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Vindelns kommun 
Vision 2020 
”Vindeln är Umeåregionens bästa kommun för barnfamiljer och företagsamma människor. Här 
skapar vi tillsammans hållbar tillväxt förenat med en kreativ, hälsosam och trygg livsmiljö.” 
 

Ordförande har ordet 
Vindelns kommun går på högvarv. 
Bygglovsansökningarna ligger på en sällan skådad 
nivå. Flera av våra industrier bygger ut. Både 
privata entreprenörer och Vindelnbostäder har 
projekt på gång när det gäller bostadsbyggande. 
Arbetslösheten fortsätter att minska. Det händer 
saker i vår kommun.  
 
Ändå har 2019 varit ett förberedelsernas år för 
kommunen. Förberedelser inför väldigt stora 
utmaningar de kommande åren när kostnaderna 
stiger för välfärden. Vi vet att vi har höga 
kostnader inom flera av kommunens 
kärnverksamheter och det kommer att krävas 
åtgärder för att kunna hantera det. Det är en svår 
avvägning mellan att få ekonomisk effekt i 
åtgärder och att det ska vara attraktivt att bo och 
verka i kommunen. Vi har haft ett antal 
dialogmöten med kommunmedborgarna under 
hösten som alla har handlat om ekonomi och 
framtid. Vi har sett svåra vägval som politikerna 
måste hantera för framtiden.  
 
Skola och äldreomsorg är områden där vi har 
stora överkostnader, men kommunen är ändå i ett 
läge där vi måste vidta åtgärder inom andra 
områden. Så stora är underskotten för 2020.  
 
Läget för många av Sveriges kommuner är 
liknande som för Vindeln. Ca 64 kommuner i 
landet gick med underskott 2019 enligt Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). I tidiga 
prognoser förutspådde dock 110 kommuner att de 
skulle gå med underskott under det gångna året. 

SKR förklarar skillnaden med att många 
kommuner har påbörjat olika typer av 
effektiviserings- eller besparingsprogram. 1 
Vindeln kan inte vara ett undantag. Trenden är att 
allt fler kommuner får problem med ekonomin, 
ökade kostnader och krav på åtgärder spås av 
SKR. 2  

Regeringens och riksdagsoppositionens samlade 
allmosor i februari 2020 på 7,5 miljarder extra i 
allmänna statsbidrag ger mindre än tre miljoner 
kronor till Vindelns kommun. Således har vi inte 
mycket att hämta på den fronten. Några av våra 
grannkommuner som också har det kämpigt har i 
ett representativt urval fått möjlighet att diskutera 
förutsättningarna med både civilministern och 
finansministern. Kanske kan det komma något 
bra ur dessa samtal, men det lär knappast lösa de 
stora frågorna.  
 
Nyligen presenterades regeringens 
kommunutredning. Där föreslås bland annat att 
kommuner ska kunna få sina skulder avskrivna 
mot att man gör kommun-sammanslagningar. 
Kommunutredningen pekar ut Vindeln med 
övriga kranskommuner som tänkbara kandidater 
för en sammanläggning med Umeå kommun. Man 
menar att det skulle minska sårbarheten i 
verksamheten och bidra till att tydligare integrera 
kranskommunerna i en funktionell stadsregion.3 
Hand upp de som tror att vi skulle få bättre 
förutsättningar för nära service och attraktivitet 
om vi vore en del av Umeå kommun. Vi skulle 
säkert få tillgång till bra kommunservice men den 
skulle ligga långt bort och vi skulle ha svårt att 
påverka den. Kommunsektorn är enig, fördelar 
nås genom samverkan, inte sammanslagningar.  
 
Kommunens ekonomi är i ett allvarligt läge. 
Styrelser och nämnder jobbar på med 
åtgärdsförslag som kommer att märkas påtagligt. 
Kommunen kommer även fortsättningsvis att 
kunna erbjuda bra verksamhet inom många 
områden, men kanske inte som 
kommuninvånarna vill ha det.  
 
 
Mathias Haglund 
Kommunstyrelsens ordförande 

                                                             
 
1 https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv 
/skuldernaokartrotsoverskott2019.32103.html 
2 https://skr.se/download/18.68ffef2c16dea2fd14e45daa 
/1571742492087/presentation-Ekonomirapporten-oktober-
2019.pptx  

3 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/starkare-
kommuner---med-kapacitet-att-klara_H8B38/html  

https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv%20/skuldernaokartrotsoverskott2019.32103.html
https://skr.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv%20/skuldernaokartrotsoverskott2019.32103.html
https://skr.se/download/18.68ffef2c16dea2fd14e45daa%20/1571742492087/presentation-Ekonomirapporten-oktober-2019.pptx
https://skr.se/download/18.68ffef2c16dea2fd14e45daa%20/1571742492087/presentation-Ekonomirapporten-oktober-2019.pptx
https://skr.se/download/18.68ffef2c16dea2fd14e45daa%20/1571742492087/presentation-Ekonomirapporten-oktober-2019.pptx
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/starkare-kommuner---med-kapacitet-att-klara_H8B38/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/starkare-kommuner---med-kapacitet-att-klara_H8B38/html
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/starkare-kommuner---med-kapacitet-att-klara_H8B38/html
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Politisk organisation 
Sedan 2018 så blev det en politisk majoritet i kommunen där Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ingår.  
 

 
 
Siffrorna anger antalet ledamöter i respektive styrelse och nämnd. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige 
Ordförande 
Joakim Olsson (S) 
joakim.olsson@vindeln.se 
 
Vice ordförande 
Christer Lundgren (C) 
christer.lundgren@vindeln.se 
 
2: e vice ordförande t.o.m. 2019-03-31  2: e vice ordförande fr.o.m. 2019-04-29 
Astrid Brorsson (S)    Josefine Granberg (s) 
astrid.brorsson@vindeln.se    josefin.granberg@vindeln.se 
 
Mandatfördelning efter valet  
Centern    7 (6) 
Moderaterna  5 (5) 
Kristdemokraterna      2 (2) 
Socialdemokraterna  12 (14) 
Vänsterpartiet  2 (2) 
Sverigedemokraterna  3 (1) 

  

mailto:christer.lundgren@vindeln.s
mailto:astrid.brorsson@vindeln.se
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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 det gångna året. 
 
 

Översikt över verksamhetens utveckling 
Den kommunala koncernens sammanställda resultat för perioden är -2,5 Mkr (4,1 Mkr). Detta kommer från 
negativa, och jämfört med föregående år försämrade resultat, i alla delar utom Vindelnbostäder AB som gör 
ett svagt positivt resultat. De totala investeringarna under året uppgick till 42,3 Mkr, vilket är betydligt lägre 
än de senaste två åren. Dock är det i höjd med ett snitt dessa fem åren. De långsiktiga skulderna har ökat och 
soliditeten har minskat. 
 
Vad gäller befolkningsutvecklingen under dessa år är det ingen större förändring. Först lite ökning i antal och 
sedan lite minskning. Total ökning dessa år är drygt 50 personer. 
 

 Den kommunala koncernen 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 114,5 124,4 143,6 153,9 97,4 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 484,0 473,2 478,2 477,4 403,8 

Skatteintäkter och statsbidrag 390,5 375,1 363,3 351,7 329,4 

Årets resultat (mnkr) -2,5 4,1 9,9 4,2 3,7 

Soliditet (%) 38,0 40,1 42,3 40,0 44,4 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 13,4 13,8 12,5 10,3 9,3 

Investeringar (netto) (mnkr) 42,3 57,5 72,5 26,7 9,0 

Långfristig låneskuld (mnkr) 210,6 199,4 160,4 145,3 114,6 

Antal anställda 520 555 587 589 524 

Investeringar / medborgare (kr) 7 805 10 577 13 397 4 931 1 684 

      

 Kommunen 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal invånare (folkmängd)  5 423 5 436 5 412 5 413 5 371 

Kommunal skattesats (%) 23,65 23,65 23,65 23,65 23,1 

Verksamhetens intäkter (mnkr)  75,6 87,9 104,9 116,1 79,2 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 455,0 445,9 449,2 449,4 394,2 

Skatteintäkter och statsbidrag (mkr) 390,5 375,1 363,3 351,7 329,4 

Årets resultat (mnkr) -1,6 4,6 9,0 1,9 1,1 

Soliditet (%) 61,8 62,4 62,5 52,7 55,0 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 15,2 14,7 10,6 6,4 4,0 

Investeringar (netto) (mnkr) 15,3 17,9 23,4 15,0 4,9 

Långfristig låneskuld (mnkr) 1,7 1,8 1,8 1,9 4,0 

Antal anställda 511 544 576 577 514 
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Den kommunala koncernen 
I kommunens sammanställda resultat ingår förutom Vindelns kommun även Vindeln Vatten och Avfall AB 
och Vindelns kommunkoncern. Vindeln Vatten och Avfall AB bildades 2016 och äger 5 % av VAKIN (Vatten 
och Avfallskompetens i Norr AB) som samtidigt tog över driften av kommunens verksamhet för vatten och 
avfall. Vindelns kommunkoncern bildades år 2017 och övertog då de helägda dotterbolagen Vindeln Bostäder 
AB och AB Bubergsgårdens friluftsanläggning.  
 

 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Den svenska ekonomin har under de senaste åren gynnats av stark export, nu räknar dock SKR med att 
Sverige kommer att gå in i en mild lågkonjunktur de närmaste åren. Deras bedömning är att BNP kommer 
att stiga med drygt 1 % och att arbetslösheten kan komma att stiga till drygt 7 %.     
Dessutom ökar det demografiska trycket allt mer, det vill säga att barn, unga och äldre ökar snabbare är 
gruppen som är i arbetsför ålder. Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla 
välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. 
 
Förutom trycket från demografin måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på sina 
resurser på ett sätt som övervältrar ansvaret till kommunerna. Statens neddragning av Arbetsförmedlingen 
samt Försäkringskassans striktare tolkningar av personlig assistans och den låga uppräkningen av 
ersättningen för den statliga personliga assistansen, som bland annat kommunerna utför.  
 
Befolkningsutveckling och arbetsmarknad 
Kommunen minskade under 2019 med 13 invånare, en utveckling som vi inte har haft sedan 2014, 
befolkningsprognosen visar ett relativt jämnt invånarantal men att det demografiska trycket kommer att öka 
även här. Den totala arbetslösheten i åldrarna 16-84 år var i december 4,7 %, en minskning med 0,3 
procentenheter. Detta kan jämföras med arbetslösheten i riket på 5,7 % och länet på 5,6 %. 
 
Företagsklimat 
Kommunen förbättrade sin placering i Svenskt näringslivsranking av företagsklimatet i Sverige och placerade 
sig 2019 på plats 213, 16 placeringar bättre än i fjol. En faktor som kanske ger en tydligare indikation om 
företagsklimatet är gott är det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen. Då sammanställs 
rankingen även med enkätsvar och just då den specifika frågan om företagsklimatet i Vindelns kommun. År 
2019 var det sammanfattande omdömet 3,31 (3,26), det vill säga en liten ökning. Detta i jämförelse med riket 
som ligger på en faktor 3,42 och länet på 3,41. 

Den kommunala koncernen

Nämnder/Kommunstyrelsen
Vindelns 

kommmunkoncern AB

Vindelnbostäder AB

AB Bubergsgårdens 
Friluftssanläggning

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

Risk Beskrivning Hantering av risk 
Åldrande befolkning Kan medföra ett ökat tryck på 

Äldreomsorgen. 
Översyn av alternativ vad gäller boende 
för äldre har påbörjats. 

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

En kompetensförsörjningsplan för hela 
kommunorganisationen ska tas fram 
under 2020. 

Investerings- och 
underhållsbehov 

Flera år av låg investeringsvolym 
jämfört med både riket, länet och 
jämförbara kommuner. Den plats 
invånare väljer att bo på kan tänkas 
påverka var behovet av 
kommunalverksamhet och dess lokaler 
behövs. Simhallen har sedan 2015 haft 
uppskov gällande användningsförbud 
på grund av underhålls brister. Det 
finns ett beslut i kommunfullmäktige 
om att en ny simhall ska byggas.  

Kommunen har inga lån i dagsläget. 
Om det kommer att krävas lån för att 
finansiera framtida investeringar skall 
beslut om det fattas av 
kommunfullmäktige. En utredning om 
framtidens skola, boende för äldre och 
kök pågår. I denna utredning beaktas 
även uppskattade kapitalkostnaders 
påverkan på driftsbudget. 

AB Bubergsgårdens 
friluftsanläggning 

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

Syreslen har, genom koncernbolaget, 
efterfrågat träff med 
kommunstyrelsens arbetsutskott för 
att diskutera bolagets verksamhetsplan 
och långsiktiga finansiering.  

Överskott/underskott 
bostäder 

Efter att ha haft underskott på bostäder 
i många år färdigställdes 39 lägenheter 
2019. Nu finns ett visst överskott på 
lägenheter på centralorten. Överskott på 
lägenheter innebär kostnader för 
bostadsbolaget. Underskott på bostäder 
kan innebära svårigheter att rekrytera 
arbetskraft och att kommuninvånarna 
bor i ej optimala bostäder. Underskottet 
minskar även möjligheten till 
flyttkedjor. 

Beredskap för nya bostäder. God 
planering inom bostadsförsörjningen. 
Väl avvägda beslut om nybyggnationer. 
Bra kontakter med privata hyresvärdar 
och exploatörer. Att vara en attraktiv 
hyresvärd och framåtriktad 
samhällsbyggare. 

Sårbarhet 
bredbandsnätet 

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

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

Sårbarhet VA-
anläggningar 

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

Arbete med reservvatten, förebyggande 
åtgärder, ökad nivå på investeringar, 
systematiskt säkerhethetsarbete, 
certifiering av organisationen enligt 
ISO. 
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Pensionsförpliktelser 
Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den s.k. blandmodellen där pensioner intjänade före 1998 
inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. De totala pensionsförpliktelserna uppgår till 149,7 
Mkr, varav ansvarsförbindelsen uppgår till 126,5 Mkr. 
 

Pensionsförpliktelse 
Kommunen 

  2019 2018 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen     

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt 5 127 4 063 

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 126 522 129 576 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 18 067 14 446 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 0 

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring & stiftelse) 149 716 148 085 

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde     

Totalt pensionsförsäkringskapital 22 902 17 938 

- varav överskottsmedel 852 962 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 

Summa förvaltade pensionsmedel 22 902 17 938 

Finansiering     

Återlånade medel 126 814 130 147 

Konsolideringsgrad 15,3% 12,1% 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
- Från 1 februari 2019 är Vindelns kommun 

förvaltningsområde för samiska språk. 
- Kommunkontoret är nu ombyggt för att klara 

MSB’s (Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) krav på krisledningslokal. 
Samtidigt har kommunhusets entré byggts 
om, bland annat med ny reception, för att 
möta Arbetsmiljöverkets krav. 

- SKR (Sveriges kommuner & regioner, 
tidigare SKL) har analyserat och gjort en 
prognos för kommunens ekonomi fram till 
2026. Den visar att vi står inför betydande 
utmaningar. Nämnderna har presenterat 
åtgärdsförslag på upp till fyra års sikt för att 
för att möta dessa utmaningar.  

- Under hösten hölls 7 stycken dialogmöten 
runt om i kommunen. Där diskuterades 
framtiden med kommuninvånarna, samt att 
kommunledningen informerade om 
kommunens ekonomi. 

- Under 2019/2020 är Vindelns kommun årets 
berättarkommun, vilket hade kick-off 31 
augusti på hembygdsområdet. 

- FN-organet Unesco har beslutat att utnämna 
Vindelälven-Juhttátahkka till ett så kallat 
biosfärområde. Detta område omfattar 
Vindelälvsdalen, Laisälvdalen och nedre del 

av Umeälven, och sträcker sig från norska 
gränsen till Bottenvikens kust, en sträcka på 
närmare 500 kilometer. Invigning ägde rum 
den 17 augusti 2019 i samband med 
nationalälvsdagen. 

- Kommunen har anlitat en extern konsult för 
utredning vad gäller lokaler för framtidens 
skola, boende för äldre och kök. Ett par 
förslag på lokalisering har presenterats. I 
denna utredning ingår det även att ta fram 
ekonomiska kalkyler och konsekvensanalyser 
för dessa förslag. 

- Kommunen deltog under hösten 2019 i SCB:s 
medborgarundersökning. I undersökningen 
svarade 368 slumpvis utvalda medborgare i 
åldrarna 18-84 år på frågor om hur de 
upplever kommunen som plats att bo på och 
leva i. Undersökningen visade bland annat att 
kommunens medborgare är nöjda med 
kommunen som en plats att bo och leva på 
och att förbättringar inom frågeområdena 
bostäder, fritidsmöjligheter och kommersiellt 
utbud skulle höja medborgarnas bedömning. 

- En ny avfallsplan håller på att tas fram där 
det föreslås att insamling av matavfall ska ske 
fr o m mars 2020. 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Vindelns kommun har en strategisk plan för åren 2017 till 2019, antagen av fullmäktige. I denna plan finns 
mål och strategier beskrivna tillsammans med ekonomiska prioriteringar och budgetprocessen. Den 
strategiska planen skall följas upp en gång per år som helhet i respektive beslutande nämnd, 
kommunstyrelse och fullmäktige. Därutöver ska nämnder och kommunstyrelsen följa upp planen till delar 
under året och planera för fortsatt arbete enligt planen. 
 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Kommunfullmäktige antog ny policy för god ekonomisk hushållning under våren 2019, vilket bland annat 
innehåller finansiella mål och riktlinjer.  
 
De finansiella målen och dess målvärden är sammanfattade i följande tabell och graderas men hjälp av 
trafikljusmodellen. 
 

Följs genom   Målvärden 

    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 5 år 
*Övriga: 3% av omsättning eller mer 

Resultat, exkl. 
ägartillskott, -250 tkr eller 
bättre 

Nollresultat snitt 
över 5 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 i 
snitt på 5 år 

    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 i 
snitt på 5 år 

Soliditet   5 % eller högre 15 % eller högre 25 % eller högre 10 % eller högre 

    4,5 % upp till 5 % 10 % upp till 15 % 20 % upp till 25 % 5 % upp till 10 % 

    Lägre än 4,5 % Lägre än 10 % Lägre än 20 % Lägre än 5 % 

Betalningsberedskap   0-10 % mer likvida medel än 30 dagars leverantörsskulder & löneutbetalningar 

n/a     11-30 % mer likvida medel än 30 dagars leverantörsskulder & löneutbetalningar 

    Mindre likvida medel eller 30 % mer än 30 dagars leverantörsskulder & löneutbetalningar 

Investeringsvolym   Snitt på 3 år minst = Snitt Avskrivningar 

n/a     Snitt på 3 år minst = 95 % av snitt avskrivningar 3 år upp till snitt avskrivningar 3 år 

    Snitt på 3 år = mindre än 95 % av snitt avskrivningar 3 år  

Nyttjande av 
investeringsbudget 

  85-100 % 

n/a   75-84% 

    Mindre än 75 % 

Vakansgrad/Besökare 
(Liftskortsförsäljning) 

  

n/a 

1,5 % eller mindre Ökning med 5 % i snitt på 
3 år. 

n/a 

 
  2 % upp till 1,5 % Ökning 3 % upp till 5 % i 

snitt på 3 år. 

    Mer än 2 % Ökning mindre 3 % i snitt 
på 3 år. 
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Vid avstämning av de finansiella målen har 
kommunen och dess bolag uppnått vissa av de 
antagna målen, men inte alla. 
 

Följs genom Uppföljning Målvärden 

  Kommun VIBO BUAB VINVA 

Flerårsplan  3 år 3 år 3 år 
(drift) 

1 år 

Resultat -0,4 % Kommunen: 
0% 
Industri: 6% 
Bostäder: 4%  
ViNet: 8% 

-344-550 
= 

-894 tkr 

(-557-
467  

-37)/3 =  
-354 tkr 

1,9 % 

Soliditet 15,3% 15,1% 18,7% 4% 

Betalnings-
beredskap 

0% X 

Investeringsvolym 147% 269% 0% X 

Nyttjande av 
investerings-
budget 

72% Ingen  
 budget 

Ingen  
budget 

X 

Vakansgrad 
/Besökare 

X 2,0% -10% X 

X = Följs ej upp enligt Policy för God ekonomisk hushållning 

 
- Flerårsplan: Under året har en treårsplan för 

kommande års resultat, investerings- och 
kassaflödesbudget för kommunen antagits av 
kommunfullmäktige. Även VIBO har antagit 
en treårsplan för resultat- och 
kassaflödesbudget. Investeringsbudget är 
antagen på volymnivå i kassaflödesbudgeten. 
BUAB och VINVA har dock endast antagit 
resultatbudget för 3 respektive 1 år. 

- Resultat: Det bokförda resultatet i 
Kommunen uppgick till -1,6 Mkr, vilket är -
0,4 % av skatteintäkter och generella bidrag, 
resultatmålet uppnås därmed inte. VIBO 
uppnår sitt resultatmål på alla delar, medan 
BUAB och VINVA inte gör det. Dock bör det 
noteras att det finns ett överskott på närmare 
3 Mkr från år 2016, vid uppstartande av 
bolaget. 

- Soliditet: Kommunens soliditet på drygt 15 %, 
inklusive ansvarsförbindelser, överstiger 
målet på 5 %. VIBO når ganska exakt sitt mål, 
medan BUAB och VINVA inte når sina 

respektive mål för soliditet.  
- Betalningsberedskap: Målet om 

betalningsberedskap för koncernkontot 
uppnås inte. Men, det bör poängteras att det 
beror på att nivån på likvidamedel är för hög. 
Detta indikerar att lånenivån kan vara för hög 
och med onödiga räntekostnader. Vid 
kontroll på respektive enhet visar det att det 
är i VIBO som det både finns mycket 
likvidamedel och externa lån. 

- Investeringsvolym: Både kommunen och 
VIBO når målet för investeringsvolym, dock 
inte BUAB. Dock bör det nämnas att, då 
målet är ett snitt på tre år är det för 
kommunens del investeringar utförda 2017 
som gör att målet uppnås. 

- Nyttjande av investeringsbudget: Vad gäller 
nyttjande av investeringsbudget så har det i 
bolagens inte fastställts någon budget, och av 
del anledning bedöms målen som ej 
uppfyllda. Inte heller kommunens mål är upp 
fyllt då endast 72 % av fastställd volym 
nyttjades. 

- Vakansgrad/Besökare: VIBO når inte riktigt 
upp till målet med en vakansgrad på 2 %. 
Detta bedöms vara en eftereffekt av 
färdigställandet av nya lägenheter på 
kvarteret Apotekaren. Vad gäller BUAB 
uppnås inte målet om en ökning av sålda 
liftkort. 

 
Som en samlad bild för kommunkoncernen 
uppfylls inte målen för god ekonomisk 
hushållning för tillfället. Något som bör ses över 
för samtliga delar i organisationen är likviditets- 
och  investeringsplanering.  
 
Inom kommunen bör fokus riktas på att ta fram 
och besluta om en hel del åtgärder för att nå det 
långsiktiga resultat målet. För Vindelnbostäder 
ser det betydligt ljusare ut, att målet om 
vakansgrad inte uppnås helt i år inger ingen större 
oro i dagsläget. Bubergersgården är den del som  
är längst ifrån de uppsatta målen. Här bör en 
större genomgång göras på samtliga delar. Även 
för VINVA bör en långsiktig planering efterfrågas.

 
 

  



 
 

Årsredovisning 2019 
 
 

 Sida 11(56) 
  
  
  
  
  

 

 

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 

Balanskravsutredning 2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen -1,56 4,64 9,01 

- Samtliga realisationsvinster 0,00 0,00 0,00 

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,00 0,00 0,00 

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,00 0,00 0,00 

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,27 0,27 0,00 
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

-0,12 
0,00 0,00 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -1,40 4,90 9,01 

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,00 0,00 -5,38 

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv 1,40 0,00 0,00 

Årets balanskravsresultat 0,00 4,90 3,63 

 

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 till 2019 till 10,7 Mkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att underskottet enligt balanskravsutredningen på 1,4 Mkr täcks med medel från 
resultatutjämningsreserven. Argumentet för att nyttja reserven är att 2019 års negativt resultat i stort 
kommer från att omställningsprocesser för att anpassa organisationen har påbörjats, men ännu inte gett 
tillräckliga ekonomiska effekter. Dessa omställningsprocesser har bland annat att göra med att anpassa 
äldreomsorgen efter det allt högre demografiska trycket, flyktingvågen från 2015 har ebbat ut och med det 
även stadsbidragen, samt geografiska förflyttningar av invånare inom kommunen. 
 

Väsentliga personalförhållanden 
Den kommunala verksamheten är personalintensiv. Därför är medarbetarna och kommunens arbete med 
personalfrågor kritiska framgångsfaktorer för att nå hög kvalitet i den kommunala servicen. 
 
Då det inte finns några anställda i Vindeln Vatten och Avfall AB och endast en VD anställd på 20 % i AB 
Bubergsgårdens Friluftsanläggning finns inte dessa bolag inom den kommunala koncernen med i detta 
avsnitt. 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Personalstatistik  
Antalet tillsvidareanställda i den kommunala 
koncernen var den 31 december var 520 personer, 
varav 423 kvinnor och 97 män. Antalet 
tidsbegränsat anställda (månadsavlönade) vid 
årets utgång är 110 personer.  
 
 
 
 
 
 

 
Nämnd/Styrelse/Bolag 2019 2018 

Kommunstyrelsen 39 36 
Barn- och 
utbildningsnämnden 185 193 
Socialnämnden 280 260 
Miljö- och 
byggnadsnämnden 7 7 
Totalt kommunen 511 496 
Vindelnbostäder AB 9 10 

Totalt den kommunala 
koncernen 520 506 

 

 
Åldersfördelningen bland kommunens tillsvidareanställda framgår av nedanstående diagram. 
 

    
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron i den kommunala koncernen 2019-12-31 är 6,72 %. Se tabell nedan för uppdelning 
per nämnd/styrelse/bolag. Jämförelse med föregående år visar på att sjukfrånvaron ökat, dock har andel 
långtidsfrånvaro minskat. Sjukfrånvaron bland de yngre har ökat medan den minskat i de äldre 
personalgrupperna, vilket är en trend i riket. Detta att jämföra med den totala sjukfrånvaron för riket och 
länet som båda redovisar en sjukfrånvaro för 2019 på 6,7 %. 
 

  
Den kommunala 

koncernen 
Kommunen 

  2019 2018 2019 2018 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 6,67 6,43 6,72 6,50 
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 42,6 48,15 42,84 48,60 
Sjukfrånvaron för kvinnor 7,05 6,86 7,06 6,80 
Sjukfrånvaron för män 5,3 4,88 5,38 5,00 
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 6,03 4,12 6,08 4,12 
Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år 5,89 4,73 5,8 4,76 
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 7,66 8,65 7,85 8,91 
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Tabellen nedan visar istället sjukfrånvaron som snittdagar per anställs och per förvaltning/bolag. Den visar 
att sjukfrånvaron inom samtliga förvaltningar/bolag har ökat från föregående år, förutom inom 
kommunstyrelsen där den nästan har halverats. Orsaken till minskningen inom kommunstyrelsens 
verksamheter är framförallt att tidigare långtidssjukskriven personal återgått i arbete eller övergått till arbete 
hos annan arbetsgivare. 
 

  2019 2018 2017 
Sjukdagar/anställd  Totalt Totalt Totalt 

Kommunstyrelsen 10,35 20,87 23,23 
Barn- och utbildningsnämnden 23,69 18,60 23,30 
Socialnämnden 24,48 23,12 20,67 
Miljö- och byggnadsnämnden 23,29 16,36 22,88 
Totalt kommunen 22,54 20,46 21,61 
Vindelbostäder AB 4,89 1,68 5,76 

 

Förväntad utveckling 
År 2020 och framåt kommer att innebära utmaningar för kommunen. Den framtida demografiska 
utvecklingen är ett problem för kommunen med fler yngre och fler äldre men färre inom arbetsför 
ålder. Att inom några år kunna erbjuda mer efterfrågad service som förskola, skola, vård och 
omsorg, med mindre tillgängliga resurser är en utmaning. Sveriges kommuner och Regioner (SKR) 
varnar för att kommunernas ekonomier blir hårt ansträngda framöver. Vindeln är inget undantag.  
 
Kommunens budget för 2020 och kommande år är mycket svag och enligt tidiga prognoser väntas 
ett underskott på totalt mer än 20 miljoner kronor per år. Arbete pågår för att hitta besparingar 
men många av åtgärderna kommer inte att få effekt förrän om några år när organisationen har 
kunnat ställas om. Många av förslagen kommer att beröra kommuninvånarna påtagligt. 
Kommunen kommer att behöva prioritera inom sina investeringar efter bedömning vilka som är 
mest nödvändiga. En särskild utmaning kommer att vara att ersätta alla pensionsavgångar men 
även att rekrytera personal i konkurrensen om arbetskraft.  
 

Vindelns kommun (Mkr) Utfall Budget Budget Budget 

 2019 2020 2021 2022 
Verksamhetens intäkter 75,6 70,7 67,5 67,6 
Verksamhetens kostnader -468,5 -465,3 -468,5 -474,7 
Skatteintäkter & generella stadsbidrag 390,5 397,8 404,3 410,5 

Finansnetto -2,5 3,3 3,3 3,4 
Finansiella intäkter/kostnader 1,0 0,7 0,7 0,7 

Årets resultat -1,6 4,0 4,0 4,1 

Investeringar 15,3 28,0 23,0 23,0 

Långfristig skuld 1,7 1,7 1,6 1,6 

Soliditet, inkl. pensionsförpliktelser (%) 15,2 5,0 5,0 5,0 

Resultat i förhållande till kostnader (%) -0,3 0,9 0,9 0,9 

 
Speciella politiska grupperingar arbetar med framtidens äldreboenden och skollokaler men även 
med prioriteringen av nya och förändrade detaljplaner. Konjunkturläget är fortfarande bra och 
näringsliv, medborgare och kommun har stora ambitioner med framtiden. Exempelvis kommer 
troligen arbetet med en ny detaljplan för Vindeln Innovation Park att påbörjas under 2020.  
 

Avseende framtida planering har kommunfullmäktige antagit en ny modell och process för budget 
och måluppföljning, samt att ett arbete med att ta fram en ny struktur för verksamhetsmål har 
påbörjats. Vad gäller budget så fastställer den nya modellen bland annat att den, förutom budgetår, 
ska innehålla tre planår för att ge bättre förutsättning för långsiktig planering. Även 
koncernbolagens budgetprocess innefattas i detta. Resursfördelningsmodellen för kommunen 
baseras på volymer och prislappar från det kommunala kostnadsutjämningssystemet.  
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Resultaträkning 

  
Koncernen Kommunen 

Kommun 
budget 

Mkr Not 2019 2018 2019 2018 2019 

Verksamhetens intäkter 1 114,5 124,4 75,6 87,9 66,4 

Verksamhetens kostnader   2, 3 -484,0 -473,2 -455,0 -445,8 -434,1 

Avskrivningar 4 -22,7 -21,2 -13,6 -13,1 -14,6 

Verksamhetens nettokostnader  -392,1 -370,0 -393,0 -371,1 -382,3 

Skatteintäkter 5 251,0 245,6 251,0 245,6 250,9 

Generella statsbidrag och utjämning 6 139,5 129,6 139,5 129,6 132,3 

Verksamhetens resultat  -1,6 5,1 -2,5 4,0 0,8 

Finansiella intäkter 7 0,7 0,6 1,1 1,0 0,3 

Finansiella kostnader 8 -1,6 -1,6 -0,1 -0,4 -0,2 

Resultat efter finansiella poster  -2,5 4,1 -1,6 4,6 0,9 

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

Årets resultat  -2,5 4,1 -1,6 4,6 0,9 
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Balansräkning 

Mkr  
Koncernen Kommunen 

Kommun 
budget 

TILLGÅNGAR Not 2019 2018 2019 2018 2019 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR          

Materiella anläggningstillgångar 9         

Mark och byggnader  281,8 298,2 143,4 148,4 148,7 

Pågående nyanläggningar  67,8 49,2      

Maskiner och inventarier  52,2 38,5 23,9 21,0 27,3 

Finansiella anläggningstillgångar 10         

Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 6,4 6,4 9,3 9,3 9,3 

Långfristiga fordringar  2,4 4,3 7,4 7,8 7,2 

Summa anläggningstillgångar  410,7 396,7 184,0 186,5 192,5 

          

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR          

Exploateringsmark 11 4,7 4,6 4,7 4,6 4,6 

Kortfristiga fordringar 12 38,3 35,2 32,8 30,4 30,4 

Kortfristiga placeringar 13 19,9 19,7 19,9 19,7 19,7 

Kassa och bank 14 41,0 38,0 30,5 30,5 25,4 

Summa omsättningstillgångar  103,9 97,5 87,9 85,3 80,2 

Summa tillgångar  514,6 494,1 271,8 271,8 272,7 

          

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER          

EGET KAPITAL 15         

Årets resultat  -2,5 4,1 -1,6 4,6 0,9 

Resultatutjämningsreserv  10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 

Övrigt eget kapital  187,2 183,1 158,8 154,2 158,8 

Summa eget kapital  195,4 197,9 168,0 169,5 170,4 

          

AVSÄTTNINGAR          
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 16 5,1 4,1 5,1 4,1 4,1 

Andra avsättningar 17 0,1       

Summa avsättningar  5,2 4,1 5,1 4,1 4,1 

          

SKULDER          

Långfristiga skulder 18 210,6 199,4 1,7 1,8 1,8 

Kortfristiga skulder 19 103,4 92,7 97,0 96,5 96,5 

Summa skulder  314,0 292,1 98,7 98,2 98,2 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital  514,6 494,1 271,8 271,8 272,7 

          

PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER 20 31,6 31,6 299,2 301,3 301,3 

ANSVARSFÖRBINDELSER 21 126,5 129,6 126,5 129,6 129,6 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Kassaflödesanalys 

Mkr  
Koncernen Kommunen 

Kommun 
budget 

 Not 2019 2018 2019 2018 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Årets resultat  -2,5 4,1 -1,6 4,6 0,9 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  22 24,7 24,6 15,4 15,8 14,6 

Medel från rörelsen före förändring av rörelsekapital  22,2 28,6 13,8 20,4 15,5 

            

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 11, 12 -3,2 -3,7 -2,5 -4,3 0,0 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 19 10,7 -7,3 0,6 3,1 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  29,6 17,6 11,9 19,2 15,5 

            

INVESTERINGSVERKSAMHETEN           

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 9 -42,3 -57,5 -15,2 -17,5 -21,1 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 

Investering i finansiella tillgångar 10 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Försäljning av finansiella tillgångar 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -39,4 -57,4 -12,3 -17,5 -21,1 

            

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN           

Nyupptagna lån 18 11,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Amortering av skulder 18 0,2 -0,9 -0,1 -0,1 0,0 

Ökning av långfristiga fordringar 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Minskning av långfristiga fordringar 10 1,8 0,6 0,5 0,5 0,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  13,0 39,6 0,4 0,4 0,6 

            

Årets kassaflöde  3,2 -0,2 0,1 2,1 -5,1 

            

Likvida medel vid årets början  57,7 57,9 50,3 48,1 50,3 

Likvida medel vid årets slut  60,9 57,7 50,4 50,3 45,2 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

 

Nothänvisningar  
Tkr 

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Försäljningsintäkter 12 998 12 033 8 992 7 449 

Taxor och avgifter 23 652 24 364 8 645 10 208 

Hyror och arrenden 28 071 25 715 8 214 8 059 

Bidrag 46 518 56 441 46 250 56 222 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 2 415 2 737 3 365 3 579 

Exploateringsintäkter 0 0 0 0 

Realisationsvinster 74 2 340 74 2 340 

Försäkringsersättningar 0 83 0 0 

Övriga intäkter 784 699 11 4 

Summa 114 512 124 410 75 551 87 860 

     
Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Löner och sociala avgifter 251 313 251 295 245 548 244 193 

Pensionskostnader 19 558 18 740 19 482 18 291 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 7 408 7 504 609 450 

Bränsle energi och vatten 10 482 9 791 1 985 1 827 

Köp av huvudverksamhet 86 605 79 737 86 607 79 815 

Lokal- och markhyror 4 650 4 424 22 711 22 990 

Övriga tjänster 27 123 29 002 24 036 26 583 

Lämnade bidrag 12 323 12 972 12 964 13 663 

Realisationsförluster och utrangeringar 583 787 108 155 

Bolagsskatt 1 633 496 0 0 

Övriga kostnader 62 273 58 410 40 902 37 884 

Summa 483 952 473 157 454 952 445 850 

     
Not 3 Kostnad för räkenskapsrevision Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Total kostnad för räkenskapsrevision 160 - 120 - 

Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 128 - 88 - 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för 
räkenskapsår 2019. 

     
Not 4 Avskrivningar Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Avskrivning byggnader och anläggningar 18 759 18 505 11 260 11 666 

Avskrivning maskiner och inventarier 4 631 4 248 3 065 2 941 

Nedskrivningar -738 -1 510 -738 -1 510 

Summa  22 652 21 244 13 588 13 097 

     
Not 5 Skatteintäkter Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Preliminär kommunalskatt 253 196 246 684 253 196 246 684 

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 340 -329 -2 340 -329 

Slutavräkningsdifferens föregående år 127 -793 127 -793 

Summa 250 984 245 562 250 984 245 562 
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Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Inkomstutjämningsbidrag 78 953 73 348 78 953 73 348 

Generella bidrag från staten *) 2 938 5 453 2 938 5 453 

Kommunal fastighetsavgift 10 046 10 062 10 046 10 062 

Bidrag för LSS-utjämning 3 705 2 262 3 705 2 262 

Kostnadsutjämningsbidrag 40 031 37 589 40 031 37 589 

Regleringsbidrag 3 821 849 3 821 849 

Summa 139 494 129 562 139 494 129 562 
*) I de generella statsbidragen ingår 2 766 tkr från det tillfälliga stödet för flyktingsituationen. 172 tkr avser det extra stöd som 
beviljats kommunerna 2019 i samband med den nya gymnasielagen avseende ensamkommande barn. 

     
Not 7 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Utdelning på aktier och andelar 342 418 342 418 

Ränteintäkter  255 180 193 168 

Övriga finansiella intäkter 125 0 529 404 

Summa 721 598 1 064 990 

     
Not 8 Finansiella kostnader Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Räntekostnader 1 538 1 264 1 8 

Nedskrivning finansiell omsättningstillgång 0 266 0 266 

Övriga finansiella kostnader 107 118 107 117 

Summa 1 645 1 647 108 391 

     
Not 9 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar       
Redovisat värde vid årets början 347 415 320 845 148 390 153 456 

Investeringar 20 991 45 876 6 929 7 673 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade 
anläggningstillgångar -645 -787 -645 -155 

Avskrivningar -18 157 -18 519 -11 246 -12 585 

Redovisat värde vid årets slut 349 604 347 415 143 428 148 390 

Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 19 år 16 år 

       
Maskiner och inventarier       
Redovisat värde vid årets början 38 543 31 981 20 994 13 984 

Investeringar 21 336 11 620 8 261 9 855 
Redovisat värde av avyttringar och utrangerade 
anläggningstillgångar -2 300 0 -2 300 0 

Avskrivningar -5 355 -5 057 -3 079 -2 845 

Redovisat värde vid årets slut 52 224 38 543 23 876 20 994 

Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 11 år 13 år 
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Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Aktier       
Vindelns Kommunkoncern AB 0 0 100 100 

Vindeln Vatten och Avfall AB 0 0 500 500 

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* 4 845 4 845 4 845 4 845 

Norra Skogsägarna 75 61 75 61 

Övre Norrlands Kreditgarantiförening 50 50 50 50 

Övriga andelar 40 40 0 0 

       
Obligationer och bostadsrätter       
Kommuninvest, förlagslån 1 188 1 188 1 188 1 188 

       
Summa aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 6 440 6 426 9 300 9 286 

       
Långfristiga fordringar       
AB Bubergsgården 0 0 629 722 

Vindelns Kommunkoncern AB 0 0 4 300 4 300 

Övriga långfristiga fordringar 0 1 453 0 0 

Långfristig fordran perrong Tvärålund 1 449 1 812 1 449 1 812 

Långfristig fordran Tvärålunds byaförening 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa långfristiga fordringar 2 449 4 265 7 379 7 835 

       
Summa 8 889 10 691 16 679 17 120 

     
Not 11 Förråd m.m. Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Exploateringsmark 4 686 4 621 4 686 4 621 

Summa 4 686 4 621 4 686 4 621 

     
Not 12 Fordringar Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Kundfordringar 6 671 5 689 4 657 3 755 

Skattefordringar 4 011 3 693 2 921 2 890 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 808 25 659 18 832 21 794 

Övriga fordringar 4 844 110 6 399 1 966 

Summa 38 333 35 151 32 809 30 405 
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Not 13 Kortfristiga placeringar Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Räntefond 20 000 20 000 20 000 20 000 

Nedskrivning -141 -266 -141 -266 

Redovisat värde vid bokslutstillfället 19 859 19 734 19 859 19 734 

       
Marknadsvärden       
Räntefond 19 859 19 734 19 859 19 734 

Marknadsvärde vid bokslutstillfället 19 859 19 734 19 859 19 734 

       
Orealiserad kursvinst 0 0 0 0 

     
Not 14 Kassa och bank Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Kassa och bank 41 042 37 961 30 499 30 544 

Summa 41 042 37 961 30 499 30 544 

     
Not 15 Eget kapital Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Eget kapital  187 217 183 133 158 796 154 159 

Årets resultat  -2 539 4 084 -1 555 4 637 

Resultatutjämningsreserv 10 727 10 727 10 727 10 727 

Summa 195 405 197 944 167 968 169 523 

     
Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Specifikation - Avsatt till pensioner       
   Pensionsbehållning 17 17 17 17 

   Pension till efterlevande 0 18 0 18 

   Avgiftsbestämd ålderspension (PA-KL) 4 083 3 234 4 083 3 234 

   Ålderspension 26 0 26 0 

Summa pensioner 4 126 3 269 4 126 3 269 

Löneskatt 1 001 793 1 001 793 

Summa avsatt till pensioner 5 127 4 063 5 127 4 063 

       
Antal visstidsförordnanden       
Politiker 1 1 1 1 

Tjänstemän 0 0 0 0 

       
Avsatt till pensioner       
Ingående avsättning 4 063 3 108 4 063 3 108 

Nya förpliktelser under året, varav   0    
   Nyintjänad pension 845 167 845 167 

   Ränte- och basbeloppsuppräkning 95 97 95 97 

   Pension till efterlevande 0 0 0 0 

   Övrig post 0 -24 0 -24 

Årets utbetalning -85 -78 -85 -78 

Förändring av löneskatt 208 793 208 793 

Summa avsatt till pensioner 5 127 4 063 5 127 4 063 

       
Aktualiseringsgrad 98,0% 96,0% 98,0% 96,0% 

Överskottsfond 852 978 852 978 
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Not 17 Andra avsättningar Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Uppskjuten skatt 119 0 0 0 

     
Not 18 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Kommuninvest 167 000 167 000 0 0 

Skuld för investeringsbidrag 1 700 1 750 1 700 1 750 

Skuld till VA kollektivet   0 0 0 

Lån i banker och kreditinstitut 41 000 30 000 0 0 

Övriga långfristiga skulder 894 668 0 0 

Summa 210 594 199 418 1 700 1 750 

     
Not 19 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 592 925 17 552 24 170 

Leverantörsskulder 21 073 23 337 12 027 13 012 

Moms och punktskatt -26 578 325 356 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 8 830 8 379 8 603 8 161 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 71 190 57 755 58 477 50 007 

Övriga kortfristiga skulder 1 733 1 716 56 767 

Summa 103 392 92 692 97 041 96 473 

     
Not 20 Panter och därmed jämförliga säkerheter Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Borgen för kommunföretaget Vindelnbostäder AB    225 000 225 000 

Borgen för kommunföretaget Vindeln Vatten och Avfall AB    61 000 61 000 

Borgen för egna hem 258 292 258 292 

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 9 742 

Summa 31 583 31 617 299 221 301 255 

     
Not 21 Ansvarsförbindelser Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Pensionsskuld inkl. förtroendevalda 101 821 104 278 101 821 104 278 

Löneskatt på pensionsskuld 24 702 25 298 24 702 25 298 

Leasingåtaganden 0 0 0 0 

Hyresåtaganden 0 0 0 0 

Summa 126 523 129 576 126 523 129 576 
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Vindelns kommun har i januari 1998 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska 
ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels 
i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 
 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Vindelns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala 
tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Vindelns kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 247 154 650 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 245 701 091 kronor. 

     
Not 22 Ej likviditetspåverkande poster Koncernen Kommunen 

 2019 2018 2019 2018 

Avskrivningar 23 512 24 363 14 325 15 584 

Gjorda avsättningar 1 182 201 1 064 201 

Summa 24 694 24 564 15 389 15 786 
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Driftsredovisning 
Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad budget uppdelad på 

respektive verksamhet, skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag, samt finansiella intäkter och 

kostnader. 
 
Mkr 

  Resultaträkning  Redovisning 2019 Budget 2019 Avvikelse 

Nämnd/styrelse  Netto  Intäkt Kostnad Netto Netto Netto 

Kommunstyrelsen  -56,8  17,3 -74,1 -56,8 -57,2 0,4 

Barn- och utbildningsnämnden  -160,2  29,3 -189,5 -160,2 -158,9 -1,3 

Socialnämnden  -166,9  43,1 -209,9 -166,9 -159,3 -7,5 

Miljö- och byggnadsnämnden  -2,5  2,5 -5,0 -2,5 -2,6 0,1 

Övriga verksamhetskostnader  -6,6  2,2 -8,8 -6,6 -4,3 -2,3 

Verksamhetens nettokostnader  -393,0  94,4 -487,4 -393,0 -382,4 -10,6 
               

Finans               

Skatteintäkter  251,0  251,0 0,0 251,0 250,9 0,1 

Skatteutjämning och generella statsbidrag  139,5  139,5 0,0 139,5 132,3 7,2 

Finansiella intäkter  1,1  1,1 0,0 1,1 0,3 0,8 

Finansiella kostnader  -0,1  0,0 -0,1 -0,1 -0,2 0,1 
               

Totalt  -1,6  485,9 -487,5 -1,6 0,9 -2,4 

 
Kommunstyrelsen redovisar ca 1,0 Mkr lägre kostnad än budget. Vakanshållning av tjänster, lägre kostnader 
för sommarväghållning är starka bidragande orsaker. Däremot överskred vinterväghållningen sin budget 
med 1,1 Mkr samt budgeten för utredningar med 0,2 Mkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnden hade vid årets början ej beslutade åtgärder på motsvarande 3,7 mkr, vid årets 
slut kvarstod 3,4 mkr av dessa. De största budgetavvikelserna återfinns inom posterna gemensamma 
kostnader och grundskoleverksamheten och beror främst på följande: 

 Fristående förskola, -1,5 mkr, fler barn och högre avgifter 

 Interkommunal grundskola, -1,1 mkr, fler elever och högre avgifter  

 Skolskjuts, -1,3 mkr, främst på grund av ökade särskoleskjutsar  

 Gymnasieskolan, 2,0 mkr, minskat elevunderlag 

 Förskolan, 1,7 mkr, ökade statsbidrag 

 Grundskolan, 0,9 mkr, ökade statsbidrag 
 
Socialnämnden hade vid årets början ännu ej beslutade åtgärder på motsvarande 7,6 mkr, effekt av utförda 
åtgärder genererade minskade kostnader med 2,2 Mkr, vakanshållning av tjänster och journatt på 
Industrivägen. Effekt av planerade åtgärder under året avseende bemanningsekonomi och samordning av 
personal inom dagverksamheten för äldre genererade 0,7 Mkr. De största budgetavvikelserna beror på 
följande:  

 Individ- och familjeomsorg, - 4 Mkr, placeringar barn och unga  

 Äldreomsorg Särskilt boende, - 4 Mkr (varav 3,1 Mkr uppstart av ytterligare en avdelning) 

 Utskrivningsklara, - 0,5 Mkr, höga kostnader under början av året samt Axlagården 

 Retrå/Servå, + 1,0Mkr, mer intäkter från arbetsförmedlingen än budgeterat   

 Ackumulerade förutbetalda intäkter, + 2,5 Mkr för ensamkommande barn. De ackumulerade 
förutbetalda intäkterna från migrationsverket är 7,1 mkr, beräknade framtida kostnader är 4,6 mkr   
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Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen visar total investeringsbudget för året, samt viket belopp som per sista december 

är nyttjat. Av årets totala budgeterade volym för investeringar har 72 % nyttjats, per sista augusti hade 31 % 

förbrukats vilket visar på ett högre tryck av investeringar under den senare delen av året. Specificerad 

information per investeringsnummer finns i tabell på bilaga 2. 
 

(tkr) 
Budget 2019 Bokfört 2019 

Kvar av 
budget 

Nyttjandegrad  
 

Kommunstyrelsen - Lokaler 1 810,0 2 674,6 -864,6 147,8%  

Kommunstyrelsen - Övriga fastigheter 340,0 76,5 263,5 22,5%  

Kommunstyrelsen - Gatu och park 4 738,0 5 430,3 -692,3 114,6%  

Kommunstyrelsen - Övrigt  4 300,0 2 060,8 2 239,2 47,9%  

Barn- och utbildningsnämnden 4 990,0 3 253,0 1 737,0 65,2%  

Socialnämnden 4 950,0 1 760,3 3 189,7 35,6%  

Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0   

Totalt  21 128,0 15 255,4 5 872,6 72,2%  
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Redovisningsprinciper 
Allmänna redovisningsprinciper 

Kommunens redovisning är anpassad till 
bestämmelserna i lagen om kommunal 
redovisning och de rekommendationer som 
lämnas av rådet för kommunal redovisning 
(RKR). I de fall redovisningen avviker från 
lagstiftning eller rekommendationer anges detta 
särskilt.  
 
Periodisering 
Kostnader och intäkter som avser 
redovisningsperioden har i huvudsak belastat 
respektive tillgodoräknats 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 

SKL:s publicerade decemberprognos 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 
Semesterlöneskulden avser ej uttagna 
semesterdagar vid periodens slut. Tillsammans 
med ej kompenserad övertid och därpå upplupen 
arbetsgivaravgift redovisas den som en kortfristig 
skuld. 
 

Avskrivningar 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Mark                          0 år 
Exploateringsmark   50 år 
Byggnader och tekniska anläggningar 5-60 år 
Maskiner och inventarier                  5-10 år 
  
Komponentavskrivning tillämpas i kommunen 
från och med 2016 och från och med 2015 för 
Vindelnbostäder. Övergången till 
komponentavskrivning påverkar avskrivningarna 
marginellt i kommunen medan de minskat i 
Vindelnbostäder. 
 
Hyres- och leasingavtal 

Kommunen innehar endast leasingavtal som 
klassas som operationella. Avtalstiden överstiger 
heller inte tre år. Leasingavgiften fördelas linjärt 
över leasingperioden. Leasing sker av bilar och 
multiskrivare. 
 
Kommunen har hyresavtal med en avtalstid som 
sträcker sig längre än tre år. Även dessa klassas 
som operationella på grundval av sin karaktär. 
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Måluppföljning 2019 – samlad bedömning av Vindelns kommun 
 
Fullmäktige har antagit fem övergripande mål för kommunkoncernen som kommunstyrelsen, nämnderna 
och bolagen har att utarbeta egna mer detaljerade mål efter. Den sammanlagda bedömningen av dessa 
genererar totalbedömningen delvis god ekonomisk hushållning för kommunen. 
 
Lägesanalysen nedan baseras på de resultat för 2019 och bygger på de nyckeltal som respektive nämnd valt 
som uppföljning av kommunfullmäktiges mål i enlighet med givna direktiv vilka återfinns i bilaga 1 – 
måluppföljning. I tabellen nedan anges bedömd status enligt följande; Grön = uppfyllt, Gul = delvis uppfyllt, 
Röd = ej uppfyllt, Svart = ej möjligt att följa upp vid detta tillfälle. 
 

 
 
 
Övergripande 
För kommunen som helhet kan konstateras en medelgod måluppfyllelse. De stora utmaningarna ligger i att 
nå måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning och attraktiv arbetsgivare. Under 2020 kommer 
kommunen att arbeta med förslag till ny målstruktur som senast 2021 ska tillämpas.  
 
Miljö-och byggnadsnämnden har under 2019 arbetat med att förtydliga sina mål för verksamheten. De 
brukarenkäter som genomfördes under året visade på väldigt goda resultat, främst inom trygghet, förtroende 
för personalen och gott bemötande. Verksamheten inom Miljö- och bygg är den som, utifrån redovisad 
uppfyllelse, når absolut bäst utfall. En stor del av uppsatta nyckeltal saknar redovisning. 
 
Vindelns kommun ger en bra service med god kvalitet 
En medborgarundersökning genomfördes i slutet av året. Den visar på högre resultat inom alla delområden 
utom bemötande och tillgänglighet. En av anledningarna kan vara att kommunhuset under 2019 införde en 
låst reception vilket innebär att spontanbesök på kommunhuset blev svårare att genomföra. Kommunen 
behöver arbeta mer med att hitta kommunikationsytor med medborgarna. Det skulle förbättra resultatet 
även inom de övriga delområdena. Bredbandsmålet utvecklas stadigt uppåt för varje år. Både 2019 och 2020 
sker utbyggnad av nätet runt om i kommunen.  
 
Socialnämnden har förbättrat sin personalkontinuitet och har 100% positivt utfall gällande  bemötande inom 
hemtjänst.  
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1. Vindelns kommun ger en bra service 

med god kvalitet

2. Barn och unga i Vindelns kommun 

ska ha bra uppväxtvillkor

3. Vindelns kommun är en attraktiv 

kommun att leva, bo och verka i

4. Vindelns kommun ska vara en 

attraktiv arbetsgivare

5. God ekonomisk hushållning, med 

hållbar ekonomisk utveckling och ett 

effektivt resursutnyttjande.
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Barn och unga i Vindelns kommun ska ha bra uppväxtvillkor 
Vindeln har under många år haft inriktningen att vara en kommun för barn och unga. Kommunstyrelsens 
indikatorer på området har under åren utvecklats och vi ligger fortsatt bra till även om några av nyckeltalen 
inte har kunnat rapporteras ännu. Antalet barnbokslån 0-17 år har ökat med nästan 50 % per barn på ett par 
år, vilket är väldigt positivt. 
 
Vindelns kommun är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i 
På detta målområde har resultaten varit varierande genom åren. Flera av kommunstyrelsens utpekade 
områden för attraktivitet har dock utvecklats positivt. Nyckeltalen för både näringsliv och arbetsmarknad har 
utvecklats väl, och det mycket tack vare vårt starka och initiativrika näringsliv och de insatser som har gjorts 
på området från vår egen organisation. Kommande års utmaningar inom ekonomin lär påverka detta men vi 
har ett bra utgångsläge. Ett område inom attraktivitet där Vindeln utmärker sig är andelen män som tar ut 
föräldraledighet, där vi har legat bra till tidigare och fortsätter att göra det. Vi kan också se att rökningen går 
ner kraftigt i kommunen, ett mycket positivt tecken för folkhälsan. Att Vindelnbostäder färdigställde 39 
lägenheter under 2019 syns ännu inte i siffrorna, men har också bidragit till attraktiviteten. Arbetslösheten i 
kommunen ligger på 4,7 % och har sjunkit något.  
 
Vindelns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
Kommunen har inte genomfört någon medarbetarenkät under 2019 vilket medför att vi inte kan redovisa 
något utfall gällande medarbetarengagemang i totalindex, ledarskapsindex och motivationsindex.  
Avsikten är att införa en årlig HME – enkät för samtliga medarbetare (HME= Hållbart Medarbetare 
Engagemang).  
 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i kommunen är 6,7 %.  
 
God ekonomisk hushållning, med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande. 
Begreppet god ekonomisk hushållning innefattar även kommunens möjlighet att nå kommunfullmäktiges 
mål. Den bedömningen är för perioden svår att göra då det saknas resultat på flertalet av indikatorerna.  
 
Det ekonomiska utfallet är -1,6 Mkr för kommunen 2019, -0,4 % av skatter och generella statsbidrag.  
 
För att komma till rätta med kommunens stora prognostiserade underskott för kommande år krävs 
omfattande åtgärder. Under 2020 kommer ett stort fokus att ligga på det arbetet.  
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Kommunens verksamheter 
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. Styrelsen ansvarar för mål och riktlinjer 
för verksamheterna samt tar de övergripande besluten, medan tjänstepersonerna 
har ansvar för att besluten verkställs. Kommunstyrelsen ska på 
Kommunfullmäktiges uppdrag ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt 
de kommunala bolagen.  
 
Kommunstyrelsen är även;  
• krisledningsnämnd. 
• ansvarig för den översiktliga användningen av mark, vatten och bostadsförsörjning.  
• ansvarig för kollektivtrafik, räddningstjänst och krishantering.  
• förvaltning av kommunens fastigheter och gator.  
• gemensamma servicefunktioner inom ekonomi, personal, IT, och övrig administration.  
• ansvarig för näringsliv, kultur, turism och föreningsstöd. 
 
Året i siffror 

Tkr 
Budget 

2019 
Bokslut 

2019 
Avvikelse 2018 2017 2016 

Gemensamma kostnader[1] 24 470 23 818 652 23 128 23 570 26 094 
Fastigheter  8 110 7 872 238 8 198 7 331 6 982 
Räddningstjänst- och krishantering 6 207 5 865 342 6 327 5 600 5 512 
Gator och vägar, parker, renhållning 8 975 9 997 -1 022 9 030 8 891 8 892 
Ers förtroendevalda, partistöd  2 784 2 892 -108 2 414 2 417 2 452 
Kultur och Fritid 6 672 6 340 332 6 751 6 553 6 530 

Totalt 57 218 56 784 434 55 848 54 361 56 462 

Väsentliga händelser under året 
- Vindelns kommun har godkänts som 

Förvaltningskommun för det samiska språket 
och en minoritetssamordnare har anställts 
som började i september. 

- För det tidigare beviljade statsbidraget, för 
ett förbättrat näringslivsklimat, har det t.ex. 
satsats på förstärkning inom miljö- och 
byggkontoret, medfinansiering i 
utvecklingsprojekt och utvecklingsplan för 
industriområde samt näringslivsutveckling i 
byarna. 

- En näringslivsstrategi antogs under året och 
en handlingsplan utarbetades. 

- Nytt 10 årigt hyresavtal har tecknats som 
säkerställer att Vindelns Ridklubb kan 
fortsätta sin verksamhet. 

- Driften av Vindelns Fritidscentrum togs över 
av Vindeln Hockey.  

- Två utvecklingsplaner har tagits fram, 
Vindeln Innovation Park samt 
Vindelnforsarnas naturreservat. 

 
- Investering i förlängning av Västervägen på 

Vindeln innovation park påbörjades för att 
bereda plats för fler industrier.  

- Fem nya villatomter anlades på Tallvägen för 
framtida behov.  

- Ett samarbete inleddes med 
kranskommunerna inom kartor och GIS. 

- På revisionens uppmaning reviderade och 
kompletterade kommunstyrelsen och 
nämnderna sina styrdokument under året 

- Per-Eric Magnusson slutade som 
Kommundirektören i augusti, Therese Berg 
börjar som ny kommundirektör i januari 
2020. 

 

Ekonomisk analys 
Kommunstyrelsen redovisar ca 1,0 Mkr lägre 
kostnad än budget. 
 
Under året har flera tjänster inom 
kommunstyrelsen periodvis hållits obesatta för att 
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så långt som möjligt undvika att dra över sin 
budget. Detta är största orsaken till att 
Gemensamma kostnader redovisar ca 1,2 Mkr 
lägre kostnad än budget. Kommunfullmäktige har 
ca 150 tkr lägre kostnad än budget beroende på 
hyror, material, mm. Vissa näringslivsprojekt har 
finansierats ur det särskilda statsbidraget till 
näringslivsåtgärder på ca 180 tkr i stället för 
medfinansiering. Lokalkostnader för 
Fritidscentrum redovisar ca 210 tkr lägre än 
budget. 
 
Inom Gator och parker uppgick kostnader för 
Vinterväghållning till ca 1,1 Mkr över budget, 
medan sommarväghållning var ca 0,3 Mkr lägre. 
Arbete med fördjupade översiktsplanen har under 
året kostat 250 tkr, ingen budget fanns för det. 
Anslaget till utredningar överskrider budgeten 
med 240 tkr, lokalutredningen står för 
huvuddelen av kostnaden. Ridhus, förråd och 
brandstation redovisar vardera ca 110 tkr högre 
kostnad än budget. Räddningstjänstens resultat är 
ca 300 tkr under budget, tack vare statsbidrag. 
 

Målanalys 
Vindelns kommun ger bra service med god 
kvalitet 
En medborgarundersökning genomfördes i slutet 
av året. Den visar på högre resultat inom alla 
delområden utom bemötande och tillgänglighet. 
En av anledningarna kan vara att kommunhuset 
under 2019 införde en låst reception vilket 
innebär att spontanbesök på kommunhuset blev 
svårare att genomföra. Kommunen behöver arbeta 
mer med att hitta kommunikationsytor med 
medborgarna. Det skulle förbättra resultatet även 
inom de övriga delområdena. Bredbandsmålet 
utvecklas stadigt uppåt för varje år. Både 2019 och 
2020 sker utbyggnad av nätet runt om i 
kommunen.  
 
Barn och unga ska ha bra uppväxtvillkor 
Vindeln har under många år haft inriktningen att 
vara en kommun för barn och unga. 
Kommunstyrelsens indikatorer på området har 
under åren utvecklats och vi ligger fortsatt bra till 
även om några av nyckeltalen inte har kunnat 
rapporteras ännu. Antalet barnbokslån 0-17 år har 
ökat med nästan 50 % per barn på ett par år, 
vilket är väldigt positivt. 

 
Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och 
verka i 
På detta målområde har resultaten varit 
varierande genom åren. Flera av 
kommunstyrelsens utpekade områden för 
attraktivitet har dock utvecklats positivt. 
Nyckeltalen för både näringsliv och 
arbetsmarknad har utvecklats väl, och det mycket 
tack vare vårt starka och initiativrika näringsliv 
och de insatser som har gjorts på området från vår 
egen organisation. Kommande års utmaningar 
inom ekonomin lär påverka detta men vi har ett 
bra utgångsläge. Ett område inom attraktivitet där 
Vindeln utmärker sig är andelen män som tar ut 
föräldraledighet, där vi har legat bra till tidigare 
och fortsätter att göra det. Vi kan också se att 
rökningen går ner kraftigt i kommunen, ett 
mycket positivt tecken för folkhälsan. Att 
Vindelnbostäder färdigställde 39 lägenheter under 
2019 syns ännu inte i siffrorna, men har också 
bidragit till attraktiviteten. 

 
Framtid 
Kommunstyrelsen ska sänka sina kostnader 
jämfört med 2020 års budget med ca 1,5 Mkr för 
att klara de ekonomiska målen. Detta kan ske dels 
genom att skära ner på verksamheter men även 
t.ex. genom att använda ny teknik i våra kontakter 
och service med medborgarna. Ett antal förslag 
har tagits fram som kommer att hanteras under 
2020.   
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Barn- och utbildningsnämnden 
Ordförande Britt-Louise Eriksson (s) \ Förvaltningschef Lars Johansson 
 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet består av förskola och pedagogisk 
omsorg, grundskoleverksamhet, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, 
musikskola och köksverksamhet.
 
Perioden i siffror 

Tkr 

Budget 
2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 2018 2017 2016 

Gemensamma kostnader*  3 206 5 925 -2 719 5 009 4 684 3 859 
Förskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg 

37 676 36 857 819 35 983 35 159 33 187 

Grundskoleverksamheten 82 428 84 435 -2 007 81 267 78 267 71 155 
Gymnasieskola 32 643 30 339 2 304 26 417 26 702 26 908 
Kommunal vuxenutbildning 2 899 2 638 261 3 002 2 460 4 729 

Totalt 158 852 160 194 -1 342 151 678 147 272 139 838 

* Nämnd- och styrelse, personalkostnader för utbildningskontoret och kompetensutveckling, köksverksamhet

Väsentliga händelser under året 
Grundskolan 
- Skolinspektionen har under våren genomfört 

en inspektion av Renforsskolan, Älvbrinken, 
förskolan och förskoleklass samt på 
huvudmannanivå. 

- Ett minskat flyktingmottagandet har medfört 
ett minskat stöd till nyanlända elever.  

- Via Skolverket har förvaltningen erhållet ett 
riktat bidrag för perioden 2017-2019 för att 
utveckla nyanlända elevers lärande. Detta 
bidrag har under perioden bidraget till att 
öka kompetensen och utbildningsinsatser hos 
personalen.  

- Statsbidraget Likvärdig skola har bidragit till 
att personal inom grundskolan har kunnat 
anställas för att stärka elevernas 
måluppfyllelse samt till pedagogiskt IT-stöd. 

- Ett samarbete pågår med Umeå universitet 
under perioden 2018-2020 för att utveckla 
specialpedagogik via fjärrhandledning.  

 
Ungdomsverksamheten 
- Ungdomsverksamheten överfördes från 

kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsförvaltningen 2019-01-01. 

- Besöksfrekvensen på fritidsgården har ökat 
med 37% jämfört med föregående år. 

- Temaveckor och aktiviteter har genomförts.  
t.ex. turneringar, resor, LAN, temaveckor. 

- Sommaröppethållande under 3 veckor, 
provades för första gången  

- Samarbete med skolan genom att 
Fritidsledare finns under skoltid på 
Renforsskolan.  

- Förbättrade och tydligare arbetsformer 
gällande gårdsrådet, har lett till ett samarbete 
med elevrådet på Renforsskolan 

- Det har påbörjats ett förebyggande arbete 
mot droger. 

- Föräldravandringar inom tätorten har 
organiserats.  

 
Sjuktal 
Inom förvaltningen har arbete genomförts 
gällande att sänka sjuktalen. Detta har skett 
genom uppföljning av arbetsmiljön på 
verksamhetsnivå via enkäter och diskussioner. 
Avstämningar av sjuktal har även skett på nämnds 
och ledningsnivå samt vid skyddsombudsträffar.  
Trots detta har sjukfrånvaron ökat från 4,9 % 
under 2018 till 7,1 % detta år. 
 

Ekonomisk analys 
Förvaltningen hade vid budgetårets början ej 
beslutade åtgärder på motsvarande 3,7 mkr. Vid 
årets slut kvarstod 3,4 mkr av dessa. 
 
De största budgetavvikelserna återfinns inom 
posterna gemensamma kostnader och 
grundskoleverksamheten och beror främst på 
följande: 
- Fristående förskola, -1,5 mkr, fler barn och 

högre avgifter 
- Interkommunal grundskola ,-1,1 mkr, fler 

elever och högre avgifter. De högre avgifterna 
beror på anpassning till skollag. 

- Skolskjuts, -1,3 mkr, främst på grund av 
ökade särskoleskjutsar  

- Gymnasieskolan, 2,0 mkr, minskat 
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elevunderlag 
- Förskolan, 1,7 mkr, ökade statsbidrag 

- Grundskolan, 0,9 mkr, ökade statsbidrag 
 
Åtgärder för att hålla budget i balans 
- Förvaltningen har inte tillsatt tillförordnad 

rektor på Renforsskolan, samt allmänna 
sparåtgärder till ett belopp på 0,3 mkr. 

- Analys har genomförts gällande samordning 
av personalresurser inom förvaltningen, 
skolskjutsar, vaktmästarkostnader samt 
licens och skrivarkostnader. Resultatet har 
bidragit till lägre löpande kostnader.  

- Den ekonomiska informationen till 
personalen har förbättrats ytterligare genom 
tydligare månatliga ekonomiska rapporter till 
personal och verksamhetschefer. 
Detta har resulterat i att ett antal sparförslag 
från personalen har inkommit till 
förvaltningen. T.ex matsvinn, hyra av 
parkeringsplats, vikariat, skolskjutsar, 
lokaler. 

- Ett antal åtgärdsförslag, av både mindre och 
större karaktär, har föreslagits till 
fullmäktige. Fortsatt utredning av dessa har 
pågått under hösten. 

 

Målanalys 
Målbilderna för Barn- och utbildningsnämnden 
följs upp vid delårs- samt årsbokslutet.  
Tyvärr finns inte alla resultat uppdaterade i 
officiella databaser. Detta medför att resultat och 
mål inte fullt ut kan analyseras i detta bokslut. 
- Målet att barn och unga i Vindeln ska ha bra 

uppväxtvillkor bedöms som delvis uppfyllt. 
- Målet att Vindeln ska vara en attraktiv 

kommun att leva, bo och verka i  bedöms som 
uppfyllt. 

- Målet att Vindeln ska vara en attraktiv 
arbetsgivare bedöms som ej uppfyllt, detta 
beroende på försämrad frisknärvaro samt 
ökad sjukfrånvaro.  

Övriga mål kan ej följas upp vid detta tillfälle. 

 
Framtid 
En ny förskoleavdelning öppnas i tätorten under 
januari/februari 2020.  
 
Inför kommande år kommer arbetet med att 
ytterligare digitalisera skolsystemet samt utveckla 
den digitala undervisningen att fortgå. 
Fjärrundervisning och fjärrhandledning är 
alternativ som är under utveckling. Det betyder att 

förvaltningen mer och mer kommer att 
digitaliseras. Förvaltningen kommer därför att 
vara beroende av ett utökat IT-stöd, för att kunna 
fortsätta att utveckla det digitala lärandet.  
 
Tydligare och tätare analyser samt uppföljningar 
gällande elevernas kunskapsresultat kommer att 
göras. Detta för att tidiga stödinsatser ska kunna 
sättas in vid behov. 
 
Satsningar kommer att ske gällande att utveckla 
stödet till elever med särskilda behov. I form av 
bland annat specialpedagogisk handledning via 
fjärr, förbättrad uppföljning och analys av 
elevernas måluppfyllelse. 
 
Medel för inköp av inventarier är begränsat. Detta 
medför i dagsläget svårigheter att förse förskolor 
och skolor med utrustning. Detta gäller även 
underhåll av lokaler. Inför kommande år bedömer 
förvaltningen att medel måste prioriteras för att 
upprätthålla en god standard utvändigt och 
invändigt inom förvaltningens ansvarsområden. 
 
Arbete med värdegrund och systematiskt 
kvalitetsarbete kommer att utvecklas och följas 
upp. Detta i syfte att utifrån regelbundna 
uppföljningar skapa en attraktiv skola inom 
kommunen med hög måluppfyllelse hos eleverna. 
 
Rekrytering av behörig personal bedöms som 
fortsatt utmanande. Arbete pågår ständigt 
gällande rekrytering av behörig personal.  
 
Arbetet med att sänka sjuktalen inom 
förvaltningen kommer att intensifieras genom 
utökat stöd från HR-avdelningen och 
företagshälsovården. Detta gäller även arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
Inför budgetåret 2020 och kommande år, står 
förvaltningen inför stora ekonomiska utmaningar. 
Åtgärder kommer att behöva vidtas för att mildra 
de kommande ekonomiska utmaningarna och nå 
en budget i balans. Detta arbete har påbörjats 
under det senaste budgetåret . 
 
Förvaltningen kommer att fortsätta utveckla 
rutiner gällande uppföljningar och analys av det 
ekonomiska läget. Detta för att hantera resurser 
och budget på ett effektivt sätt samt göra personal 
delaktiga i förvaltningens ekonomi och 
utmaningar. 
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Socialnämnden 
Ordförande Dan Oskarsson (s) \ Förvaltningschef Jim Lindberg 

 
Socialnämndens verksamhet omfattar Äldreomsorg med hemtjänst och särskilt 
boende, Hälso- och sjukvård i särskilt boende och gruppbostäder, Individ- och 
familjeomsorg, Omsorg om personer med funktionsnedsättning, Socialpsykiatri, 
Hemsjukvård, Mottagande av ensamkommande barn och flyktingmottagning. 
 

Förutom detta innefattas även Arbetsmarknadsenheten och handläggning av Färdtjänst, 
Bostadsanpassning, Konsumentrådgivning, Samordningsförbundet, Dödsbon, Budget- och 
skuldsanering, samt Parkeringstillstånd. 
 

Perioden i siffror 

Tkr 
Budget 

2019 
Bokslut 

2019 
Avvikelse 2018 2017 2016 

Gemensamt 5 590 12 944 -7 354 13 339 11 587 11 154 

Verksamhetsområde Äldre- och Handikappomsorg 3 418 3 286 132 3 047 3 571 3 725 

Verksamhetsområde Individ- & Familjeomsorg, 
Arbetsmarknadsenhet och Myndighetsutövning 1 450 

1 886 -436 1 594 1 423 970 

Bemanning Äldreomsorg & verksamhet enligt LSS 9 594 8 631 963 9 790 13 135 211 

Fastigheter 9 681 8 891 790 10 147 7 641 9 078 

Individ- och familjeomsorg 14 634 18 755 -4 121 13 548 11 141 10 954 

Individ- och familjeomsorg Nyanlända 0 0 0 0 0 0 

Individ- och familjeomsorg Ensamkommande 2 427 -2 474 4 901 0 0 2 930 

Verksamhet enligt LSS 28 881 27 579 1 302 28 486 26 449 24 734 

Äldreomsorg Särskilt boende 45 494 49 114 -3 620 39 415 36 455 42 231 

Äldreomsorg Ordinärt boende 24 396 24 612 -216 25 667 24 999 31 173 

Hälso- och sjukvård 13 779 13 628 151 14 173 14 544 14 029 

Totalt 159 344 166 851 -7 507 159 206 150 944 151 190 

 

Väsentliga händelser under året 
Verksamhetsområde IFO/myndighet/AME 
- Varit ett högt tryck inom barn- och unga 

inom individ- och familjeomsorgen. Under 
årets kom det in 273 orosanmälningar in 
gällande barn av dessa ledde 95 till ny 
utredning, 81 kopplades till pågående 
utredning och 97 ledde inte till utredning. 

- Under hösten har ett antal ansökningar 
gällande gruppbostad och daglig verksamhet 
inkommit. 

- Arbetsmarknadsenheten har fortsatt att 
strukturera upp verksamheten och satsat på 
att stärka samverkan med barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

- Ansökningarna till boendestöd har ökat 
under året, främst bland yngre personer. 

 
Verksamhetsområde äldre och handikappomsorg 
- Verksamhetsområdet har under året arbetat 

mycket med bemanningsfrågor och styrning 
av dessa. En bemanningsstrategi antogs av 
socialnämnden och den syftar till en enhetlig 
schemaläggning. Verksamheterna ska kunna 

hushålla med resurserna och dessa ska följas 
upp noga. Rekrytering har skett till tjänsten 
som verksamhetschef. Denna roll har som 
uppgift att ge förutsättningar för första 
linjens chefer så dessa kan leda enheterna 
utifrån mål och ekonomi. 

 

Ekonomisk analys 
Den negativa avvikelsen mot budget kommer 
främst från: 
- Flertal kostsamma placeringsärenden under 

året inom individ- och familjeomsorgen, 
främst av barn och unga 4 mkr.  

- Minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, 
en förklaring kan vara samarbetet med 
arbetsmarknadsenheten och arbetet med 
”Modell för egenförsörjning”.  

- Öppnande av ytterligare en avdelning på 
Solhaga, 3 mkr. Stort behov av vikarier, 
främst Älvbacken har haft höga sjuktal och en 
ansträngd arbetsmiljö.  

- Ökade kostnaderna för bostadsanpassning 
med 0,4 mkr.  
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Individ- och familjeomsorgens verksamhet för 
ensamkommande barn redovisar ett positivt 
resultat om 2,5 mkr. Detta kommer från att de 
ackumulerade förutbetalda intäkterna från 
migrationsverket var på totalt 7,1 mkr, medan de 
beräknade framtida kostnaderna är 4,6 mkr. 
Mellanskillnaden på 2,5 mkr har bokförts som en 
intäkt på 2019. 
 

Målanalys 
Förvaltningens arbete med verksamhetsmål har 
fortlöpt under året. De brukarenkäter som 
genomfördes under året visade på väldigt goda 
resultat, främst inom trygghet, förtroende för 
personalen och gott bemötande vilket är 
glädjande. 
 
Bedömningen är att av de mål som är möjliga att 
följa upp så uppfyller socialnämnden fullmäktiges 
mål delvis. Beror främst på avsaknaden av resultat 
för medarbetarenkäten, i övrigt är målen 
uppnådda helt eller delvis. 

 
Framtid 
Inom verksamhetsområdet för  
IFO/myndighet/AME kommer behovet av 
öppenvård att analyseras. Det kommer även ses 
över möjligheterna att satsa ytterligare på interna 
insatser för att familjer, ungdomar och vuxna ska 
få det stöd de behöver, samt för att i den mån det 
går undvika placeringar. En satsning på 
öppenvård är ett sätt att förebygga ökat behov av 
insatser i framtiden. Se över vilka resurser 
kommunen har och utveckla samverkan med 

boendestöd. Ett arbete för att se över möjligheter 
till att starta en familjecentral har påbörjats 
tillsammans med Region Västerbotten. Samt 
fortsätta utveckla arbetet med våld i nära 
relationer. 
 
Det finns ett behov av gruppbostadsplatser utifrån 
de nyinkomna ansökningarna. 
 
Det politiska läget som råder på riksnivå gällande 
arbetsmarknadsfrågor gör att inflödet av deltagare 
är osäkert till arbetsmarknadsenheten. Arbetet 
med att samordna och utveckla insatser för 
ungdomar kommer även fortsättningsvis att 
prioriteras.  
 
Verksamhetsområde äldre och handikappomsorg 
står inför flera utmaningar. Ökade behov och 
minskade resurser gör att boendestrukturen 
kommer att förändras. En minskning av antalet 
SÄBO-platser för att kunna få en ekonomi i balans 
på sikt. Behovet av en mellanboendeform är stort. 
Förslag finns att tillskapa ett trygghetsboende för 
att hantera minskningen av antalet SÄBO-platser 
samt ge en möjlighet för fler att kunna bo i eget 
boende längre. 
 
Teknikutvecklingen är en utmaning för 
verksamheterna. Utbudet av tekniska lösningar är 
stort och kommer kunna medföra en ökad grad av 
självständighet hos våra brukare. Införande av 
exempelvis trygghetskameror inom ordinärt 
boende finns i planeringen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Ordförande Göran Dahl (s)\ Förvaltningschef Jenny Naarttijärvi 
 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet omfattar förutom handläggning av 
inkomna ärenden även ansvar för planerad tillsyn av fasta tillsynsobjekt, 
deltagande i planering/projekt och liknande. 
 
Perioden i siffror 

Tkr Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 2018 2017 2016 

Nämnd och styrelse 152 218 -66 151 151 146 
Plan- och Bygg 1 176 1 009 167 1 098 623 348 
Miljö- och Hälsoskydd 1 279 1 254 25 1 429 1 400 1 188 
Energi-rådgivning/effektivisering 0 5 -5 -27 0 0 

Totalt 2 607 2 486 121 2 651 2 174 1 681 

Väsentliga händelser under året 
- Införandet av Geosecma, nytt kartsystem 

internt för hela kommunen 
- Nya avfallsföreskrifter kopplat mot den 

obligatoriska utsorteringen av matavfall 
- Kommunfullmäktige antog en ny PBL-taxa 
- Vi har infört flertalet E-tjänster inom plan- 

och byggområdet 
- Statsbidrag har gett oss möjlighet till extra 

resurser inom plan- och byggområdet 
- Arbete med en ny avfallsplan tillsammans 

med Umeå, Vännäs, Nordmaling, Bjurholm 
och Robertsfors är påbörjat. 

 

Ekonomisk analys 
Resultatet för perioden är enligt budget, med en 
mindre positiv avvikelse. Miljö- och 
byggnadsnämnden har följt upp ekonomin vid 
samtliga sammanträden och prognosen har under 
året legat stabilt och visat ett resultat enligt 
budget. 
 

Målanalys 
De flesta av våra åtgärder för att uppnå målen är 
helt eller delvis genomförda ett fåtal ligger kvar och 
kommer tas med i planeringen för nästkommande 
år. En analys av målbedömning återfinns i bilaga 1. 

 
Framtid 
Framtida planer & utmaningar 
Vi har ett planerat fortsatt arbete med 
kostnadstäckning, E-tjänster och digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen.  

 
Vi står inför ett ökande arbete inom miljö- och 
klimatfrågor. Kommunen har även en åldrande 
byggnadsstruktur vilket kommer medföra ett 
större arbete inom hälsoskyddsområdet. Vi har 
ännu idag en stor del detaljplaner som är äldre 
och behöver ses över. 
 
En stor utmaning kommer att vara hur vi ska 
bibehålla den servicenivå och fortsätta det arbete 
som är påbörjat under den perioden vi haft 
extrabemanning med stöd av stadsbidraget.  
 
Möjligheter 
Vi har som en mindre kommun möjlighet att 
jobba nära kommunens medborgare inom 
samhällsplaneringsprocessen. Vi ser en engagerad 
befolkning som vill vara med och utforma sitt 
samhälle. Detta gör att vi har goda förutsättningar 
att ta fram väl bland annat detaljplaner som 
motsvarar vad medborgarna vill ha i sin kommun. 
 
Vi har goda möjligheter att utveckla E-tjänsterna 
ytterligare för att underlätta ansökningar, 
anmälningar och liknande. Vi ser också stora 
möjligheter att arbeta mer med information och 
göra vår information mer lättillgänglig. 
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Kommunala koncernföretag 
Vindelns kommunkoncern AB  
Ordförande Mathias Haglund (s)  
 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som  
Vindelns kommun använder för sin verksamhet. Bolaget ägs i sin helhet av Vindelns kommun. 

 

Resultat- och balansräkning 

tkr 
jan-aug 

2019 
jan-aug 

2018 
prognos 

2019 

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 

      

Skatt på årets resultat      

       

Årets resultat 0 0 0 

    
TILLGÅNGAR 2019-08-31 2018-12-31  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 4 300 4 300  
Summa anläggningstillgångar 4 300 4 300  

     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Kassa och bank 100 100  
Summa omsättningstillgångar 100 100  
Summa tillgångar 4 400 4 400  

     
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  

     
SKULDER     
Långfristiga skulder 4 300 4 300  
Summa skulder 4 300 4 300  
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 4 400 4 400  
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Vindeln Bostäder AB  
Ordförande Per-Anders Olsson (s)\ VD Tobias Rosencrantz  

Huvuduppgifter 
Bolaget är helägt av Vindelns Kommunkoncern 
AB, som ägs av Vindelns Kommun, och är medlem 
av Sveriges Allmännytta. 
 
Bolaget har i det egna fastighetsbeståndet ca 300 
lägenheter, samt ett antal större industri- och 
kontorsfastigheter i Vindelns tätort. Bolaget 
förvaltar kommunens specialfastigheter och 
ansvarar för driften av det kommunala 
bredbandsnätet genom avtal. 
 
Vindelnbostäder AB:s huvudsakliga syfte är att 
främja bostadsförsörjningen i kommunen, möta 
efterfrågan på ändamålsenliga lokaler för de 
kommunala verksamheterna samt erbjuda 
marknaden attraktiva industri- och 
kontorslokaler. Bolaget är ett aktiebolag med en 
verksamhet som ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer och ägs i sin helhet av Vindelns 
kommun. I uppdraget beskrivs att bolaget 
förutom att möta efterfrågan av lägenheter och 
lokaler, på kort och lång sikt ska underhålla 
fastighetsbeståndet så att värdet över tid består. 
Bolaget svarar också för driften av det kommunala 
bredbandsnätet (ViNet) och förväntas på 
affärsmässiga grunder skapa en kostnadseffektiv 
drift av nätet med fokus hög kvalité och 
driftsäkerhet. Bolaget ska även initiera till 
förändring och utveckling av bredbandsnätet för 
att möta marknadens behov. 
 
Ägardirektiv 
I ägardirektivet beskrivs bolagets huvudsakliga 
uppgift, grundläggande prioriteringar samt övriga 
direktiv som ska styra av bolagets verksamhet. De 
grundläggande prioriteringarna är fördelade på 
tre områden; 
 
Marknadsledande 
Bolaget ska vara ledande på marknaden. Genom 
det egna fastighetsbeståndet, inhyrning och 
förvärv säkerställa att ändamålsenliga bostäder 
och lokaler finns att erbjuda hyresgäster och 
ägarens verksamheter. 
 
Öppenhet 
Bolaget skall om inte affärsmässighet eller 
sekretessregler motiverar annat, kännetecknas av 
öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. 
Information till medborgarna och media är en 
naturlig och väsentlig del av verksamheten. 
Kostnadseffektivitet 
Bolaget skall fortlöpande effektivisera och 

utveckla sin verksamhet. Objektivt granska om 
delar av verksamheten skulle kunna drivas under 
andra former. 
 
Ekonomi  
Resultatet för 2019 blev ett överskott på 111 tkr, 
efter avskrivningar och skatt. I övrigt är de största 
avvikande posterna minskade personalkostnader, 
samt ökade kostnader för löpande underhåll och 
elenergikostnader. 
 
Bolagets totala låneskuld uppgår till 167 mkr. 
Lånen löper med fast ränta. 
 
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Nybygget Apotekaren färdigställdes i juni 2019 
och inflyttning skedde i månadsskiftet juni/juli. 
Efterfrågan på lägenheter var stor under första 
halvåret, dock ökade vakanserna under andra 
halvåret till 3 % på grund av inflyttning i 
Apotekaren. Apotekaren har bidragit till att 
flyttkedjor kunnat genomföras inom tätorten både 
avseende villor och lägenheter. 
 
Flera större lägenhetsrenoveringar har 
genomförts under perioden för lägenheter med 
stort underhållsbehov efter långvarig uthyrning. 
 
Över året har vakansgraden inom bostäderna och 
industrilokalerna varit 2,0 % (1,1 %). 
 
Detaljplanen för kvarteret Sockenmagasinet 
startade i slutet av 2019 och beräknas vara klar 
kvartal 1 2021 om inga överklaganden inkommer. 
 
Kommunikationsoperatör (KO) i egen regi är nu 
sjösatt och systemet fungerar över förväntan. 
Arbete pågår med en vidareutveckling av systemet 
med autoprovisionering som blivit försenat bland 
annat på grund av större migreringssvårigheter 
samt sjukdom, detta beräknas vara i drift kvartal 1 
2020. Utöver det pågår flera bredbandsprojekt 
som förväntas slutföras under 2020. 
 
Förväntad framtida utveckling  
Vindelnbostäder AB 
Fokus för 2020 kommer vara att jobba fram 
detaljplanen för kvarteret Sockenmagasinet för att 
kunna planera för efterföljande produktion av 
lägenheter och lokaler. LSS-boende kommer att 
projekteras för Vindelns kommun under 2020 på 
fastigheten Flakabäck 1:192 med en förhoppning 
om byggstart under årets sista kvartal. Planering 



 
 

Årsredovisning 2019 
 
 

 Sida 37(56) 
  
  
  
  
  

 

 

för flerfamiljshus i Tvärålund kommer att 
påbörjas för att utröna om underlag och intresse 
finns för att bygga, byggstart tidigast 2021-2022. 
  
Vinet - Stadsnätet 
Fokus kommer under 2020 ligga på att 
kvalitetssäkra driften av stadsnätet genom 
uppgradering av aktiv utrustning, få utväxling av 
provisioneringssystemet. Med ny 

avlämningspunkt (Umeå) kommer fler 
tjänsteleverantörer att kunna leverera tjänster i 
stadsnätet. Under 2020 kommer påbörjade 
utbyggnadsprojekt att färdigställas, dock kommer 
inga nya projekt kunna finansieras. 
 
 
 

 
Resultat- och balansräkning 
tkr 2019 2018 
Verksamhetens intäkter 46 167 44 223 
Verksamhetens kostnader   -35 860 -36 184 
Avskrivningar -7 400 -6 675 

Verksamhetens nettokostnader 2 907 1 365 

    
Finansiella intäkter 4 5 
Finansiella kostnader -1 216 -947 

Resultat efter finansiella poster 1 695 422 

    
Bokslutsdispositioner 249 411 
Skatt på årets resultat -1 833 -730 

Årets resultat 111 103 

   
TILLGÅNGAR 2019 2018 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 186 063 179 798 
Maskiner och inventarier 3 877 3 891 
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 40 40 
Långfristiga fodringar 0 1 453 
Summa anläggningstillgångar 189 980 185 182 

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 6 277 7 370 
Kortfristiga placeringar 0 0 
Kassa och bank 16 614 23 521 
Summa omsättningstillgångar 22 891 30 891 
Summa tillgångar 212 871 216 073 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Årets resultat 111 103 
Övrigt eget kapital 28 422 28 319 
Summa eget kapital 28 533 28 422 

    
OBESKATTADE RESERVER 4 528 4 777 

    
AVSÄTTNINGAR 61 0 

    
SKULDER    
Långfristiga skulder 167 000 167 000 
Kortfristiga skulder 12 749 15 875 
Summa skulder 179 749 182 875 
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 212 871 216 073 
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AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 
Ordförande Britt-Louise Eriksson (s)\ VD Lars Waltari 
 
Huvuduppgifter 
Bolaget äger och driver den alpina anläggningen 
på Buberget 3 km utanför Vindelns tätort. För att 
möta efterfrågan på aktiviteter året runt ska 
verksamheten breddas.  
 
Ägardirektiv 
Bolaget har tre huvudprioriteringar 
 
Attraktivitet 
Bolaget ska öka antalet besökande, anläggningen 
ska vara det självklara besöksmålet i 
Umeåregionen. Anläggningen skall vara modern 
och anpassad efter marknadens behov för att 
tillgodose besökarnas önskemål. 
 
Hög tillgänglighet 
Anläggningen skall ha väl anpassade öppettider 
för att på så sätt maximera säsongen. 
 
Vara kostnadseffektivt 
Bolaget skall vara kostnadseffektivt, för att i större 
utsträckning kunna finansieras investeringar i 
anläggningen. 
 
Ekonomi 
Bolaget har under säsongen 2018/2019 
fortsättningsvis drivit anläggningen i egen regi. 
Verksamheten har fått god respons med en 
fullbelagd camping. Dock minskade 
besökarantalet med ca 10 %. 
 
Resultatet för 2019 blev en förlust om 344 tkr 
efter avskrivningar. Tappet i besökare och, på 
grund av det, intäkter för säsongen 2018/2019 
jämfört med säsongen innan får tillskrivas 
väderförhållandena under januari och februari 
månad med kyla och mycket vind. Dessutom en 
senareläggning av premiären för säsongen 
2019/2020 till mellandagarna. 
 
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Premiären kom att ske den 26 december 2018. 
Anläggningen presenterade snörika, fina backar, 
detta då tillgången till natursnö var relativt god 
samt tack vare möjlighet till större nyttjande av 
snökanonerna. Tyvärr fick snöproduktionen 
avbrytas efter återkommande tekniska avbrott 
som slutade med ett haveri av styrningen av 
stegringspumpen.  
 

Besökssiffrorna nådde under jullovet fjolårets nivå 
och sände signaler om goda förutsättningar inför 
kommande säsong. Vädret under de första 
månaderna på året bjöd inte på de bästa 
möjligheterna för alpina äventyr och antalet 
besökare sjönk. Kylan, kombinerat med vindar, 
medförde att anläggningen fick stänga över en 
helg. 
 
Under säsongen genomfördes två skotertävlingar, 
Backcupen och finalen Burkacupen, samt den 
alpina tävlingen Kustracet för ungdomar. En 
lyckad och tävlingsfylld säsong med många 
besökare och deltagare. Under sommarhalvåret 
genomfördes en orienteringstävling på berget med 
nöjda deltagare och arrangörer, där anläggningens 
faciliteter kom väl tillpass för deltagarna.  
 
Den påbörjade renoveringen av vägen har fortsatt 
och nya medel från Trafikverket om 227 tkr 
medförde ett färdigställande inom ram för dess 
budget på 267 tkr. Övriga mindre investeringar 
som gjorts har varit direkt kopplade till 
verksamhetens rullande behov. Ett fortsatt arbete 
med underhåll och förbättringar av liftsystemet 
har pågått kontinuerligt under säsongen och varit 
framgångsrikt med få driftstopp.  
 
Arbetet med att förbättra områden för parkering 
och 6 nya platser på campingen har färdigställts. 
Campingen är fullbelagd till sina 52 platser och en 
kö med hugade nya husvagnsgäster finns. 
Tillgången på dricksvatten på anläggningen har 
sina begränsningar och har krävt återkommande 
påfyllning med uppkörning av vattentankar från 
samhället. En tids- och kostnadskrävande insats 
av begränsande art. Ett försök initierades med ett 
nytt borrhål men resultatet var tyvärr negativt och 
medförde inget ökat flöde av dricksvatten.  
 
Förväntad framtida utveckling 
Tidig säsongsstart är avgörande i konkurrensen 
med närliggande alpina anläggningar. Ett fortsatt 
arbete för att möjliggöra en utveckling av 
anläggningen och dess kapacitet är ett måste, det 
ligger i bolagets planering för framtiden med ökad 
verksamhet och attraktionskraft för att nå allt fler 
besökare och nya målgrupper.  
 
Finansiering och utveckling av ett Ski-Center för 
både alpin- och längdåkning är det stora 
huvudmålet, samt en utökad camping till 70 
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platser. Före det står dock behovet av en ny 
pistmaskin, som är ett av de vitalaste 
instrumenten för att presentera bra backar till 
besökare och tävlande. Även anslutning till det 
kommunala vattenkollektivet, för att säkerställa 
tillgången till dricksvatten. Utöver det ett utökat 

samarbete med lokala hotell och eventmakare, för 
ett ökat utbud av upplevelser. Dialog med 
föreningar för att hitta gemensamma 
utvecklingsmöjligheter, målsättningar och en året 
runt-verksamhet. 

 
Resultat- och balansräkning 
tkr 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 2 459 3 126 

Verksamhetens kostnader   -2 459 -2 568 

Avskrivningar -339 -309 

Verksamhetens nettokostnader -339 249 

    
Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -5 -6 

Resultat efter finansiella poster -344 243 

    
Bokslutsdispositioner 0  0 

Skatt på årets resultat 0  0 

     

Årets resultat -344 243 

   
TILLGÅNGAR 2019 2018 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 2 017 2 132 

Maskiner och inventarier 764 886 

Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 0 0 

Långfristiga fodringar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 2 781 3 018 

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 700 754 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 61 179 

Summa omsättningstillgångar 762 933 

Summa tillgångar 3 543 3 952 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Årets resultat -344 243 

Övrigt eget kapital 1 007 764 

Summa eget kapital 663 1 007 

    
OBESKATTADE RESERVER 0 0 

    
SKULDER    
Långfristiga skulder 629 722 

Kortfristiga skulder 2 251 2 222 

Summa skulder 2 881 2 945 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 3 543 3 952 
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Vindeln Vatten och Avfall AB 
Ordförande Mathias Haglund (s)\ VD Tomas Blomqvist 
 
Huvuduppgifter 
Bolaget bedriver verksamhet från 1 januari 2016. 
Syftet med bolaget är att äga och tillhandahålla 
anläggningar dels för produktion av allmänna 
vattentjänster dels för avfallshantering 
(återvinningscentraler). 
  
Ägardirektiv 
Vindeln Vatten och Avfall AB (VINVA) ägs av 
Vindeln kommun och är en del av kommunernas 
verksamhet och står under uppsikt av 
kommunstyrelsen. Bolaget ska verka för att uppnå 
av kommunfullmäktige antagna riktlinjer och mål 
för Vindeln kommun. Ansvaret för bolagets 
organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter har enligt aktiebolagslagen 
bolagets styrelse. VINVA ansvarar för att 
kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. VA- 
och avfallsverksamheten skall vara 
självkostnadsfinansierad utifrån vattentjänstlagen 
respektive kommunallagen och miljöbalken. 
Bolaget ska hålla sin ägare väl informerad om 
verksamheten. 
 
Ekonomi 
Bolaget är taxefinansierat och tar betalt utifrån 
nödvändiga självkostnader. Ett eventuellt 
överuttag (”vinst”) utgör en skuld och återbetalas 
till taxekollektivet eller alternativt läggs i en 
investeringsfond. Ett underskott (”förlust”) 
minskar det egna kapitalet och försämrar bolagets 
soliditet. Underskottet för 2019 uppgår totalt till -
315 tkr uppdelat på ett underskott för VA på -1 
640 tkr och ett överuttag 1 325 tkr avseende avfall 
och återvinning. Underskottet för VA täcks delvis 
med tidigare överuttag på 430 tkr och av avfall 
och återvinnings överuttag går 510 tkr mot 
resultatet som motsvarar tidigare års underskott 
och resterande 815 tkr som skuld till 
taxekollektivet.  
 
Resultat efter finansnetto uppgår totalt till -701 
tkr. VA-verksamhetens resultat uppgår till -1 210 
tkr och Avfall och återvinning uppgår till 510 tkr. 
 
 
 
 

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Verksamheten bedrivs i bolagsform där 
anläggningarna ägs av Vindeln Vatten och Avfall 
AB (VINVA) medan personalen är anställda i de 
gemensamt, med Umeå kommun, ägda 
kompetensbolaget Vatten- och avfallskompetens i  
Norr AB (VAKIN).  
 
När det gäller VA-verksamheten så har arbetet 
med att byta ut ca 1200 vattenmätare färdigställts. 
De nya vattenmätarna ger möjlighet till 
fjärravläsning. 
Ett antal fastigheter längs Tallvägen har anslutits 
till kommunal VA-försörjning. I övrigt pågår 
arbetet med överföringsledningen från 
Abborrtjärn till vattenverket i Renfors. Reningen i 
Rosinedals reningsverk har renoverats och 
ombyggnad av personalutrymmena har påbörjats. 
Investeringarna under 2019 landade på totalt 13,3 
mnkr varav 12,5 mnkr är hänförliga till VA-
verksamheten.  
 
När det gäller avfallsverksamheten så har taxa för 
införande av matavfall och med vikt på avfallet 
antagits och ska börja gälla 1 mars 2020. Arbetet 
med avfallsföreskrifter tillsammans med 
miljökontoret är under politiskt antagande. 
Matavfallskärl är inköpta och utställda till alla 
kunder, som även innefattar fritidshusägare. Vissa 
reparationer har skett på återvinningscentralen 
där ny tillståndsansökan är under upprättande. 
Samråd har hållits med miljökontoret och 
länsstyrelsen och kallelse till samråd med 
närliggande boende och verksamheter har 
skickats ut. 
 
Förväntad framtida utveckling 
Finansieringen av löpande verksamhet och 
investeringar är central. En bra balans mellan 
nivån på taxan och långfristiga lån är en 
utmaning.  
 
I en självkostnadsverksamhet är möjligheterna till 
egenfinansiering av investeringarna begränsade 
till i stort sett nivån på avskrivningarnas storlek 
därutöver måste extern finansiering tillskjutas. 
Taxorna måste dessutom justeras för att kunna 
möta dels eftersläpande underhåll och dels ökade 
tekniska och miljömässiga krav.  
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Resultat- och balansräkning 
 
tkr 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 18 361 17 320 

Verksamhetens kostnader   -17 386 -16 513 

Avskrivningar -1 348 -1 163 

Verksamhetens nettokostnader -373 -356 

    
Finansiella intäkter 63 13 

Finansiella kostnader -391 -379 

Resultat efter finansiella poster -701 -722 

    
Bokslutsdispositioner   142 

Skatt på årets resultat 145 112 

     

Årets resultat -556 -468 

   
TILLGÅNGAR 2019 2018 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 16 934 15 414 

Maskiner och inventarier 24 869 14 454 

Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 200 200 

Långfristiga fodringar 226 81 

Summa anläggningstillgångar 42 229 30 149 

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 2 287 1 846 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 9 612 6 151 

Summa omsättningstillgångar 11 899 7 997 

Summa tillgångar 54 129 38 146 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Årets resultat -557 -467 

Övrigt eget kapital 2 566 3 033 

Summa eget kapital 2 009 2 566 

    
OBESKATTADE RESERVER 0 0 

    
SKULDER    
Långfristiga skulder 41 894 30 624 

Kortfristiga skulder 10 225 4 955 

Summa skulder 52 119 35 579 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 54 129 38 146 
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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. 
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Bilaga 1 – Måluppföljning  
Kommunstyrelsen 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
KS

Grön = uppfyllt,  Gul = delvis  uppfyllt,  Röd = ej uppfyllt,  Svart = ej möjligt att följa upp vid detta tillfälle

Vindelns Kommun ger bra serv ice 

med god kvalitet.

Barn och unga i Vindeln ska ha bra 

uppväxtv illkor.

Vindeln är attraktiv  kommun att 

leva, bo och verka i.

Vindeln ska vara en attraktiv  

arbetsgivare.

God ekonomisk hushållning med 

hållbar ekonomisk utveckling och 

ett effektiv t resursutny ttjande.

STATUS

 
 

  Utfall Utfall Utfall Utfall 
Mål 
nivå 

Lägesbedömning 

    2016 2017 2018 2019 2019 2019 

Vindelns Kommun ger bra 
service med god kvalitet 

Nyckeltal             

Nöjd Regionindex  
SCB:s medborgar-
undersökning 

60 - - 60 65   

Nöjd Medborgarindex  
SCB:s medborgar-
undersökning 

50 - - 53 55   

Nöjd Inflytandeindex - 
Förtroende 

SCB:s medborgar-
undersökning 

45 - - 48 50   

Nöjd Inflytandeindex - 
Information 

SCB:s medborgar-
undersökning 

51 - - 52 55   

Nöjd Medborgarindex - 
Bemötande, tillgänglighet 

SCB:s medborgar-
undersökning 

60 - - 59 60   

Tillgång till bredband om minst 
100 Mbit/s, andel av bef. (%) 

Post- och 
telestyrelsen 

65 67,5 69,8 - 75 Positiv trend 

                

Barn och Unga i Vindeln ska ha 
bra uppväxtvillkor 

              

Invånare 17-24 år som varken 
studerar eller arbetar, andel (%) 

SCB 6,8 7,4 - - 5   

Nettoinflyttning barn i 
skola/förskola 

Nettoinflyttning 0-
19 år  

28 40 30 5 öka   

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv 13-
20 år 

Riksidrotts- 
förbundet 

22 21 21 - 30   

Barnbokslån i kommunala 
bibliotek, antal/barn 0-17 år 

SCB, Kungliga 
biblioteket 

- 20,7 25,7 29,62 30   
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Vindeln är en attraktiv kommun 
att leva, bo och verka i 

              

Nöjd Inflytandeindex  
SCB:s medborgar-
undersökning 

42 - - 42 45   

Informationsindex, kommunens 
webbplats 

 SKL 67 75 - - 75   

Attraktivitet, Vindelns kommun 
ska ha ett positivt flyttnetto 

Flyttnetto enligt SCB 44 25 35 13 30   

Näringslivsklimat, Vindelns 
kommun ska förbättra sin 
ranking 

Svenskt Näringslivs 
ranking 

227 217 229 213 100   

Branschspecifika möten Antal möten 1 - 4 10 20   

Antal företagsbesök av 
kommunens ledning 

  8 8 12 26     

Antal nystartade företag Scb 3,9 3,9 3,3 - 6   

Arbetslöshet % Scb 4,8 5,4 5 4,7 4,5   

Arbetslöshet 16-24 år % Scb 4,4 4,4 4,1 4,1 4   

Kompetensförsörjning  Sveriges geografi 
Grupp 

4 
      

Grupp 
3 

  

Mottagna i flyktingmottagande 
under året, antal 

Migrationsverket 24 52 41 - 30   

Förvärvsarbetande 
skyddsbehövande och anhöriga 
(flyktingar) 20-64 år, andel (%) 

SCB 49,4 53,3 - - 100   

Studerande skyddsbehövande 
och anhöriga (flyktingar) 20-64 
år, andel (%) 

SCB 6,5 14,1 - - 100   

Färdigställda bostäder i småhus 
under året, antal/1000 inv. 

SCB 0 0,4 0,2 - 1   

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv. 

SCB 0 0 0 - 7   

Anmälda våldsbrott i 
kommunen, antal/100 000 inv 

BRÅ 1 201 795 901 - < 300   

Invånare 16-84 år med bra 
självskattat hälsotillstånd 
kommun, andel (%) 

Folkhälso- 
myndigheten 

66 - 69 - > 70   

Invånare 16-84 år med nedsatt 
psykiskt välbefinnande kommun, 
andel (%) 

Folkhälso- 
myndigheten 

13 - 11 - < 10   

Invånare 16-84 år med riskabla 
alkoholvanor kommun, andel (%) 

Folkhälso- 
myndigheten 

13 - 14 - < 10   

Invånare 16-84 år som röker 
dagligen, andel (%) 

Folkhälso- 
myndigheten 

11 - 3 - < 7   

Egen företagare, antal SCB (kvinnor) 107 115 116 - 150   

Män som tar ut föräldrapenning, 
andel av antal dagar (%) 

Försäkringskassan 32,8 34,7 29,9 33,6 35   
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Män som tar ut tillfällig 
föräldrapenning (VAB), andel av 
antal dagar (%) 

Försäkringskassan 46,1 39,9 41,1 44,5 50   

Anmälda misshandelsbrott mot 
kvinna, inomhus i nära relation 
med offret i kommunen, 
antal/100 000 inv 

BRÅ 314 18 100 - < 65   

Insamlat hushållsavfall kommun, 
kg/inv 

Avfall Sverige 557 450 314 - < 350   

Utsläpp av växthusgaser inom 
kommunens gränser, ton CO2-
ekv/inv 

RUS (index riket = 
100) 

109,8     - 105   

Byggnader, andel förnybar 
energi samt restvärme enl EES, 
(%) 

EES         60   

                

Vindeln ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 

              

Medarbetarengagemang Totalindex 80 - - - 85   

  Ledarskaps index 78,5 - - - 85   

  Motivations index 82,8 - - - 85   

  Styrningsindex 78,6 - - - 85   

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%) 

SKL 8,2 7,1 6,5 - 6   

Arbetad tid utförd av 
tillsvidareanställda 
månadsavlönade, kommun, 
andel (%) 

SKL 81 84 84 - 85   

Lönegap median kvinnor - 
median män anställda av 
kommunen, kr 

SCB -1 344 -769 17 - -600   

Anställda 35-54 år, kommun, 
andel (%) 

SKL 42 43 42 - 47   

Anställda utrikes födda, 
kommun, balanstal 

SKL 1 1     0,9   

Jag tycker att Vindelns kommun 
är en bra arbetsgivare 

Medarbetarenkäten, 
medarbetarskap 

4,5 - - - 5,2 - 

På min arbetsplats arbetar vi 
hela tiden med att förbättra vår 
verksamhet. 

Medarbetarenkäten, 
kompetens och utv. 

4,8 - - - 5,2 - 

Min chef inspirerar mig att göra 
ett bra arbete 

Medarbetarenkäten, 
ledarskap 

4,6 - - - 5 - 

Min chef har dialog med oss 
medarbetare så att jag känner 
mig delaktig i de beslut som 
fattas 

Medarbetarenkäten, 
ledarskap 

4,6 - - - 5,2 - 

På min arbetsplats använder vi 
resurserna på ett bra sätt 

Medarbetarenkäten, 
mål och uppdrag 

4,8 - -   5,5 - 
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Vi samarbetar med andra 
arbetsplatser för att nå goda 
resultat 

Medarbetarenkäten, 
mål och uppdrag 

3,8 - - - 4,5 - 

God ekonomisk hushållning 
med hållbar ekonomisk 
utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande. 

Kommunens 
årsredovisning 

0,54% 2,48% 1,24   1,50%   

Soliditet inkl. 
pensionsförpliktelser 

  6,40% 10,60% 14,70%   
> 6,0 

% 
  

Soliditet exkl. 
pensionsförpliktelser 

  53% 62,50% 62,40%   
> 55 

% 
  

Nettoinvesteringar 100 % egna medel 100% 100% 100% 100% 100%   

Kostnad för lokaler i kommunal 
grundskola, kr/elev 

Kolada, index 100 = 
riket 

139,2 126,3 132,7   130   

Resultatavvikelse i % från budget Kommunstyrelsen -2,8% 2,0% 6,3% 0,8% 0,00%   

  
Barn- och 
utbildningsnämnd 

1,2% -0,9% 0,5% -0,8% 0,00%   

  Socialnämnd -7,4% -5,3% -5,5% -4,7% 0,00%   

  
Miljö- och 
byggnadsnämnd 

6,7% 11,4% -5,6% 4,6% 0,00%   
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
BUN

Grön = uppfyllt,  Gul = delvis  uppfyllt,  Röd = ej uppfyllt,  Svart = ej möjligt att följa upp vid detta tillfälle

Vindelns Kommun ger bra serv ice 

med god kvalitet.

Barn och unga i Vindeln ska ha bra 

uppväxtv illkor.

Vindeln är attraktiv  kommun att 

leva, bo och verka i.

Vindeln ska vara en attraktiv  

arbetsgivare.

God ekonomisk hushållning med 

hållbar ekonomisk utveckling och 

ett effektiv t resursutny ttjande.

STATUS

 
 

  
Utfall Utfall Utfall Utfall Mål nivå Bedömning 

2016 2017 2018 2019 2019 2019 

Vindelns Kommun ger bra service med god 
kvalitet 

            

Att tillhandahålla ett brett utbud med bra kvalité inom vuxenutbildning och SFI       

-   Kursdeltagare i gymnasial 
vuxenutbildning som vid årets slut 
slutfört kurs, andel (%) 

Skolverket, 
SCB 

93,2 91,1 88,4 
Våren 
2020 

88,2   

-   Elever på SFI som klarat högsta kurs 
på studievägen av nybörjare två år 
tidigare, andel (%) 

Skolverket 43 40 67 
Våren 
2020 

73   

Barn och Unga i Vindeln ska ha bra 
uppväxtvillkor 

            

Att tillhandahålla ett brett utbud med bra kvalité inom barnomsorg och skola       

-   Barn 1-5 år i förskola, andel (%) 
Skolverket, 
SCB 

70 69 71 
Våren 
2020 

Öka   

-   Barngruppernas storlek ska minska, 
genomsnittligt antal 

Skolverket 14,2 14,2 13,9 13,3 Max 15   

-   Elever i åk 3 som klarat alla delprov 
för ämnesproven i SV, Sv2 och MA, 
genomsnittlig andel (%) 

Skolverket, 
SCB 

75 80 78 67 100   

-   Elever i åk 6 med lägst betyget E för 
ämnesproven i SV, Sv2, EN och MA, 
genomsnittlig andel (%) 

Skolverket, 
SCB 

Ingen statistik finns att tillgå 100   

-   Elever i åk. 9 med lägst betyget E i 
engelska, andel (%) 

Skolverket 92,5 94,2 89,7 86,8 100   

-   Elever i åk. 9 med lägst betyget E i 
matematik, andel (%) 

Skolverket 92,7 95,9 89,7 90,6 100   

-   Elever i åk. 9 med lägst betyget E i 
svenska, andel (%) 

Skolverket 100 100 100 95 100   

-   Elever i åk. 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen, andel (%) 

Skolverket 63,4 69,2 75,9 69,8 100   
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Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo 
och verka i 

            

Att verka för god tillgänglighet och profilering inom barnomsorg och skola       

-   Plats i barnomsorg inom två månader, 
andel (%) 

BUN 100 100 100 100 100   

Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare             

Att arbeta framåtsyftande med personalfrämjande åtgärder och aktiviteter     

-   Medarbetarengagemang (HME) 
grundskola - Totalindex 

Medarbetar-
enkäten 

83,2 - - - Öka   

-   Frisknärvaro, andel (%) Previa 64,49 54,1 54,08 45,02 Öka   

-   Sjukfrånvaro, andel (%) Previa 8,12 6,82 4,88 7,14 <4,33   

God ekonomisk hushållning med hållbar 
ekonomisk utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande 

            

Resurser och medel ska utnyttjas effektivt utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv 

kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev kr/elev 

  
(%) (%) (%) (%) (%) 

Medel till pedagogiken ska öka i förhållande till totala 
omsättningen 

        
liknande 

kommuner 

-   Kostnad för kommunal grundskola, 
kr/elev och andel (%) av totala 
kostnaden 

SCB 
133 339 132 955 140 603 

Hösten 
2020 

126 496 
  

(100) (100) (100) (100) 

-   Kostnad för lokaler i kommunal 
grundskola, kr/elev och andel (%) av 
totala kostnaden 

SCB 
25 029 22 729 24 380 

Hösten 
2020 

18 030 
  

(19) (17) (17) (14) 

-   Kostnad för måltider i kommunal 
grundskola, kr/elev och andel (%) av 
totala kostnaden 

SCB 
11 063 10 196 10 039 

Hösten 
2020 

7 173 
  

(8) (8) (7) (6) 

-   Kostnad för undervisning i kommunal 
grundskola, kr/elev och andel (%) av 
totala kostnaden 

SCB 
61 163 63 691 62 449 

Hösten 
2020 

69 329 
  

(46) (48) (45) (55) 

-   Kostnad för lärverktyg i kommunal 
grundskola, kr/elev och andel (%) av 
totala kostnaden 

SCB 
6 595 4 128 3 891 

Hösten 
2020 

5 170 
  

(5) (3) (3) (4) 

-   Kostnad elevhälsa i kommunal 
grundskola, kr/elev och andel (%) av 
totala kostnaden 

SCB 
4 310 4 352 4 612 

Hösten 
2020 

4 482 
  

(3) (3) (3) (4) 

-   Övriga kostnader i kommunal 
grundskola, kr/elev och andel (%) av 
totala kostnaden 

SCB 
25 179 27 859 35 232 

Hösten 
2020 

22 311 
  

(19) (21) (25) (18) 
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Socialnämnden 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
SN

Grön = uppfyllt,  Gul = delvis  uppfyllt,  Röd = ej uppfyllt,  Svart = ej möjligt att följa upp vid detta tillfälle

Vindelns Kommun ger bra serv ice 

med god kvalitet.

Barn och unga i Vindeln ska ha bra 

uppväxtv illkor.

Vindeln är attraktiv  kommun att 

leva, bo och verka i.

Vindeln ska vara en attraktiv  

arbetsgivare.

God ekonomisk hushållning med 

hållbar ekonomisk utveckling och 

ett effektiv t resursutny ttjande.

STATUS

 
 
 Måluppföljning 2019 

Utfall 
2016 

Utfall Utfall  Utfall Bedömning 

    2017 2018 2019 2019 

  Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet 

All verksamhet ska ske med god kontinuitet           

-Personkontinuitet, antal personer som en hemtjänstdeltagare 
möter under 14 dagar, medelvärde 

KKiK 
18 14 12 14   

Våra brukare skall uppleva ett bra bemötande           

- Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, 
andel (%) 

Socialstyrelsen 
          

-Totalt   98 100 100 100   

-Kvinnor   100 100 100 100   

-Män   95 100 100 100   

-Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – bemötande, 
andel (%) 

Socialstyrelsen 
          

-Totalt   94 97 97 100   

-Kvinnor   91 95 96 100   

-Män   100 100 … 100   

Verksamheten skall arbeta för Brukarinflytande           

-Personer med hemtjänst äldreomsorg som varit delaktiga i att 
utforma sin aktuella genomförandeplan, andel (%) 

Socialstyrelsen 
Äldre guiden 

57 96 100 88   

-Personer i permanent särskilt boende för äldre och 
korttidsboende delaktiga i att utforma sin aktuella 
genomförandeplan, andel (%) 

Socialstyrelsen 
Äldre guiden 99 100 86 77   

  Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor 

Barn i Vindeln skall ha en trygg uppväxt           

-Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) SCB 7,1 9,6 9,4 -   
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  Vindeln är en attraktiv kommun att leva, bo och verka i 

Verksamheten skall arbeta för Jämställdhet och mångfald           

-Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

Socialstyrelsen 
          

-Totalt   67 83 83 92   

-Kvinnor   62 81 83 89   

- Män   75 89 … 100   

-Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) 

Socialstyrelsen 
          

- Totalt   90 94 97 96   

-Kvinnor   91 95 95 100   

- Män   87 93 100 94   

Våra brukare skall uppleva Trygghet           

-Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – trygghet andel Socialstyrelsen           

-Totalt   88 93 91 96   

- Kvinnor   86 90 91 100   

- Män   92 97 92 94   

- Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – trygghet 
andel 

Socialstyrelsen 
          

-Totalt   83 89 90 97   

-Kvinnor   74 89 88 96   

- Män   100 89 … 100   

Verksamheterna skall ha god Tillgänglighet           

- Informationsindex för kommunens webbplats - Äldreomsorg SKL 72 82 - -   

Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare             

Arbetsvillkor skall vara Jämställda             

Personalen skall uppleva Delaktighet[1]           

-Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg – 
Ledarskapsindex 

Egen 
undersökning 
kommunen 

73,1         

- Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg – 
Styrningsindex 

Egen 
undersökning 
kommunen 

76,4         

-Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg – 
Ledarskapsindex 

Egen 
undersökning 
kommunen 

79,8         

- Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende äldreomsorg – 
Styrningsindex 

Egen 
undersökning 
kommunen 

78,5         

- Medarbetarengagemang (HME) för hela förvaltningen Egen 
undersökning 
kommunen 

77,6         

Verksamheten skall ge God arbetsmiljö           
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  God ekonomisk hushållning med hållbar ekonomisk utveckling och ett effektivt resursutnyttjande. 

Ekonomisk uppföljning sker med Metod enligt RKA           

- Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ [2] SCB 25 
551 

22 
626 

21 
538 

    

- Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ liknande 
kommuner äldreomsorg 2016  

SCB 22 
255 

23 
378 

24 
988 

    

- Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+[3] SCB 50 
095 

53 
898 

54 
562 

    

- Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ liknande 
kommuner äldreomsorg 2016 

SCB 47 
766 

49 
585 

47 
004 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
MBN

Grön = uppfyllt,  Gul = delvis  uppfyllt,  Röd = ej uppfyllt,  Svart = ej möjligt att följa upp vid detta tillfälle

Vindelns Kommun ger bra serv ice 

med god kvalitet.

Barn och unga i Vindeln ska ha bra 

uppväxtv illkor.

Vindeln är attraktiv  kommun att 

leva, bo och verka i.

Vindeln ska vara en attraktiv  

arbetsgivare.

God ekonomisk hushållning med 

hållbar ekonomisk utveckling och 

ett effektiv t resursutny ttjande.

STATUS

 
 

  Mål nivå Lägesbedömning  Mål nivå Läges-bedömning  

  2018 2018 2019 2019 

Vindelns Kommun ger 
bra service med god 
kvalitet 

Fyra mål för 2018.  

  Sex mål för 2019 
Fem är helt uppfyllda 
och ett är påbörjat men 
ej slutfört.  

Samtliga är påbörjade 
men ej slutförda 

Informationsannonser 

Minst sex 
informationsannonser 
ska genomföras i 
Vindelbladet, på 
hemsidan och i övriga 
lämpliga forum. 

Annonser i Vindelbladet 
Elda rätt, 
Valborgsbrasa, Biltvätt  

Minst 5 
informationsannonser 

ska genomföras i 
Vindelbladet, på 

hemsidan och i övriga 
lämpliga forum. 

Slutfört 

Annons om bygglov på 
kommunens hemsida 

Information hemsida 

Hemsidan ska vara 
kontinuerligt 
uppdaterad, varje sida 
ska ses över minst 
årligen. 

Delvis utfört. 
Genomgång utförd i 
juni 2018 

Hemsidan ska vara 
kontinuerligt 

uppdaterad, varje sida 
ska ses över minst 

årligen. 

Slutfört 

Information personal 

Förenkla och möjliggöra 
en snabbare tidsram för 
berörda kring 
överklagningstider. 

Info om arbetssätt 
framtaget  

Handläggningen ska ske 
med god kvalité och 

tydlighet för den 
sökande.   

Slutfört, dock med 
annan mätning än den 

planerade.  

Ansökningsblanketter Inget mål för 2018 

Arbetet är påbörjat, och 
förhoppningen är att 
införa systemet under 
2019. 

Att en 
servicedeklaration ska 
arbetas fram, där det 
framgår bland annat 

olika handläggningstider 
för områdena. 

Påbörjat, ej slutfört. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 
beslut ska vara korrekta, 
följa aktuell lagstiftning 
och handläggningen ska 
hålla god kvalitét 

Påbörja framtagandet 
av rutiner och 

processbeskrivningar 

Processbeskrivningar 
framtagna för bygglov 

och detaljplan. 
Serveringstillstånd är 

klart. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens 

beslut ska vara korrekta, 
följa aktuell lagstiftning 
och handläggningen ska 

hålla god kvalitét 

Arbetet är påbörjat. 
Flertalet 

processbeskrivningar 
arbetas fram under 

året.  
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Barn och Unga i Vindeln 
ska ha bra 
uppväxtvillkor 

Tre mål för 2018 

  

Tre mål för 2018 

  Ett är slutfört, två är 
påbörjade men ej 
slutförda 

Två är slutförda, ett är 
påbörjade men ej 
slutförd. 

Motverka att barn och 
unga får tag i tobak, 
läkemedel och alkohol. 

Uppföljning av 
kontrollköpen som 
genomfördes 2017. 

Påbörjat i tillsyn, 
uppföljning kontrollköp 
ska genomföras 2019. 

Projekt med kontrollköp 
av tobak, folköl och 

läkemedel genomförs. 

Rekrytering av 
testköpare påbörjad, 

kommer ske i början av 
2020 

Verka för trygga miljöer 
genom att förbättra 
tillsynen av skrotbilar, 
ovårdade tomter och 
nedskräpning som är 
hälso- och miljöfarliga i 
områden där barn- och 
unga vistas. 

Inget mål för 2018   Inget mål för 2019   

Förbättra gång- och 
cykelvägarna för barn 
och unga. Se över 
hastigheter för att göra 
miljöer där barn och 
unga vistas trygga. 

Inget mål för 2018   Inget mål för 2019   

Verka för att barn och 
unga vistas i trygga och 
hälsosamma miljöer. 

Ta fram material som 
stöd till skolan för en 

giftfri förskola 

Genomfört i 
examensarbete 

Uppföljning av de 
brister som visade sig i 
skolmiljön under 
tillsynen 2018. 

Slutfört 

Verka för att barn och 
unga vistas i trygga och 
hälsosamma miljöer. 

Uppföljning av de 
brister som visade sig i 

skolmiljön under 
tillsynen 2017. 

Inplanerat 2019 

Uppföljning av de 
brister som visade sig i 

skolmiljön under 
tillsynen 2018. 

Uppföljning har gjorts 
av de brister som visade 

sig.  

Vindeln är en attraktiv 
kommun att leva, bo 
och verka i 

Två mål för 2018 

      Ett är slutfört och ett 
bedöms inte möjligt att 

slutföra under året 

Arbeta mot att skapa 
tryggare trafikmiljöer 

genom att se över 
hastighetsbegränsningar 

inom Vindelns tätort.  

Arbeta mot att skapa 
tryggare trafikmiljöer 

genom att arbeta fram 
en plan för hastigheter. 

Detta för att göra 
miljöer där mycket 
människor vistas 

tryggare. 

Klart. Utfört i 
hastighetsplan men inte 

utvärderat 

Hastighetsöversyn 
Vindelns tätort 

genomförs och påbörjat 
arbete med 

hastighetsbestämmelser 

Förslag till hastigheter 
är ute på granskning, 

kommer därefter lyftas 
till kommunfullmäktige.  

Verka för trygga miljöer 
genom att förbättra 
tillsynen hissar och 
liftar. 

Verka för trygga miljöer 
genom att förbättra 
tillsynen hissar och 

liftar. 

Skaffat register i EDP i 
övrigt ej påbörjat eller 

inplanerat 

Skapa ett komplett 
register i EDP över 

dessa tillsynsobjekt. 
Påbörjat ej slutfört.  
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Vindeln ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Fyra mål för 2018 

  

Fyra mål för 2018 

  Tre är påbörjade och ett 
bedöms inte möjligt att 

slutföra under året 

Tre är påbörjade och ett 
bedöms inte möjligt att 

slutföra under året 

God fysisk arbetsmiljö 
Minst en skyddsrond 
årligen av den fysiska 
arbetsmiljön.  

Genomfört hösten 2018 
Minst en skyddsrond 
årligen av den fysiska 

arbetsmiljön.  
Ej utförd 

God psykosocial 
arbetsmiljö 

Att minst fyra 
arbetsplatsträffar 
genomförs årligen. 

Fyra genomförda 
Att minst fyra 

arbetsplatsträffar 
genomförs årligen. 

Slutfört 

God fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö 

Att årligen utföra en 
medarbetarenkät, där 
det på en APT tas fram 
minst tre områden att 
arbeta med för att 
förbättra resultatet till 
nästkommande år.  

Ingen 
kommunövergripande 
medarbetarenkät har 

genomförts 2018 

Inget mål för 2019   

Vidareutveckling. 
Personal på 
förvaltningen ska få 
goda möjligheter till 
utbildning och 
vidareutveckling. 

Redovisning av kurser 
löpande 

Görs löpande 
Redovisning av kurser 

löpande 
Slutfört 

God ekonomisk 
hushållning med hållbar 
ekonomisk utveckling 
och ett effektivt 
resursutnyttjande. 

Två mål för 2018 

      
Två är påbörjade 

Plan- och bygglovstaxan 

Förslag till taxa ska 
finnas upprättad, denna 

ska provräknas mot 
befintlig taxa för att 

kunna redovisa vilken 
förändring det innebär 

för sökande. 

Taxa finns upprättad, 
provräknas 

Förslag till taxa ska vara 
lyft för beslut. 

Slutfört, Antagen av 
kommunfullmäktige. 

Miljöbalkstaxan Inget mål för 2018   

Översyn av 
miljöbalkstaxa. Förslag 
till taxa ska vara lyft för 

beslut. 

Påbörjad, ej slutförd.  

Nämndens verksamhet 
ska bedrivas genom 
effektivt 
resursutnyttjande och 
inom ramen för den 
budget som tilldelats. 

Årsbokslutets avvikelse 
från budget. 

Aktuell prognos nära 
budget 

Årsbokslutets avvikelse 
från budget. 

Aktuell prognos nära 
budget 
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Bilaga 2 – Specifikation Investeringar 
 
(tkr) Budget 2019 Bokfört 2019 Kvar av budget Nyttjandegrad  

Lokaler 1 810,0 2 674,6 -864,6 147,8% 

7200118 Ledningscentral Kommunkon 0,0 1 666,7 -1 666,7  
7200119 Ledningscentral invbidrag 0,0 -656,8 656,8  
7200162 Kommunkontor fönsterbyten 0,0 415,5 -415,5  
7200233 Kommunkontor, belysning 350,0 0,0 350,0  

7200234 Kommunkontor, ytskikt soc 800,0 687,5 112,5  

7200237 Ombyggnation Mårdsele 300,0 334,2 -34,2  

7200238 Markiser kommunhuset 250,0 227,6 22,4  

7200261 Brandlarm 110,0 0,0 110,0  

Övriga fastigheter 340,0 76,5 263,5 22,5% 

7200113 Skogsfastighet D 8:77 0,0 11,6 -11,6  
7200157 Markförvärv 50,0 47,8 2,2  

7200158 Nya bostadsområden 290,0 0,0 290,0  

7200204 Skogsfastighet D 4:4 0,0 17,2 -17,2  
Gatu och park 4 738,0 5 430,3 -692,3 114,6% 

7200010 Belysn byte kabel stolpar 400,0 449,7 -49,7  

7200090 Infoskylt infart 363 2st 190,0 10,7 179,3  

7200201 Tallvägen, förlängning 1 648,0 1 516,0 132,0  

7200246 Segerstålsv, fräsning mm 900,0 931,5 -31,5  

7200247 Dammv, byte bärlager mm 200,0 141,6 58,4  

7200248 Skolv, byte bärlager mm 160,0 155,7 4,3  

7200249 Sjukhusv, schakt, bärl mm 300,0 302,0 -2,0  

7200250 GC-väg nya Brånet 300,0 278,2 21,8  

7200251 TMA-skydd, arbetsmiljöåtg 300,0 308,9 -8,9  

7200252 Inventarier - vägar 230,0 215,3 14,7  

7200253 Väglagningar 60,0 55,0 5,0  

7200254 Övriga vägreparationer 50,0 114,3 -64,3  

7200256 Västervägen,förlängning 0,0 851,4 -851,4  
7200273 Isrivarblad 0,0 100,0 -100,0  

Övrigt kommunstyrelsen 4 300,0 2 060,8 2 239,2 47,9% 

7100011 Vindelforsarnas friluftso 500,0 -17,2 517,2  

7200089 Intranet 350,0 291,8 58,2  

7200121 Lokal Räddningstjänsten 1 500,0 0,0 1 500,0  

7200163 Kommunförråd oljeavskilj 150,0 -6,5 156,5  

7200205 Sarg ishall 1 000,0 1 000,6 -0,6  

7200206 Div IT 700,0 693,1 6,9  

7200262 UPS till Server 100,0 99,0 1,0  

Barn- och utbildningsnämnden 4 990,0 3 253,0 1 737,0 65,2% 

7200169 Älvbrinken inventarier 120,0 114,4 5,6  

7200173 Tvärålund skol lekut,inve 75,0 84,5 -9,5  

7200174 Tvärål ga skol fönsterbyt 400,0 -1,5 401,5  

7200176 Granö skol lekutr,inventa 0,0 6,3 -6,3  

7200178 Åmsele skola fönsterbyte 0,0 -31,2 31,2  

7200179 Renforskola kök diskm ugn 36,0 121,1 -85,1  

7200181 Renforskolan inventarier 200,0 101,1 98,9  

7200207 Förskola, inventarier 50,0 140,9 -90,9  

7200208 Klövern, lekutrustning 150,0 0,0 150,0  

7200209 Renforssk, klassrumsinred 350,0 344,7 5,3  

7200210 Renforssk, lyhörd kurator 60,0 0,0 60,0  

7200211 Renforssk, säker skola 200,0 262,1 -62,1  

7200213 Tvärålund, akustiktak 60,0 27,7 32,3  

7200214 Tvärålund, instrumentpark 25,0 16,7 8,3  
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7200217 Musikskolan 50,0 47,5 2,5  

7200225 Granö skola, akustiktak 200,0 72,9 127,1  

7200227 Älvbrinken, utebelysning 50,0 0,0 50,0  

7200235 Borrhål Åmsele skola 200,0 199,8 0,2  

7200239 Hällnäs bussgrind 80,0 0,0 80,0  

7200240 Tvärålund inventarier 40,0 30,9 9,1  

7200241 Granö inventarier 30,0 33,3 -3,3  

7200242 Tvärålund idrott 25,0 24,9 0,1  

7200243 Ny förskolavd inventarier 200,0 169,9 30,1  

7200244 Ny förskolavd ombyggnad 800,0 438,7 361,3  

7200245 Medel att fördela BUN 96,0 0,0 96,0  

7200255 Inv.bidrag solcellsanlägg 0,0 -172,9 172,9  

7200257 Hällnäs fsk, byte staket 150,0 141,7 8,3  

7200258 Tvärålund fsk, akustiktak 50,0 52,4 -2,4  

7200259 Åmsele, lekutrustning 30,0 20,3 9,7  

7200260 Elcyklar, förskolan 60,0 50,8 9,2  

7200263 Hällnäs personalrum inven 50,0 48,2 1,8  

7200264 Tvärålund matsal inventar 64,0 66,6 -2,6  

7200265 Älvbrinken rullgardiner 150,0 69,2 80,8  

7200266 Älvbrinken klätterställni 69,0 256,1 -187,1  

7200267 Älvbrinken smartboards 300,0 0,0 300,0  

7200268 Ängen inventarier persrum 118,0 77,1 40,9  

7200270 Musikskolan inventarier 45,0 60,3 -15,3  

7200271 Köket kylanläggning 70,0 83,0 -13,0  

7200272 Köket diskmaskin 337,0 295,4 41,6  

Socialnämnden 4 950,0 1 760,3 3 189,7 35,6% 

7200186 Älvbacken nytt golv i kök 500,0 302,5 197,5  

7200187 Älvbacken reservkraft 500,0 0,0 500,0  

7200189 Almagården utemiljö 100,0 0,0 100,0  

7200191 Almagården reservkraft 500,0 242,4 257,6  

7200192 Retro, skärmtak 350,0 64,2 285,8  

7200194 Ny TES version 100,0 0,0 100,0  

7200196 Hemtjänst Åmsele carport 350,0 120,4 229,6  

7200218 Larm ordinärt boende 800,0 0,0 800,0  

7200219 Nattkameror SÄBO 5+3 100,0 0,0 100,0  

7200220 Möbler SÄBO 200,0 211,3 -11,3  

7200229 Älvbacken, inglasning 150,0 0,0 150,0  

7200230 Äldreboende, inomhusbelys 500,0 0,0 500,0  

7200231 Granö, carport/motorvärma 350,0 107,5 242,5  

7200232 Larm och spolo Solhaga C 150,0 155,3 -5,3  

7200236 Borrhål Åmbacka 300,0 297,2 2,8  

7200274 Älvbacken, larm 0,0 259,4 -259,4  
Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 0,0 0,0  
Totalt  21 128,0 15 255,4 5 872,6 72,2% 

 


