
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Ekonomisk analys 

 Miljö- och byggnadsnämndens prognos visar att vi kommer hålla oss inom beslutad 
budgetram för 2021. I dagsläget förväntas inga större förändringar. Avvikelsen är av mindre 
karaktär. Bedömningen är att inga åtgärder behöver vidtas. 

 Huvuddelen av inkomna ärenden inom bygglov är under perioden maj-juli, men en stor del 
faktureras senare under hösten. I och med att den årliga avgiften för miljö, hälsoskydd och 
livsmedel är flyttad till hösten, på grund av den rådande pandemin, kommer intäkterna se 
lägre ut under första delen av 2021. 

 Lönekostnaderna ökar utifrån budget 2021, detta på grund av dubbelbemanning vid 
inskolningar/överlämningar och behov att förstärka inom miljö- och hälsoskyddsområdet för 
att klara av att genomföra planerad tillsyn för 2021.  
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Barn- och utbildningsnämnden 

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

Väsentliga händelser under perioden 

Politisk verksamhet 

 Sammanträden har i huvudsak genomförts digitalt. 

Gemensamt 

 Ökad arbetsbelastning inom köksorganisationen med anledning av utökade matleveranser till 
två nya förskolor, samt distribuering av matpaket under pandemin. 

Förskola, pedagogisk omsorg & fritidshem 

 Uppstart av ny förskoleavdelning i tätorten, i tillfällig lokal, i väntan på ombyggnation av 
ordinarie lokaler på Solhaga. 

Grundskola 

 Samtliga verksamheter påverkades av coronarestriktionerna under vårterminen dock i olika 
hög omfattning.  

 Skolinspektionen granskade huvudmannen och Renforsskolan under mitten på vårterminen, 
resultatet blev att förbättringsområden synliggjordes. 

 En övergripande resultatanalys som sträcker sig från årskurs 1 till 9 påbörjades under 
vårterminen och resulterade i ett underlag som kommer ligga till grund för resursfördelningen 
i kommunen. 

 Samtliga verksamheter har utifrån givna ramar sett över kostnader och arbetat med att minska 
sina kostnader. 

 Ett antal elever har bytt skolhuvudman och färre elever från andra kommuner genomför 
skolgång i Vindelns kommun. 

Gymnasieskola 

 Jämfört med tidigare prognos har underskottet inom gymnasieskolan minskat. 

 Gymnasieantagningen är fullt bemannad från och med 2021-09-01. 

Kommunal vuxenutbildning 

 Vuxenutbildningen har sökt och tilldelats statsbidrag. 

 Vuxenutbildningen påbörjade återgången till utbildning på plats under slutet av maj med 
intentionen att det löper på fullt ut under oktober. 

Ungdomsverksamhet 

 Ungdomsgården har varit stängd under perioden november 2020 till och med augusti 2021.  

Musikskolan 

 Inför höstterminen 2021 är musikskolan avvecklad. 

Personalstatistik 

Den totala sjukfrånvaron och långtidsfrånvaron har minskat. Det beror på prioriterat arbete med 
uppföljning och insatser, för att minska lång- och korttidsfrånvaron. Förebyggande insatser kopplat till 
corona inverkar främst på korttidsfrånvaron. 
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Sjukfrånvaro 

  
Barn- och 

utbildningsnämnden 
 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

5,94 6,23 

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

10,68 15,50 

Sjukfrånvaron för kvinnor 6,67 6,22 

Sjukfrånvaron för män 2,58 6,28 

Mål- och indikatoranalys 

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 genom att verksamheten kan bemöta efterfrågan. Detta beror på en 
bra framförhållning och analys av behovet av barnomsorg. 

 Det pågående arbetet fortsätter med analys och planering för god framförhållning av 
barnomsorgsplatser inom kommunen. 

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. Anledningen är stort antal elever i behov av stöd, samt att resurser 
behöver optimeras för att komma alla elever till godo. För att förbättra resultaten kommer en 
handlingsplan för ökad måluppfyllelse, som omfattar hela grundskolan, att implementeras 
under hösten 2021.  

 En fördjupad uppföljning av elevresultat kommer att ligga som grund för fördelning av 
resurser. 

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 beroende på att den nuvarande organisationen är effektiv och med 
handledning på plats. 

 Ytterligare förbättringsarbeten gällande uppföljning av studieplaner har inletts.  

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

 Målet är på god väg att uppnås. Pandemin har bidragit till att alla insatser kopplat till trygghet 
och studiero inte har kunnat genomföras. 

 För att förbättra resultatet kommer satsningar på trygghetsteam att intensifieras, ökad 
vuxennärvaro under raster, samt kartläggning av otrygga platser. Samarbete kommer att 
påbörjas med socialförvaltningen gällande barn och elevers psykiska ohälsa. 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 

 Målet har nåtts genom att arbetet har skett på ett positivt sätt inom alla grundskolor och att 
det finns klara rutiner gällande hantering av mat, samt att eleverna serveras av personal. Detta 
bidrar till minskat matsvinn. 

 Klara rutiner, engagemang och intresse från kökspersonal samt ett gott samarbete med skolor 
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är ett koncept som kommer att bibehållas och utvecklas för att målet ska försätta att hållas. 

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. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Politisk verksamhet 321 207 113 483 432 51 
Gemensamt 48 752 -704 6 124 6 219 -95 
Förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem 

26 366 23 820 2 546 39 328 37 853 1 475 

Grundskola 54 629 53 974 655 80 818 81 321 -503 
Gymnasieskola 20 893 21 600 -706 31 459 32 290 -831 
Kommunal vuxenutbildning 2 053 1 368 685 3 082 2 415 667 
Ungdomsverksamhet 749 689 61 1 123 1 039 84 
Musikskola 910 969 -59 923 1 076 -153 
Totalt 105 969 103 379 2 591 163 340 162 645 695 

Ekonomisk analys 

Delårsbokslutet för barn- och utbildningsförvaltningen visar på ett överskott på motsvarande 2,6 Mkr. 
Under hösten tillkommer kostnadsökningar för uppstart av ny förskoleavdelning, inköp av läromedel, 
inventarier samt kostnader för tilläggsbelopp, interkommunala ersättningar och skolskjutsar. 
Prognosen för året visar på ett överskott på 695 tkr. 

Förskola, pedagogisk omsorg & fritidshem 

 Överskottet är främst kopplat till minskade kostnader inom förskolan, samt pedagogisk 
omsorg, både kommunal och fristående verksamhet. 

 Ökade kostnader inom förskolan beror på uppstart och ombyggnationen av nya 
förskoleavdelningen. 

Grundskola 

 Överskottet inom grundskolan beror på att samtliga verksamheter har sett över och minskat 
sina kostnader utifrån givna ramar, samt mer erhållna bidrag.  

 Utifrån det positiva ekonomiska läget görs satsningar på främst läromedel och inventarier. 

 Kostnadsökningar beroende på att elever har bytt skolhuvudman och färre elever från andra 
kommuner genomför skolgång i Vindelns kommun.  

Gymnasieskola 

 Jämfört med tidigare prognos har underskottet inom gymnasieskolan minskat. Det 
kvarstående underskottet beror på ökade kostnader kopplat till gymnasieplatser. 

Kommunal vuxenutbildning 

 Överskottet beror främst på ökad statlig medfinansiering p.g.a. covid-19, bidrag för språkstöd, 
lägre lönekostnader. 

Ungdomsverksamhet 

  Lägre kostnader beroende på att ungdomsgården varit stängd under vårterminen. 

Musikskolan 

 Underskottet är kopplat till kostnader i samband med musikskolans avveckling. 
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Socialnämnden 

Ordförande Dan Oskarsson (s) \ vik förvaltningschef Karina Wahlberg, Charlotta Lindqvist Barsk. 

Väsentliga händelser under perioden 

 Inom äldreomsorgen har omställningen av Almagården inte löpt i enlighet med tidsplan, 
främst till följd på brist av lediga lägenheter. 

 En ny verksamhet har tillkommit under sommaren 2021 (städ och tvätt) vilket medför utökade 
lönekostnader men ska ses mot ökade lönebidrag och tidigare budget för tjänsteköp. 

 Fortsatt påverkan i hela nämndens verksamhetsområde till följd av covid-19, bland annat 
förändrade sjukfrånvarorutiner, ökade inköp och merkostnader för lagerhållning av 
skyddsmaterial. Trots pandemin har flertalet verksamheter rapporterat en stabil 
sommarperiod.  

Personalstatistik 

 Sjukfrånvaro inom socialnämnders verksamheter har minskat jämfört med föregående år trots 
pandemin och restriktionerna. 

 Orsaken till varför sjukfrånvaro minskar är inte klarlagt, men långvarig sjukfrånvaro har 
minskat vilket kan vara en effekt av ett tydligare arbete utifrån rehab-rutiner. 

Sjukfrånvaro 

  Socialnämnden 
 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

6,51 7,75 

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

17,88 25,45 

Sjukfrånvaron för kvinnor 7,17 8,48 

Sjukfrånvaron för män 4,35 5,09 

Mål- och indikatoranalys 

 Mål gällande bemötande och kontinuitet utgår ifrån nationella mätningar vilka kommer 
genomföras under hösten 2021, nya mätvärden kommer att publiceras framöver. Under 
hösten 2021 planeras för utbildning i bemötande för särskilda boenden vilket kan komma att 
stärka mätvärdena. 

 Mål gällande genomförandeplaner överstiger 14 dagar för både korttids och särskilt boende, 
främst då tidskrav på en genomförandeplan aldrig tidigare funnits. Rutiner utarbetas och 
implementeras i verksamheterna.  

 Installation av nytt system har medfört att måluppfyllelse på återkoppling inom två dagar efter 
ansökan är uppfyllt och arbetssätt för detta är etablerat. 

 Grön måluppfyllelse på beslut om försörjningsstöd inom sju arbetsdagar efter komplett 
ansökan. Utarbetat arbetssätt stärker måluppfyllelsen. 

 Indikator för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är uppnått med god marginal, ett redan 
gott utfall har förbättrats under tertial 2. Ett aktivt arbetssätt leder till hög måluppfyllelse. 
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Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Politisk verksamhet 280 245 35 421 421 0 
Gemensamt 2 820 1 691 1 129 7 821 3 072 4 749 
Äldreomsorg 65 562 72 145 -6 583 97 150 108 369 -11 219 
Verksamhet enligt LSS 21 762 21 417 345 32 686 31 928 758 
Individ- och familjeomsorg 14 837 15 048 -210 22 289 22 345 -56 
Övrigt 5 596 4 991 604 8 382 7 811 571 
Totalt 110 857 115 537 -4 680 168 749 173 946 -5 197 

Ekonomisk analys 

 Nämndens ekonomiska resultat påverkas till mycket hög grad av fördröjd omställning på 
Almagården vilket står för -6,5 Mkr av underskottet samt -1,7 Mkr för skyddsmaterial, 
sammantaget -8,2 Mkr. 

 Köket påverkas till stor del av minskade intäkter mot prognos, då verksamhetens intäkter ska 
ses mot personalkostnaderna blir underskottet stort i förhållande till verksamhetens storlek. 
Även HSL- teamet har överskridit budget med hög marginal vilket är under översyn. 

 Ett fortsatt arbete väntar med god ekonomisk hushållning där äldreomsorgens omställning 
med utökade behov inom hemtjänsten och minskade platser på SÄBO kommer att kräva 
förändrade arbetssätt och förändrad biståndshandläggning. 

 IFO och LSS har en budget nära angiven ram men denna prognos är osäker då nya ärenden är 
svåra att förutse.  
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Kommunala koncernföretag 

Vindelns kommunkoncern AB 

Ordförande Mathias Haglund (s) \ VD Therese Berg 

Bolaget har ingen verksamhet och är vilande. Aktierna i Bubergsgården och Vindelnbostäder har 
överlåtits till Vindelns kommun. Kommunstyrelsen har beslutat att utreda Bubergsgårdens 
organisatoriska framtid och i det sammanhanget finns även ett förslag att avveckla koncernbolaget. 

Resultaträkning 

Tkr 
Jan-Aug 

2021 
Jan-Aug 

2020 
Prognos 

2021 
 

Verksamhetens intäkter 0 0 0  
Verksamhetens kostnader 0 0 0  
Avskrivningar 0 0 0  

Verksamhetens nettokostnader 0 0 0  
Finansiella intäkter 0 0 0  
Finansiella kostnader 0 0 0  

Resultat efter finansiella poster 0 0 0  
Bokslutsdispositioner 0 0 0  
Skatt på årets resultat 0 0 0  

Årets resultat 0 0 0  

Balansräkning 

Tkr 2021-08-31 2020-12-31  

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och 
bostadsrätter 

0 0  

Summa anläggningstillgångar 0 0  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
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    
Kortfristiga skulder 0 0  
Summa skulder 0 0  
Summa skulder, avsättningar och eget 
kapital 

100 100  
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Vindelnbostäder AB 

Ordförande Per-Anders Olsson (s) \ VD Tobias Rosencrantz 

Väsentliga händelser under perioden 

 VD anställdes i Vindelnbostäder AB därmed avslutar han sin anställning i Vindelns kommun. 

 Försäljning av Apotekaren 4 genomfördes och avslutades. 

 Försäljning av Ökbäcken – genomfördes men ej avslutad i avvaktan på avstyckning via 
Lantmäteriet, affären beräknas vara klar till 2021-10-01. 

 Sockenmagasinet detaljplan godkänd av kommunfullmäktige. 

 LSS-boendet följer produktionstidplan och färdigställande och övertagande kommer ske den  
1 oktober. 

 HVB-hemmet Rabona har under perioden varit ute till försäljning och budgivning avslutats 
under maj. Kommunfullmäktige beslutade i juni att sälja till Umeå Kommun. Avflyttningen av 
Rabona påbörjad under slutet av perioden. 

 Upphandling för Älvbacken och utbyggnation med 20 lägenheter genomfördes, byggstart 
beräknat till den 15 oktober. Projektet väntas följa tidplan till årsskiftet 2022/2023 ska 
lägenheterna vara klara och under kvartal 3 2023 ska utemiljön vara klar. 

 Upphandling av nytt flerfamiljshus i Tvärålund är pågående. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Ben 1 - Vibos fastigheter, 
lägenheter 

715 2 046 1 332 1 072 1 107 35 

Ben 2 - Kommunens fastigheter 0 -258 -258 0 0 0 
Ben 3 - Industrifastigheter 264 517 252 397 313 -84 
Ben 4 - ViNet 56 -51 -107 84 106 22 
Gemensamma kostnader 0 218 218 0 154 154 

Totalt 1 035 2 472 1 437 1 553 1 680 127 

Ekonomisk analys 

För delårsbokslutet uppvisar Vindelnbostäder ett överskott på 2,5 Mkr. Detta beror på att vissa poster 
ej upparbetats ännu, t.ex. underhåll och vissa övriga fastighetskostnader, och därmed ej belastat 
resultatet. Helårsprognosen för Vindelnbostäder utifrån delårsbokslutet är 1,7 Mkr, lite högre än 
budget. Vakansgraden ligger på samma nivå som senaste året på knappt 3 % (1,9 % 2019) detta mycket 
beroende på tillskottet av nya lägenheter som färdigställdes under 2019 samt covid-19 som drabbade 
Sverige under våren 2020 och under hela 2021. Industrifastigheterna kommer även under andra 
halvan 2021 ha minskade intäkter på grund av en viss hyresrabatt avhänt till covid-19. 

Ben 1 – Bostäder 
Bostäder visar ett resultat för perioden på ett överskott med 2 Mkr, prognosen för helåret ligger ca 35 
tkr över budgeten. Avvikelser för perioden beror på högre fastighetskostnader gällande snöröjning och 
bevakningskostnader. Från 2021 fördelas personalkostnader direkt på respektive ben utifrån den 
fördelning personalen arbetar i benet. De prognostiserade skillnaderna i personalkostnader och 
fördelade kostnader har med att VD är anställd i bolaget istället för Vindelns kommun. 
Avskrivningarna ökar utifrån att LSS-boendet färdigställs sista september och avskrivningarna börjar 
från den 1 oktober. 

Ben 2 – Kommunen 
Vindelns kommuns fastigheter visar ett underskott med -258 tkr, prognosen för 2021 är ett 
nollresultat i enlighet med budget. Avvikelser i övriga intäkter hänförs till vakanser på bland annat 
Rabona som varit till försäljning under året. Fastighetskostnader prognostiseras något lägre på helår 
trots att det varit högre kostnader för snöröjning och bevakningskostnader än budget men en 
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minskning av reparationer och löpande underhåll. Fördelade kostnader ökar något p.g.a. ej 
budgeterade personalkostnader för VD, serviceavgifter, upphandlingskostnader och advokatkostnader. 

Ben 3 – Industrifastigheter 
Industrifastigheter visar ett resultat för perioden på ett överskott med 517 tkr. Prognosen för 2021 
visar på ett positivt resultat med 313 tkr, vilket är 84 tkr sämre än budget 2021. Något lägre intäkter än 
budget p.g.a. en makulerad äldre hyresfaktura. Högre kostnader för snöröjning och 
bevakningskostnader än budget. Fördelade kostnader och personalkostnader har med att VD är 
anställd i bolaget och konteras på respektive ben. 

Ben 4 – ViNet 
Vinet visar ett underskott för perioden med 51 tkr. Prognos för 2021 visar på ett positivt resultat med 
106 tkr, vilket är 22 tkr bättre än budget 2021. Prognosen för fastighetskostnader är högre än budget 
då två hyror missats att få med i budgeten. I övriga kostnader var inte bilkostnader med i budgeten då 
de legat i de fördelade kostnaderna tidigare. 

Ben 5 – Gemensamma kostnader 
Intäkter för perioden visar på ett överskott med 218 tkr och årsprognosen visar ett överskott med 
154 tkr, detta beror på en ej utdebiterad kostnad under 2020 som faller ut under 2021. För 
personalkostnader ligger pensionskostnader budgeterat i respektive ben men utfallet ligger i 
gemensamma samt att VD:s anställning i bolaget ökar pensionskostnaderna. Fördelade kostnader 
minskar då VD numera är anställd i Vindelnbostäder och därmed minskar debiteringen från Vindelns 
kommun. 

Resultaträkning 

Tkr 
Jan-Aug 

2021 
Jan-Aug 

2020 
Prognos 

2021 
 

Verksamhetens intäkter 32 774 31 455 49 871  
Verksamhetens kostnader -24 609 -22 502 -38 490  
Avskrivningar -4 978 -4 965 -8 210  

Verksamhetens nettokostnader 3 187 3 988 3 171  
Finansiella intäkter 9 3 6  
Finansiella kostnader -724 -811 -1 496  

Resultat efter finansiella poster 2 472 3 180 1 680  
Bokslutsdispositioner 0 0 0  
Skatt på årets resultat 0 0 0  

Årets resultat 2 472 3 180 1 680  
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Balansräkning 

Tkr 2021-08-31 2020-12-31  

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 184 935 172 253  
Maskiner och inventarier 2 167 3 306  
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och 
bostadsrätter 

40 40  

Långfristiga fordringar 178 178  
Summa anläggningstillgångar 187 320 175 776  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 3 150 8 482  
Kortfristiga placeringar 0 0  
Kassa och bank 27 162 37 490  
Summa omsättningstillgångar 30 312 45 972  
Summa tillgångar 217 632 221 748  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

EGET KAPITAL    
Årets resultat 2 472 2 978  
Övrigt eget kapital 31 511 28 533  
Summa eget kapital 33 983 31 511  
OBESKATTADE RESERVER 5 106 5 106  
AVSÄTTNINGAR 0 0  
SKULDER    
Långfristiga skulder 166 919 167 000  
Kortfristiga skulder 11 624 18 131  
Summa skulder 178 544 185 131  
Summa skulder, avsättningar och eget 
kapital 

217 632 221 748  
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AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 

Ordförande Britt-Louise Eriksson (s) \ VD Lars Waltari 

Väsentliga händelser under perioden 

 Coronasäkrat miljön genom färre sittplatser inomhus. Har istället utökat antalet bord och 
sittplatser utomhus samt gett utrymme för fler grillmöjligheter. 

 Ökning av besökarantalet med ca 50 % jämfört med föregående säsong. 

 Avverkning på fastigheten har skett för framtida expansion och utveckling av verksamheten. 

 Möjliggjort för onlinebokning för högre och säkrare tillgänglighet. 

 Inga tävlingar eller friluftsdagar genomfördes under den gångna säsongen till följd av 
pandemin. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Skidverksamhet -60 501 561 -91 106 197 
Restaurangverksamhet -51 -97 -46 -77 -161 -84 
Campingverksamhet 6 2 -4 9 83 74 
Kommunbidrag 332 333 1 500 500 0 

Totalt 226 740 513 341 528 186 

Ekonomisk analys 

Resultatet för perioden blev ett överskott om 740 tkr. I resultatet ingår driftsbidrag från kommunen 
med 333 tkr, vilket är i enlighet med budget. Prognosen för året är ett positivt resultat om 528 tkr, där 
kommunens driftsbidrag uppgår till 500 tkr. 

Ett stadigt ökande besökarantal medförde en markant ökad intäkt för skidverksamheten. Medan 
restriktionerna för restaurangverksamheten påverkade resultatet negativt med extra kostnader i 
samband med servering och beredning. Campingverksamheten har fortsatt positiv utveckling. 

Avverkning på fastigheten har skett med avsikt på framtida expansion av anläggningen, vilket bidragit 
med 454 tkr till överskottet. 

Resultaträkning 

Tkr 
Jan-Aug 

2021 
Jan-Aug 

2020 
Prognos 

2021 
 

Verksamhetens intäkter 3 017 2 009 3 667  
Verksamhetens kostnader -2 097 -1 577 -2 865  
Avskrivningar -180 -213 -270  

Verksamhetens nettokostnader 740 219 533  
Finansiella intäkter 0 0 0  
Finansiella kostnader 0 -1 -5  

Resultat efter finansiella poster 740 219 528  
Bokslutsdispositioner 0 0 0  
Skatt på årets resultat 0 0 0  

Årets resultat 740 219 528  
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Balansräkning 

Tkr 2021-08-31 2020-12-31  

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 1 834 1 905  
Maskiner och inventarier 475 584  
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och 
bostadsrätter 

0 0  

Långfristiga fordringar 0 0  
Summa anläggningstillgångar 2 309 2 489  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 91 139  
Kortfristiga placeringar 0 0  
Kassa och bank 1 009 17  
Summa omsättningstillgångar 1 100 155  
Summa tillgångar 3 410 2 645  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

EGET KAPITAL    
Årets resultat 740 -30  
Övrigt eget kapital 633 633  
Summa eget kapital 1 372 633  
OBESKATTADE RESERVER 0 0  
AVSÄTTNINGAR 0 0  
SKULDER    
Långfristiga skulder 537 537  
Kortfristiga skulder 1 501 1 476  
Summa skulder 2 037 2 012  
Summa skulder, avsättningar och eget 
kapital 

3 410 2 645  
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Vindeln Vatten och Avfall AB 

Väsentliga händelser under perioden 

 Verksamheten fortskrider i stort sett enligt plan. 

 Pandemin har inte hittills haft någon större påverkan på verksamheten. 

 Matavfallsinförande infördes med start i mars 2020, matavfallsinsamlandet fungerar bra 
samtidigt som restavfall fortsätter minska. 

 Gemensamhetslokaler på Rosinedal behöver anpassas till både kvinnor och män. För att detta 
ska vara möjligt krävs en ombyggnation som sannolikt kan upplevas som kostsam. 

Perioden i siffror 

Tkr Budget Utfall Avvikelse 
Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Avvikelse 
helår 

Vatten och avlopp 821 491 -330 1 232 119 -1 113 
Avfall och återvinning 0 0 0 0 0 0 

Totalt 821 491 -330 1 232 119 -1 113 

Ekonomisk analys 

Totala omsättningen för perioden uppgår till 12,8 Mkr (14,2 Mkr i budget). Totala resultatet efter 
finansnetto uppgår till 491 tkr (821 tkr). 

Periodens omsättning för Vatten och Avlopp uppgår till 8,9 Mkr (9,3 Mkr). Resultatet efter finansnetto 
uppgår till 491 tkr (821 tkr). 

Avfall och Återvinnings omsättning för perioden uppgår till 3,9 Mkr (4,9 Mkr). Resultatet efter 
finansnetto uppgår till 0 tkr (0 tkr). 

Den totala skillnaden mellan periodens utfall och budget är -330 tkr och de största avvikelseposterna 
avser lägre köpta underentreprenader (547 tkr), högre kostnad för köpt driftentreprenad från Vakin  
(-268 tkr) samt lägre kostnader för frakter och transporter (423 tkr). 

Totala omsättningen i årsprognosen uppgår till 20,7 Mkr (21,2 Mkr i årsbudget). Årsprognosens totala 
resultat efter finansnetto uppgår till 119 tkr (1,2 Mkr). 

Årsprognosens omsättning för Vatten och Avlopp uppgår till 13,6 Mkr (13,9 Mkr). Resultatet efter 
finansnetto uppgår till 119 tkr (1,2 Mkr). 

Avfall och Återvinnings prognostiserade omsättning för året uppgår till 7,1 Mkr (7,3 Mkr). Resultatet 
efter finansnetto uppgår till 0 tkr (0 tkr). 

Skillnaden mellan prognos och budget motsvarar -1,1 Mkr och de största avvikelseposterna avser lägre 
beräknad taxeintäkt för VA (-302 tkr), högre prognos för köpta underentreprenader (-226 tkr) med 
tanke på förra höstens läcklagningar samt högre prognos för kemikalier och byggmaterial (-180 tkr). 

Investeringarna i anläggningstillgångar till och med augusti uppgår till 1,3 Mkr. Årsprognosen uppgår 
till 8,2 Mkr (14,5 Mkr i årsbudget). 
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Resultaträkning 

Tkr 
Jan-Aug 

2021 
Jan-Aug 

2020 
Prognos 

2021 
 

Verksamhetens intäkter 12 792 13 511 20 718  
Verksamhetens kostnader -10 792 -11 587 -18 089  
Avskrivningar -1 329 -1 094 -2 010  

Verksamhetens nettokostnader 671 830 619  
Finansiella intäkter 31 49 0  
Finansiella kostnader -211 -284 -500  

Resultat efter finansiella poster 491 595 119  
Bokslutsdispositioner 0 0 0  
Skatt på årets resultat 0 0 0  

Årets resultat 491 595 119  

Balansräkning 

Tkr 2021-08-31 2020-12-31  

TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 18 865 18 147  
Maskiner och inventarier 28 098 28 881  
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och 
bostadsrätter 

200 200  

Långfristiga fordringar 196 196  
Summa anläggningstillgångar 47 359 47 424  
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 4 109 1 808  
Kortfristiga placeringar    
Kassa och bank 8 868 12 414  
Summa omsättningstillgångar 12 977 14 222  
Summa tillgångar 60 336 61 646  

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

   

EGET KAPITAL    
Årets resultat 491 -409  
Övrigt eget kapital 1 601 2 010  
Summa eget kapital 2 092 1 601  
OBESKATTADE RESERVER    
AVSÄTTNINGAR    
SKULDER    
Långfristiga skulder 52 729 52 661  
Kortfristiga skulder 5 515 7 384  
Summa skulder 58 244 60 045  
Summa skulder, avsättningar och eget 
kapital 

60 336 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. 


