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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 
År 2020 har till stora delar präglats av den 
pandemi av Covid-19 som svept över världen med 
ett flertal vågor. Samhället har fått ställa om och 
arbeta på helt nya sätt när restriktioner av olika 
slag har införts. Stora delar av året har det även 
varit stor arbetsbelastning på exempelvis 
äldreboenden och skolor.  
 
Många gånger har kommunen tvingats begränsa 
utbud och service till medborgarna på ett sätt som 
vi inte trodde att vi skulle behöva vara med om.  
 
På gott och ont har vi lärt oss väldigt mycket av 
pandemin. Nya arbetsmetoder, nya sätt att mötas 
och nya sätt att ta hänsyn. När allt detta väl är 
över kommer vi att kunna ta med oss dessa 
erfarenheter i vårt framtida arbete.   
 
Året har även varit utmanande för vårt näringsliv. 
Flera branscher har haft det tufft medan andra har 
klarat sig bättre. Kommunen har bland annat 
jobbat med ett omställningsprojekt och 
rådgivning till företag utöver vårt ordinarie arbete.  
 
Pandemin har haft stor påverkan på kommunens 
ekonomi. Vi har haft ökade kostnader för 
exempelvis vikarier och inköp av utrustning men 
vi har även fått bra uppbackning av staten som 
har gått in och kompenserat många av våra 
kostnader. Eftersom vi har tvingats avstå från en 
del av det vi normalt erbjuder medborgarna har 
även kostnader sänkts på vissa områden.  
 
Under året har vi tagit många viktiga beslut för 
kommunens framtid. I juni togs beslut om att 
inleda arbetet med att ställa om äldreomsorgen så 
att Almagården avvecklas som särskilt boende och 
att en utbyggnad av Älvbacken inleds. Detta 
tillsammans med en satsning på hemtjänsten 
innebär stora möjligheter att göra vår 
äldreomsorg mer kostnadseffektiv samtidigt som 
vi kan behålla den kvalitet som många uppskattar.  
 
Vi har även tagit beslut om att vår skol-
organisation med byaskolor ska bestå. Det 
kommer att innebära utmaningar för skolan men 

även möjligheter på många sätt. Min förhoppning 
är att vi nu ska kunna fokusera på att stärka våra 
barns och ungdomars möjligheter till en bra 
förberedelse för fortsatta studier och kommande 
arbetsliv.  
 
Inför budgetåret 2020 spåddes stora utmaningar i 
kommunens ekonomi. Underskottet för året 
spåddes bli ca 25 miljoner kronor, medan 
resultatet blev ett överskott på 12 miljoner. En del 
av detta beror på ökade intäkter av olika slag, men 
framför allt minskar vi kostnaderna i och med de 
stora besparingsprogram som har satts i verket. 
Andra kostnadsminskningar har tillkommit på 
kort sikt i form av återhållna investeringar och 
inköpsstopp. Denna årsredovisning blir ett viktigt 
dokument för att förstå vad det är som har hänt i 
kommunens ekonomi och hur utsikterna ser ut 
inför kommande år.  
 
Vi lever med fortsatta krav på effektiviseringar och 
besparingar när vi studerar prognoserna för åren 
som kommer. Kommunernas ekonomi beror i hög 
grad på hur staten formar sin politik mot oss. Om 
bara ett par år så förutspås kommunerna möta 
kraftigt höjda krav och förväntningar på välfärd. 
Vindelns kommun är inget undantag.  
 
Inför kommande år står vi inför välkomna 
utmaningar i att möta efterfrågan på fler bostäder. 
Vindelnbostäder AB har planer på flera projekt 
som kommer att kunna möta efterfrågan på flera 
håll i kommunen. Dessutom finns privata initiativ 
på området. Äntligen har vi kapacitet att klara 
dessa utmaningar löpande, inte bara i enstaka 
projekt. Det betyder mycket för den fortsatta 
tillväxten.  
 
Många utmaningar finns framöver för vår 
kommun men framför allt möjligheter som många 
andra kommuner bara kan drömma om. Här finns 
kunskap, kraft och möjligheter att utvecklas. Det 
händer mycket positivt i kommunen.  
 
Mathias Haglund 
Kommunstyrelsens ordförande 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Politisk organisation 
Efter valet 2018 skapades en politisk majoritet i kommunen där Socialdemokraterna, 
Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ingår. Förutom kommunens egna nämnder har Vindelns 
kommun gemensamma nämnder tillsammans med Umeåregionen. Umeåregionen är en grupp av 
kommuner som sedan 1993, utan att vara en juridisk person, samverkar inom en rad kommunala 
angelägenheter. Intill respektive del i organisationsgraden nedan är antal ledamöter angivet. Vad 
gäller de gemensamma nämnderna har Vindelns kommun en representant i respektive nämnd. 

 
Kommunfullmäktige 
Ordförande 
Joakim Olsson (S) 
joakim.olsson@vindeln.se 
 
Vice ordförande 
Christer Lundgren (C) 
christer.lundgren@vindeln.se 
 
2: e vice ordförande 
Josefine Granberg (s) 
josefine.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
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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 15,0 Mkr (-1,9 Mkr). Största delen av 
detta återfinns inom kommunen och kommer främst ifrån statsbidrag i syfte att kompensera för förväntat 
minskat skatteunderlag. Dock blev kompensationen betydligt högre än intäktsbortfallet. De totala 
investeringarna under året uppgick till 9,8 Mkr, vilket är betydligt lägre än de senaste åren. Dock bör det 
noteras att i denna siffra ingår minskning av investering i form av investeringsbidrag i bolagen på drygt 14 
Mkr. Räknas detta bort uppgår investeringarna till omkring 38 Mkr, vilket är i linje med tidigare år. De 
långsiktiga skulderna och soliditeten, inklusive pensionsförpliktelser, har båda ökat. 
 
Vad gäller befolkningsutvecklingen under dessa år visar trenden på en ökning på totalt drygt 1 % från 
utgången av år 2016 till utgången av 2020. Den totala ökningen i antal dessa år uppgår till 68 personer. Den 
största ökningen skedde mellan år 2019 och 2020, en ökning på 58 personer till antal. Skattesatsen 
minskade till 23,60 i och med en skatteväxling med Region Västerbotten kopplat till kollektivtrafiken. För 
medborgarna blir det ingen förändring på totalen. 
 

 Den kommunala koncernen 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter (mnkr) 120,2 115,5 124,4 143,6 153,9 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 511,4 506,9 473,2 478,2 477,4 

Skatteintäkter och statsbidrag 407,4 390,5 375,1 363,3 351,7 

Årets resultat (mnkr) 15,0 -1,9 4,1 9,9 4,2 

Soliditet (%) 37,8 37,7 40,1 42,3 40 

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 15,9 13,5 13,8 12,5 10,3 

Investeringar (netto) (mnkr) 9,8 43,9 57,5 72,5 26,7 

Långfristig låneskuld (mnkr) 229,6 218,0 199,4 160,4 145,3 

Antal anställda 534 520 555 587 589 

Investeringar / medborgare (kr) 1 788 8 095 10 578 13 396 4 933 

      

 Kommunen 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Antal invånare (folkmängd)  5 481 5 423 5 436 5 412 5 413 

Kommunal skattesats (%) 23,60 23,65 23,65 23,65 23,65 

Verksamhetens intäkter (mnkr)  78,0 76,6 87,9 104,9 116,1 

Verksamhetens kostnader (mnkr) 474,0 468,9 445,9 449,2 449,4 

Skatteintäkter och statsbidrag (mkr) 407,4 390,5 375,1 363,3 351,7 

Årets resultat (mnkr) 12,2 -0,9 4,6 9 1,9 

Soliditet (%) 55,7 60,4 62,4 62,5 52,7 

Soliditet inkl. totala pensionsförpliktelser (%) 18,2 15,5 14,7 10,6 6,4 

Investeringar (netto) (mnkr) 9,2 16,7 17,9 23,4 15 

Långfristig låneskuld (mnkr) 9,9 9,1 1,8 1,8 1,9 

Antal anställda 523 511 544 576 577 
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Den kommunala koncernen 
I kommunens sammanställda resultat ingår förutom Vindelns kommun även Vindeln Vatten och Avfall AB 
som bildades 2016 och äger 5 % av VAKIN (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB). Efter beslut i 
kommunfullmäktige den 23 juni 2020, överlät Vindelns kommunkoncern AB den 21 december 2020 aktierna 
i Vindeln bostäder AB och AB Bubergsgårdens friluftsanläggningar till Vindelns Kommun. 

 
 

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 än 
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 konsekvenser av att staten drar ned på sina 
resurser på ett sätt som lägger över ansvaret till kommunerna. Statens neddragning av Arbetsförmedlingen 
samt Försäkringskassans striktare tolkningar av personlig assistans samt den låga uppräkningen av 
ersättningen för den statliga personliga assistansen som bland annat kommunerna utför, drabbar 
kommunerna med extra kostnader.  
 
Befolkningsutveckling och arbetsmarknad  
Kommunen ökade under 2020 med 62 invånare, vilket innebär att Vindelns kommun är den kommunen som 
procentuellt ökat näst mest i hela Västerbotten. Den största ökningen har skett i ålderskategorierna 2-5 år, 
22-29 år, 34-36 år samt 74-79 år. Den totala arbetslösheten i åldrarna 16-84 år var i december 4,6 %, en 
minskning med 0,1 procentenheter. Detta kan jämföras med arbetslösheten i riket på 6,3 % och i länet på 5,7 
%. 
 
Företagsklimat  
Kommunen förbättrade sin placering i Svenskt näringslivsranking av företagsklimatet i Sverige och placerade 
sig 2020 på plats 197, 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 
2020 var det sammanfattande omdömet 3,29 (3,31 2019) det vill säga en liten sänkning, detta i jämförelse 
med riket som ligger på ett snitt på 3,37 och länet 3,39. 
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  
Tabellen nedan beskriver de mest väsentliga risker eller osäkerheter som kan komma att 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 Kommer sannolikt att medföra ett ökat 

tryck på äldreomsorgen. 
Förändring av struktur för 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 har tagits fram 
under 2020. 

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

Översyn av förebyggande arbete har 
påbörjats. 

Investerings- och 
underhållsbehov 

Flera år av låg investeringsvolym 
jämfört med både riket, länet och 
jämförbara kommuner. Den plats 
invånare väljer att bo på kan tänkas 
påverka behovet av var kommunal 
verksamhet och dess lokaler behövs. 
Simhallen har sedan 2015 haft uppskov 
gällande användningsförbud på grund 
av underhållsbrister. 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 har genomförts. I denna utredning 
beaktas även uppskattade 
kapitalkostnaders påverkan på 
driftsbudget. 

AB Bubergsgårdens 
friluftsanläggningar 

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

Styrelsen har haft möte med  
kommunstyrelsens arbetsutskott och 
diskuterat bolagets verksamhetsplan 
och 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 147,4 
Mkr, varav ansvarsförbindelsen uppgår till 122,9 Mkr. 
 

Pensionsförpliktelse 
Kommunen 

  2020 2019 

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen     

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt 5 705 5 127 

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 122 865 126 522 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 18 830 18 067 

Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 0 

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring & stiftelse) 147 399 149 716 

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde     

Totalt pensionsförsäkringskapital 25 465 22 902 

- varav överskottsmedel 862 852 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 

Summa förvaltade pensionsmedel 25 465 22 902 

Finansiering     

Återlånade medel 121 934 126 814 

Konsolideringsgrad 17,3% 15,3% 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
- Från mars 2020 har kommunen bedrivit ett 

intensivt krisledningsarbete. I såväl praktisk 
som administrativ verksamhet har fokus legat 
på att försöka begränsa smittspridningen av 
Covid-19 i samhället. Detta har skett genom 
tillämpning av myndigheters allmänna råd.  

- Kommunfullmäktige har beslutat om en ny 
kommunövergripande målstruktur. Ett 
implementeringsarbete har genomförts och 
kommer att fortsätta en bit in under 2021.  

- Det har startats upp ett arbete tillsammans  
med Sunt arbetsliv för att arbeta med 
friskfaktorer. Faktorer som utifrån evidens är 
viktiga för att skapa en god arbetsmiljö.  

- I mars fick kommundirektören uppdraget att 
ta fram ett förvaltningsövergripande 
besparingsförslag. Materialet som arbetades 
fram omfattade förslag på besparingar 
motsvarande cirka 33 Mkr. Vissa förslag är 
avhängd politiska beslut, andra är 
verksamhetsbeslut. En del beslut har 
verkställts och har bidragit till ett positivt 
bokslut för året. Andra kvarstår för fortsatt 
arbete under 2021.  
 

- Kommunen har fått förfrågningar rörande 
vindkraftsparker. Två företag är intresserade 
av etablering och ett arbete pågår för att utreda 
kommunens rekommendation i ärendena. 
Ingen formell förfrågan har inkommit till 
kommunen.  

- Beslut finns om stängning av ett av 
kommunens särskilda boenden, Almagården. 
Arbetet pågår och planeringen är att omvandla 
Almagården till ett trygghetsboende. 

- Kommunen har tillsammans med en extern 
konsult undersökt möjligheter för framtida 
äldreboende. Beslut finns på att bygga ut ett 
befintligt boende med en ny flygel. Arbete 
pågår med förberedelser för upphandling.  

- En ny avfallsplan har arbetats fram.  
- Under hösten hade kommunen för avsikt att 

påbörja en satsning med extratjänster. Medel 
för detta har ansökts om och beviljats från 
Arbetsförmedlingen. Utifrån läget med 
pandemin har de mesta av insatserna dock inte 
kunnat genomföras utan har skjutits på till 
2021. 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
Under året 2020 har en ny målstyrningsmodell presenterats och processats. Den nya modellen bygger på 
fokusområden, övergripande mål samt fastställda indikatorer. Kommunfullmäktige har fastställt 11 
övergripande mål. Den nya målstrukturen träder i kraft under 2021. 
 
Under året har också verksamhetsplaner arbetats fram som även dom träder i kraft från och med 2021.  
 
Fram till dess att den nya strukturen börjar gälla så sker arbetet utifrån den strategiska plan för åren 2017 till 
2019, som är 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, samt reviderade den 
under våren 2020, vilket bland annat innehåller finansiella mål och riktlinjer.  
 
De finansiella målen som ska följas upp av kommunfullmäktige och dess målvärden är sammanfattade i 
följande tabell och graderas med 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 3 år 

    0,5 % upp till 1 % av 
skatteintäkter & 
generella bidrag 

*Kommunens Fastigheter: Nollresultat snitt 
över 3 år 
*Bostäder: 3 % av omsättning eller mer 
*Övriga: Ej negativt resultat men under 3 % 
av omsättningen 

Resultat, exkl. 
ägartillskott, mellan -249 
tkr och -313 tkr 

Negativt resultat  
mindre eller lika 
med än 3 % av 
omsättningen 

    Mindre än 0,5 % av 
skatteintäkter & 
generella bidrag 

*Kommunens Fastigheter:  Negativt resultat 
i snitt över 3 år 
*Bostäder: Under 3 % av omsättning 
*Övriga: Negativt resultat 

Resultat, exkl. 
ägartillskott, lägre än -313 
tkr 

Negativt resultat 
större än 3 % av 
omsättningen 

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

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

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

Investeringsvolym   Årets nettoinvesteringar uppgår till minst 85 % av årets avskrivningar och max 100 % av årets 
avskrivningar + resultat  

n/a 
    Årets nettoinvesteringar uppgår till mindre än 85 % av årets avskrivningar  

    Årets nettoinvesteringar uppgår till mer än årets avskrivningar + resultat.  

 
Bedömning huruvida kommunen som helhet uppfyller målen görs enligt följande:  

- Grön nivå: Samtliga av kommuns mätvärden är gröna samt minst två tredjedelar av bolagens 
mätvärden är gröna och inga är röda.  

- Gul nivå: All utom ett av mätvärdena för kommunen är gröna samt minst hälften av bolagens 
mätvärden är gröna och max tre är röda.  

- Röd nivå: Mer än ett av mätvärdena för kommunen inte gröna eller mindre än hälften av bolagens 
mätvärden är gröna eller mer än tre är röda.  
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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 1 år 
(drift) 

Resultat 

3% 

Kommunen:   
0 % 
Industri: 13 % 
Bostäder: 12 
%  
ViNet: 14 % 

-680 tkr -3% 

Soliditet 18% 16% 25% 3% 

Investeringsvolym 69% 100% + 20% 12% n/a 

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, samt av respektive 
styrelse för VIBO och BUAB. Dock har 
VINVA endast antagit resultatbudget för år 
och investeringsplan för 10 år. 

- Resultat: Det bokförda resultatet i 
Kommunen uppgick till 12,2 Mkr, vilket är 
3% av skatteintäkter och generella bidrag, 
resultatmålet uppnås därmed. VIBO uppnår 
sitt resultatmål på alla delar och VINVA är 
relativt nära målet, medan BUAB är relativt 

långt från målet. Dock bör det noteras att i 
VINVA’s resultat ingår inte det överuttag från 
avfallsverksamheten på 791 tkr som redovisas 
som kortfristig skuld till taxekollektivet.  

- Soliditet: Kommunens soliditet på 18 %, 
inklusive ansvarsförbindelser, överstiger 
målet på 15 %. VIBO och BUAB når ganska 
exakt sitt mål, medan VINVA inte når målet 
för soliditet.  

- Investeringsvolym: Endast VIBO når målet 
för investeringsvolym. Kommunen är relativt 
nära målet. Att målet inte nås beror främst på 
ett beslut om inköpsrestriktivitet på grund av 
besparingar. BUAB är långt från att nå målet, 
dock pågår ett arbete med plan för framtida 
utveckling.  

 
Som en samlad bild för kommunkoncernen 
uppfylls inte målen för god ekonomisk 
hushållning för tillfället. Vilket i stort sätt endast 
beror på BUAB och VINVA. För BUAB pågår ett 
arbete för dess framtida utveckling. För VINVA 
bör långsiktig planering efterfrågas som ett första 
steg. Det kan sen underlätta övriga arbetet med 
övriga delar. 
 
Vad gäller kommunens svaga punkt, 
investeringar, finns planer för framtiden, både för 
nyinvesteringar och inom befintligt bestånd. För 
både kommunen och Vindelnbostäder föreslås 
inga ytterligare åtgärder i dagsläget.  

 

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 
 

 2020 2019 2018 
Årets resultat enligt resultaträkningen 12,2 -1,6 4,6 
- Samtliga realisationsvinster 0,0 0,0 0,0 
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0 0,0 0,0 
-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0 0,3 0,3 
-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

0,1 -0,1 0,0 

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

Årets balanskravsresultat 4,0 0,0 4,9 
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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 2020 till 9,3 Mkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att överskottet enligt balanskravsutredningen på 8,3 Mkr reserveras till 
resultatutjämningsreserven. Detta innebär att resultatutjämningsreserverna vid årets utgång uppgår till 17,6 
Mkr. 
 

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. 

 
Personalstatistik   
Antalet tillsvidareanställda i den kommunala 
koncernen var den 31 december 534 personer, 
varav 424 kvinnor och 110 män. Antalet 
tidsbegränsat anställda (månadsavlönade) vid 
årets utgång är 49 personer.  
 

 
 
 
Nämnd/Styrelse/Bolag 2020 2019 

Kommunstyrelsen 42 39 
Barn- och 
utbildningsnämnden 184 185 
Socialnämnden 289 280 
Miljö- och 
byggnadsnämnden 9 7 
Totalt kommunen 524 511 
Vindelnbostäder AB 10 9 

Totalt den kommunala 
koncernen 534 520 

 
 
Åldersfördelningen bland kommunens tillsvidareanställda framgår av nedanstående diagram. 
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Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron i den kommunala koncernen 2020-12-31 är 6,69 %. Se tabell nedan för uppdelning 
per nämnd/styrelse/bolag. Jämförelse med föregående år visar på att den totala sjukfrånvaron är 
oförändrad, dock har andel långtidsfrånvaro minskat betydligt. Förändringen under 2020 förklaras till stor 
del av pågående pandemi, där arbetsgivaren uppmanat personal att stanna hemma även vid lättare 
sjukdomssymptom.  
 

  
Den kommunala 

koncernen 
Kommunen 

  2020 2019 2020 2019 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 6,69 6,67 6,76 6,72 
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 18,62 42,6 18,41 42,84 
Sjukfrånvaron för kvinnor 7,26 7,05 7,3 7,06 
Sjukfrånvaron för män 4,77 5,3 4,83 5,38 
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre 6,20 6,03 6,31 6,08 
Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år 5,48 5,89 4,47 5,8 
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 8,14 7,66 8,33 7,85 

 
Förväntad utveckling  
År 2021 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.  
 
Under 2020 har kommunerna erhållit extra resurser för att hantera effekterna av pågående 
pandemi. Det innebär att många kommuner gör ett positivt resultat och så är det även i Vindeln. 
Det är ännu okänt hur det kommer att se ut med stöd under 2021 och kommande år. 
 
Under 2020 har olika besparingsförslag identifierats och dessa behöver hanteras i kommande 
processer. Många av de föreslagna åtgärderna ger inte effekt förrän långsiktigt när organisationen 
har hunnit ställa om. Som exempel kan nämnas översyn av kommunens köksverksamhet. Om två 
kök ska ställas om till ett kan det inledningsvis innebära merkostnader, för att bli mer 
kostnadseffektivt på sikt.  
 
Under 2020 har arbete påbörjats med omställning av det särskilda boendet Almagården till 
trygghetsboende. Detta arbete fortsätter under 2021. Planeringen är också att det särskilda boendet 
Älvbacken får en ny utbyggnad för att tillskapa fler boendeplatser. Dessa åtgärder förväntas 
innebära ett effektivare resursnyttjande. 
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Enligt kommunens beslutade budget ser utsikterna för 2021 relativt starkt ut med ett budgeterat 
resultat på 1,75 % av skatteintäkter och bidrag. För 2022 är läget dock svagare med ett budgeterat 
resultat på endast 0,60 % av intäkterna för att sedan år 2023 vara tillbaka på ungefär samma nivå 
som 2021. Att ha i åtanke är dock att resultatet under åren 2014 till 2019 i snitt endast uppgick till 
0,5 % och det finns ett stort investeringsbehov framöver som behöver finansieras. 
 

Vindelns kommun (Mkr) Utfall Budget Budget Budget 

 2020 2021 2022 2023 
Verksamhetens intäkter 78,0 70,0 70,0 70,0 
Verksamhetens kostnader -474,0 -471,4 -476,9 -481,1 
Skatteintäkter & generella stadsbidrag 407,4 407,8 408,7 417,4 

Finansnetto 11,3 6,4 1,8 6,3 
Finansiella intäkter/kostnader 0,8 0,7 0,7 0,7 

Årets resultat 12,2 7,1 2,5 7,0 

Investeringar 15,3 13,7 14,7 55,3 

Långfristig skuld 1,7 1,6 1,6 31,5 

Resultat i förhållande till kostnader (%) 2,6 1,5 0,5 1,5 

 
 
 
 

Resultaträkning 

  
Koncernen Kommunen 

Kommun 
budget 

Mkr Not 2020 2019 2020 2019 2020 

Verksamhetens intäkter 2, 25 120,2 115,5 78,0 76,6 55,2 

Verksamhetens kostnader   3, 23. 25 -487,1 -484,0 -459,3 -455,0 -433,8 

Avskrivningar 4 -24,3 -23,0 -14,8 -13,9 -14,6 

Verksamhetens nettokostnader  -391,2 -391,4 -396,0 -392,3 -393,1 

       

Skatteintäkter 5 245,6 251,0 245,6 251,0 251,5 

Generella statsbidrag och utjämning 6 161,8 139,5 161,8 139,5 146,3 

Verksamhetens resultat  16,2 -0,9 11,4 -1,8 4,7 

Finansiella intäkter 7 0,6 0,7 0,9 1,1 0,0 

Finansiella kostnader 8 -1,7 -1,6 -0,1 -0,1 -0,7 

Resultat efter finansiella poster  15,0 -1,9 12,2 -0,9 4,0 

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

Årets resultat  15,0 -1,9 12,2 -0,9 4,0 
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Balansräkning 

Mkr  
Koncernen Kommunen 

Kommun 
budget 

TILLGÅNGAR Not 2020 2019 2020 2019 2020 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR           

Immateriella anläggningstillgångar 9 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 

Materiella anläggningstillgångar 10          

Mark och byggnader  334,1 350,6 149,0 150,6 166,3 

Pågående nyanläggningar  11,0 10,3 0,4 4,1   

Maskiner och inventarier  51,1 52,2 21,5 23,9 25,7 

Finansiella anläggningstillgångar 11          

Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter  5,3 6,4 12,4 9,3 9,3 

Långfristiga fordringar  2,4 2,4 2,5 7,4 6,8 

Summa anläggningstillgångar  405,3 422,0 187,3 195,3 208,1 

           

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR           

Exploateringsmark 12 4,8 4,7 4,8 4,7 4,7 

Kortfristiga fordringar 13 44,4 36,6 39,9 31,0 31,0 

Kortfristiga placeringar 14 20,0 19,9 20,0 19,9 19,9 

Kassa och bank 15 87,9 41,0 75,2 30,5 21,6 

Summa omsättningstillgångar  157,1 102,1 139,9 86,1 77,2 

Summa tillgångar  562,4 524,1 327,2 281,3 285,3 

           

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER           

EGET KAPITAL 16          

Årets resultat  15,0 -1,9 12,2 -0,9 4,0 

Resultatutjämningsreserv  9,3 10,7 9,3 10,7 10,7 

Övrigt eget kapital  188,2 188,6 160,7 160,2 159,3 

Summa eget kapital  212,5 197,5 182,3 170,1 174,0 

           

AVSÄTTNINGAR           
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 17 5,7 5,1 5,7 5,1 5,1 

Andra avsättningar 18 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

Summa avsättningar  5,7 5,2 5,7 5,1 5,1 

           

SKULDER           

Långfristiga skulder 19 229,6 218,0 9,9 9,1 9,1 

Kortfristiga skulder 20 114,6 103,4 129,3 97,0 97,0 

Summa skulder  344,2 321,4 139,2 106,2 106,2 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital  562,4 524,1 327,2 281,3 285,3 

           

PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER 21 31,6 31,6 299,2 299,2 299,2 

ANSVARSFÖRBINDELSER 22 122,9 126,5 122,9 126,5 126,5 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Kassaflödesanalys 
 

Mkr  
Koncernen Kommunen 

Kommun 
budget 

 Not 2020 2019 2020 2019   

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN            

Årets resultat  15,0 -1,9 12,2 -0,9 4,0 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  23 25,4 24,8 15,8 15,5 14,6 

Medel från rörelsen före förändring av rörelsekapital  40,4 22,9 28,0 14,6 18,5 

             

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 12, 13 -7,9 -3,6 -9,0 -2,8 0,0 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder 20 11,2 10,7 32,3 0,6 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  43,7 30,0 51,2 12,4 18,5 

             

INVESTERINGSVERKSAMHETEN            

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 9 -1,2 0,0 -1,2 0,0 0,0 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 10 -8,6 -43,9 -8,0 -16,7 -28,0 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 10 0,1 2,9 0,0 2,9 0,0 

Investering i finansiella tillgångar 11 0,0 0,0 -3,1 0,0 0,0 

Försäljning av finansiella tillgångar 11 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -8,6 -40,9 -12,3 -13,8 -28,0 

             

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN            

Nyupptagna lån 19 10,8 11,0 0,0 0,0 0,0 

Erhållna investeringsbidrag 19 1,1 1,0 1,1 1,0 0,0 

Amortering av skulder 19 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 

Ökning av långfristiga fordringar 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Minskning av långfristiga fordringar 11 0,1 1,8 4,9 0,5 0,6 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  12,0 14,1 6,0 1,5 0,6 

             

Årets kassaflöde  47,0 3,2 44,8 0,1 -8,9 

             

Likvida medel vid årets början  60,9 57,7 50,4 50,3 45,2 

Likvida medel vid årets slut  107,9 60,9 95,2 50,4 36,3 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

 

Nothänvisningar 
Not 1 Redovisningsprinciper   

 
Allmänna redovisningsprinciper  
Kommunens redovisning är anpassad till 
bestämmelserna i lagen om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR), samt enligt de 
rekommendationer som lämnas av rådet för 
kommunal redovisning (RKR). I de fall 
redovisningen avviker från lagstiftning eller 
rekommendationer anges detta särskilt.  
 
Byte av redovisningsprincip 

LKBR ersatte LKR 1 januari 2019 och RKR har 
gett ut nya rekommendationer utifrån den. Vid 
byte av redovisningsprinciper ska 
ingångsbalansräkning och jämförelsetal fastställas 
enligt de nya reglerna.  
 
För Vindelns kommun har över gången till LKBR 
och RKR R 4 inneburit att struktur för not 
Materiella anläggningstillgångar har justerats.  
 
Rättelse av fel 

Enligt RKR R 12 ska väsentliga fel under tidigare 
perioder, om det är möjligt, rättas i de första 
finansiella rapporter som godkänns för 
utfärdande efter upptäckten av felet. Rättelse gör 
man genom omräkning av jämförelsetalen för den 
tidigare period eller de tidigare perioder där felet 
finns. 
 
I balansräkningen 2019 var beloppet för Mark och 
byggnader samt Pågående nyanläggningar 
felaktiga, dock var summan av dessa korrekt.  
 
Kommunen har under de senaste åren haft fem 
projekt för investering i ny infrastruktur för 
bredband. Två av dessa togs i bruk före 2020 och 
resterade tre under 2020. Under uppförandet av 
dessa investeringar har de kostnaderna och 
intäkterna (investeringsbidrag och 
anslutningsavgifter) redovisats i resultaträkning, 
samt att de vid bokslut har bokförts som en 
upplupen intäkt med nettobeloppet för samtliga 
fem projekt. Detta har nu korrigerats i 2020. De 
två projekt som tagits i burk tidigare år har 
retroaktivt aktiverats som investering, 
investeringsbidrag och intäkt. De tre projekt som 
tagits i bruk under 2020 har under året aktiverats 
som investering, investeringsbidrag och intäkt. 
 
Justeringar i jämförelseåret i denna rapport har 
justerats enligt tabell i bilaga 3. 
 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster, enligt RKR R 11, är -
resultat av händelser eller transaktioner som inte 
är extraordinära men som är viktiga att 
uppmärksamma vid jämförelser med andra 
perioder. 
 
Under året har den rådande pandemin resulterat i 
både intäkter och kostnader i verksamheterna 
utöver det vanliga. Detta specificeras i not 25. 
 
Periodisering 
Kostnader och intäkter som avser 
redovisningsperioden har i huvudsak belastat 
periodens redovisning. Löner avseende 
timanställda och OB-ersättning redovisas enligt 
kontantprincipen. Det innebär att löner och 
ersättningar som intjänats under augusti har 
belastat september. Avvikelsen förklaras med att 
summan av dessa kostnader inte uppgår till något 
väsentligt belopp. Mot denna bakgrund gör 
kommunen bedömningen att påverkan på 
resultatet är försumbart. 
 
Skatteintäkter 

SKR:s publicerade decemberprognos för 
skatteavräkningen har används vid beräkningen 
av periodens skatteintäkter. 
 
Redovisning av extra generella statsbidrag 

Med anledning av att kommuner och regioner 
drabbats hårt ekonomiskt till följd av 
coronaviruset har riksdagen under våren beslutat 
om extra generella statsbidrag. Dessa bidrag ska 
bl.a. kompensera för minskade skatteintäkter. 
Eftersom de extra generella statsbidragen avser 
att täcka kostnader samt minskade intäkter för en 
period som inträffar såväl före som efter att 
riksdagen fattat beslut anteciperas delar av 
bidraget i delårsrapporten medan resterande del 
succesivt intäktsredovisas över resterande del av 
räkenskapsåret.  
 
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. 
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Semesterlöneskuld 
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.  

Investeringsbidrag 

Investeringsbidrag i kommunen periodiseras och 
intäktsförs linjärt under den period över vilken de 
tillgångar som finansierats med hjälp av 
investeringsbidraget skrivs av. 
 
Hyres- och leasingavtal 

Kommunen innehar endast leasingavtal som 
klassas som operationella. Leasingavgiften 
fördelas linjärt över leasingperioden. Leasing sker 
av bilar, kaffemaskiner och multiskrivare. 
 
Kommunen har hyresavtal med en avtalstid som 
sträcker sig längre än tre år. Även dessa klassas 
som operationella på grund av sin karaktär. 

 
Tkr 

Not 2 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Försäljningsintäkter 12 458 12 998 7 610 8 992 

Taxor och avgifter 27 710 23 652 11 314 8 645 

Hyror och arrenden 29 347 28 071 7 408 8 214 

Bidrag 43 914 47 547 43 871 47 278 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 5 657 2 415 7 308 3 365 

Exploateringsintäkter 0 0 0 0 

Realisationsvinster 412 74 411 74 

Försäkringsersättningar 0 0 0 0 

Övriga intäkter 716 784 113 11 

Summa 120 214 115 541 78 035 76 580 

     
Not 3 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Löner och sociala avgifter 261 586 251 313 255 881 245 548 

Pensionskostnader 18 766 19 558 18 417 19 482 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 6 077 7 408 181 609 

Bränsle energi och vatten 9 595 10 482 2 061 1 985 

Köp av huvudverksamhet 84 660 86 605 84 797 86 607 

Lokal- och markhyror 4 435 4 650 22 021 22 711 

Övriga tjänster 23 619 27 123 20 559 24 036 

Lämnade bidrag 10 960 12 323 11 637 12 964 

Realisationsförluster och utrangeringar 810 583 731 108 

Bolagsskatt 882 1 633 0 0 

Övriga kostnader 65 720 62 273 43 008 40 902 

Summa 487 110 483 952 459 292 454 952 

     
Not 4 Avskrivningar Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 370  370 0 

Avskrivning byggnader och anläggningar 17 811 19 099 10 919 11 600 

Avskrivning maskiner och inventarier 6 116 4 631 3 464 3 065 

Nedskrivningar 0 -738 0 -738 

Summa  24 297 22 992 14 752 13 928 



 
 

Årsredovisning 2020 
 
 

 Sida 18(62) 
  
  
  
  
  

 

 

Not 5 Skatteintäkter Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Preliminär kommunalskatt 250 827 253 196 250 827 253 196 

Preliminär slutavräkning innevarande år -2 700 -2 340 -2 700 -2 340 

Slutavräkningsdifferens föregående år -2 503 127 -2 503 127 

Summa 245 624 250 984 245 624 250 984 

     
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Inkomstutjämningsbidrag 81 300 78 953 81 300 78 953 

Generella bidrag från staten *) 11 893 2 938 11 893 2 938 

Kommunal fastighetsavgift 10 644 10 046 10 644 10 046 

Bidrag för LSS-utjämning 4 461 3 705 4 461 3 705 

Kostnadsutjämningsbidrag 47 942 40 031 47 942 40 031 

Regleringsbidrag 5 544 3 821 5 544 3 821 

Summa 161 784 139 494 161 784 139 494 
*) I de generella statsbidragen ingår 1 557 tkr från det tillfälliga stödet för flyktingsituationen. 10 172 tkr avser det extra stödet till kommunsektorn 
för välfärden i samband med Covid-19 och 163 tkr avser traumastöd till personal inom vård och omsorg. 

     
Not 7 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Utdelning på aktier och andelar 121 342 121 342 

Ränteintäkter  280 255 189 193 

Orealiserad värdestegring på placeringsmedel 162 0 162 0 

Övriga finansiella intäkter 0 125 446 529 

Summa 563 721 918 1064 

     
Not 8 Finansiella kostnader Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Räntekostnader 1 627 1 538 8 1 

Orealiserad värdeminskning på placeringsmedel 0 0 0 0 

Övriga finansiella kostnader 108 107 100 107 

Summa 1 735 1 645 109 108 

     
Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar       
Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0 

Inköp 1 188 0 1 188 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Utrangeringar -1 690 0 -1 690 0 

Överföringar 5 859 0 5 859 0 

Utgående anskaffningsvärde 5 357 0 5 357 0 

       
Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 

Försäljningar 0 0 0 0 

Utrangeringar 969 0 969 0 

Överföringar -4 576 0 -4 576 0 

Årets avskrivningar -370 0 -370 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 977 0 -3 977 0 

       
Utgående bokfört värde 1 380 0 1 380 0 

Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 5 år - 
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Mark, byggnader och tekniska anläggningar       
Ingående anskaffningsvärde 587 556 517 885 322 713 312 682 

Inköp -3 368 18 633 5 191 6 964 

Försäljningar 0 -1 893 0 -1 893 

Utrangeringar -266 -45 -86 -45 

Överföringar 3 970 52 976 3 335 5 006 

Utgående anskaffningsvärde 587 892 587 556 331 153 322 713 

       
Ingående ackumulerade avskrivningar -236 979 -219 896 -172 104 -161 810 

Försäljningar 0 1 278 0 1 278 

Utrangeringar 196 15 77 15 

Överföringar 825 0 825 0 

Årets avskrivningar -17 811 -18 375 -10 919 -11 586 

Utgående ackumulerade avskrivningar -253 769 -236 979 -182 120 -172 104 

       
Utgående bokfört värde 334 123 350 577 149 033 150 610 

Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 19 år 19 år 

       
Maskiner och inventarier       
Ingående anskaffningsvärde 98 774 113 319 51 857 79 477 

Inköp 6 317 21 336 2 837 8 261 

Försäljningar -165 -3 891 -13 -3 891 

Utrangeringar 0 -31 990 0 -31 990 

Överföringar -4 976 0 -5 479 0 

Utgående anskaffningsvärde 99 950 98 774 49 202 51 857 

       
Ingående ackumulerade avskrivningar -46 550 -74 776 -27 980 -58 482 

Försäljningar 111 1 619 4 1 619 

Utrangeringar 0 31 962 0 31 962 

Överföringar 3 750 0 3 750 0 

Årets avskrivningar -6 116 -5 355 -3 464 -3 079 

Utgående ackumulerade avskrivningar -48 804 -46 550 -27 689 -27 980 

       
Utgående bokfört värde 51 145 52 224 21 512 23 876 

Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 10 år 11 år 

       
Pågående nyanläggningar       
Ingående anskaffningsvärde 10 300 59 509 4 091 7 599 

Inköp 5 697 3 768 9 1 497 

Överföringar -4 948 -52 976 -3 715 -5 006 

Utgående anskaffningsvärde 11 049 10 300 385 4 091 
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Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Aktier       
Vindelns Kommunkoncern AB 0 0 100 100 

Vindeln Vatten och Avfall AB 0 0 500 500 

Vindelnbostäder AB 0 0 3 000 0 

AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 0 0 1 300 0 

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 93 75 93 75 

Övre Norrlands Kreditgarantiförening 50 50 50 50 

Övriga andelar 40 40 0 0 

       
Obligationer och bostadsrätter       
Kommuninvest, förlagslån 0 1 188 0 1 188 

       
Summa aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 5 270 6 440 12 430 9 300 

       
Långfristiga fordringar       
AB Bubergsgården 0 0 537 629 

Vindelns Kommunkoncern AB 0 0 0 4 300 

Övriga långfristiga fordringar 374 0 0 0 

Långfristig fordran perrong Tvärålund 1 086 1 449 1 086 1 449 

Långfristig fordran Tvärålunds byaförening 900 1 000 900 1 000 

Summa långfristiga fordringar 2 360 2 449 2 523 7 379 

       
Summa 7 630 8 889 14 952 16 679 

     
Not 12 Förråd m.m. Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Exploateringsmark 4 831 4 686 4 831 4 686 

Summa 4 831 4 686 4 831 4 686 

     
Not 13 Fordringar Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kundfordringar 8 783 6 671 5 501 4 657 

Skattefordringar 2 712 4 011 2 327 2 921 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 876 21 031 24 921 17 056 

Övriga fordringar 5 982 4 844 7 170 6 399 

Summa 44 352 36 556 39 919 31 032 
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Not 14 Kortfristiga placeringar Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Räntefond 20 000 20 000 20 000 20 000 

Värdereglering 21 -141 21 -141 

Redovisat värde vid bokslutstillfället 20 021 19 859 20 021 19 859 

       
Marknadsvärden       
Räntefond 20 021 19 859 20 021 19 859 

Marknadsvärde vid bokslutstillfället 20 021 19 859 20 021 19 859 

       
Orealiserad kursvinst 0 0 0 0 

     
Not 15 Kassa och bank Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kassa och bank 87 908 41 042 75 169 30 499 

Summa 87 908 41 042 75 169 30 499 

     
Not 16 Eget kapital Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Eget kapital  188 164 188 614 160 726 160 193 

Årets resultat  15 043 -1 850 12 209 -867 

Resultatutjämningsreserv 9 327 10 727 9 327 10 727 

Summa 212 534 197 491 182 262 170 053 

     
Not 17 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Specifikation - Avsatt till pensioner       
   Pensionsbehållning 16 17 16 17 

   Pension till efterlevande 0 0 0 0 

   Avgiftsbestämd ålderspension (PA-KL) 4 550 4 083 4 550 4 083 

   Ålderspension 25 26 25 26 

Summa pensioner 4 591 4 126 4 591 4 126 

Löneskatt 1 114 1 001 1 114 1 001 

Summa avsatt till pensioner 5 705 5 127 5 705 5 127 

       
Antal visstidsförordnanden       
Politiker 1 1 1 1 

Tjänstemän 0 0 0 0 

       
Avsatt till pensioner       
Ingående avsättning 5 127 4 063 5 127 4 063 

Nya förpliktelser under året, varav       
   Nyintjänad pension 477 845 477 845 

   Ränte- och basbeloppsuppräkning 101 95 101 95 

   Pension till efterlevande 0 0 0 0 

   Övrig post -2 0 -2 0 

Årets utbetalning -110 -85 -110 -85 

Förändring av löneskatt 113 208 113 208 

Summa avsatt till pensioner 5 706 5 127 5 705 5 127 

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

Överskottsfond 862 852 862 852 
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Not 18 Andra avsättningar Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Uppskjuten skatt 0 119 0 0 

     
Not 19 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kommuninvest 167 000 167 000 0 0 

Skuld för investeringsbidrag 9 919 9 111 9 919 9 111 

Skuld till VA kollektivet 0 0 0 0 

Lån i banker och kreditinstitut 51 000 41 000 0 0 

Övriga långfristiga skulder 1 661 894 0 0 

Summa 229 581 218 005 9 919 9 111 

       
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år       
Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde 9 111 8 318 9 111 8 318 

Nya investeringsbidrag under året 1 100 1 048 1 100 1 048 

Resultatförda investeringsbidrag -467 -255 -467 -255 

Överföringar 176 0 176 0 

Summa förutbetalda investeringsbidrag 9 919 9 111 9 919 9 111 

     
Not 20 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 777 592 37 950 17 552 

Leverantörsskulder 22 659 21 073 18 674 12 027 

Moms och punktskatt 1 684 -26 501 325 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 10 271 8 830 10 058 8 603 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 77 842 71 190 62 037 58 477 

Övriga kortfristiga skulder 1 386 1 733 96 56 

Summa 114 620 103 392 129 317 97 041 

     
Not 21 Panter och därmed jämförliga säkerheter Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Borgen för kommunföretaget Vindelnbostäder AB 0 0 225 000 225 000 

Borgen för kommunföretaget Vindeln Vatten och Avfall AB 0 0 61 000 61 000 

Borgen för egna hem 230 258 230 258 

Borgen Hällnäs Folketshusförening 641 641 641 641 

Borgen Åmsele Folketshusförening 80 80 80 80 

Borgen Tvärålunds Byaförening 4 000 4 000 4 000 4 000 

Borgen Granö vattenförening 500 500 500 500 

Panter och företagsinteckningar 26 104 26 104 7 742 7 742 

Summa 31 555 31 583 299 193 299 221 

     
Not 22 Ansvarsförbindelser Koncernen Kommunen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Pensionsskuld inkl. förtroendevalda 98 877 101 821 98 877 101 821 

Löneskatt på pensionsskuld 23 988 24 702 23 988 24 702 

Leasingåtaganden 0 0 0 0 

Hyresåtaganden 0 0 0 0 

Summa 122 865 126 523 122 865 126 523 
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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 292 kommuner och regioner som per 2020-12-31 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 
483 415 941 kronor. Vindelns kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 257 485 667 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 272 034 323 kronor. 

     
Not 23 Ej likviditetspåverkande poster Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Avskrivningar 24 297 23 851 14 752 14 665 

Utrangeringar 792  731 0 

Gjorda avsättningar 459 1 182 578 1 064 

Upplösning investeringsbidrag -467 -255 -467 -255 

Överföringar investeringsbidrag 176  176  
Överföringar pågående nyanskaffningar 94     
Summa 25 351 24 779 15 769 15 474 

     
Not 24 Kostnad för räkenskapsrevision Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Total kostnad för räkenskapsrevision 180 160 123 120 

Varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna 156 128 99 88 

Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för 
räkenskapsår 2020. 

     
Not 25 Jämförelsestörande poster Koncernen Kommunen 

 2020 2019 2020 2019 

Ersättning sjuklöner Covid-19 3 428 0 3 428 0 

Bidrag återsökning merkostnader Covid-19 6 667 0 6 667 0 

Summa jämförelsestörande intäkter 10 095 0 10 095 0 

Personalkostnader Covid-19 -1 873 0 -1 873 0 

Uppskattade merkostnader för sjuklöner Covid-19 -1 962 0 -1 962 0 

Övriga kostnader Covid-19 -5 759 0 -5 759 0 

Summa jämförelsestörande kostnader -9 594 0 -9 594 0 

Summa jämförelsestörande poster 501 0 501 0 
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Driftsredovisning 
Driftredovisningen visar avvikelsen i förhållande till av kommunfullmäktige beslutad budget uppdelad 

på respektive verksamhet, skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag, internränta samt 

finansiella intäkter och kostnader. 
 
(Mkr) 

Budget Utfall 
Avvikelse 

mot budget 
Utfall fg år 

Avvikelse 
mot fg år 

Nämnd/styrelse intäkter           

Gemensamma nämnder 0,0 0,1 0,1 0,3 -0,2 

Kommunstyrelsen 9,3 19,0 9,7 16,9 2,1 

Barn- och utbildningsnämnden 28,0 30,2 2,2 30,3 -0,1 

Socialnämnden 32,6 44,5 11,9 44,3 0,2 

Miljö- och byggnadsnämnden 2,9 3,1 0,2 2,5 0,6 

Nämnd/styrelse kostnader           

Gemensamma nämnder -8,3 -9,0 -0,7 -8,0 -1,0 

Kommunstyrelsen -59,1 -65,7 -6,6 -66,1 0,5 

Barn- och utbildningsnämnden -187,0 -188,2 -1,2 -189,5 1,3 

Socialnämnden -199,6 -219,7 -20,1 -209,9 -9,8 

Miljö- och byggnadsnämnden -5,5 -5,3 0,3 -5,0 -0,3 

Pensionskostnader -9,8 -7,7 2,1 -11,3 3,7 

Verksamhetens nettokostnader -396,3 -398,6 -2,2 -395,5 -3,1 

Finans           

Skatteintäkter 251,5 245,6 -5,9 251,0 -5,4 

Skatteutjämning och generella statsbidrag 146,3 161,8 15,4 139,5 22,3 

Verksamhetens resultat 1,5 8,9 7,4 -5,0 13,9 

Internränta 3,2 2,6 0,0 2,5 0,0 

Finansiella intäkter 0,0 0,9 0,9 1,1 -0,1 

Finansiella kostnader -0,7 -0,1 0,6 -0,1 0,0 

Periodens resultat 4,0 12,2 8,9 -1,6 13,7 

 
Verksamheterna visar ett resultat på 2,2 Mkr under budget, vilket framförallt återfinns inom 
Socialnämnden. Jämfört med föregående år visar utfallet för 2020 en minskning av nettokostnader 
med 3,1 Mkr, vilket motsvarar -0,8%. Då kommunernas index för pris och löneökningar enligt SKR 
uppgick till 1,8 % år 20201 kan det generellt sett utläsas en effektivisering i verksamheterna på kring 
2,5 % totalt sett. 
 
Skatteintäkterna avviker med -5,9 Mkr, det beror på en mycket lägre skatteunderlagstillväxt än 
budgeterat vilket framförallt är kopplat till den rådande pandemin. 2020 befarades bli det år med den 
lägsta skatteunderlagstillväxten på 30 år. Kommunens skatteutjämning och generella statsbidrag 
redovisar däremot en positiv avvikelse med 15,4 Mkr, övervägande del även de kopplade till pandemin. 
Kommunen tilldelades 10,2 Mkr för att mildra effekterna av det minskade skatteunderlaget vilket i 
slutändan innebar att kommunen överkompenserades med 4,3 Mkr i generella statsbidrag. Men även 
den reviderade skatteutjämningen bidrog med ökade intäkter på 4,6 Mkr. 
 
Finansiella intäkter och kostnader visar ett utfall 1,5 Mkr vilket främst kommer från ej budgeterade 
intäkter för borgensavgifter från de kommunala bolagen och utdelning från Kommuninvest. 
 

  

                                                             
 
1 https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html  

https://skr.se/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html
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Investeringsredovisning  
Investeringsredovisningen visar total investeringsbudget för året, samt vilket belopp som per sista 

december är nyttjat. Av årets totala budgeterade volym för investeringar har 33 % nyttjats, per sista 

augusti hade 13 % förbrukats vilket visar på ett högre tryck av investeringar under den senare delen av 

året. Specificerad information per budgetpost finns i tabell på bilaga 2. 
 

För att nämna några utmärkande delar i investeringsredovisningen så fanns det i kommunstyrelsens 

investeringsvolym en post på 10,5 Mkr som ej var specificerat. Anledningen till detta var att inför året 

på gick både ett arbete kring beslut om antal skolenheter i kommunen och ett utredningsarbete om 

framtidens boende för äldre, skolor och kommunal kök. Efter beslut kopplat till detta skulle dessa 

medel fördelas. Beslut fattades dock under våran 2020 att dessa medel ej skulle nyttjas.  

 

Under sommaren fattades även ett beslut om köprestriktivitet, vilket även innefattade ej påbörjade 

investeringar om möjligt. 

 

Inga stora årsöverskridande investeringsprojekt har pågått under året. 
 

(tkr) 

Budget  
2020 

Bokfört 
2020 

 Avvikelse 
2020 

 Nyttjande-
grad 

Kommunstyrelsen 22 000 6 566 15 434 30% 

Verksamhet 10 000 6 001 3 999 60% 

Fastighet 1 500 482 1 018 32% 

Övrigt 10 500 83 10 417 1% 

Barn- och utbildningsnämnden 3 500 1 168 2 332 33% 

Verksamhet 2 000 1 048 952 52% 

Fastighet 1 500 120 1 380 8% 

Socialnämnden 2 500 1 636 864 65% 

Verksamhet 2 000 1 229 771 61% 

Fastighet 500 407 93 81% 

Totalt  28 000 9 370 18 630 33% 
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Måluppföljning - 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 2020 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.  
 
Vindelns kommun ger en bra service 
med god kvalitet 
En medborgarundersökning genomfördes i 
slutet av 2019. Denna undersökning genomförs 
inte varje år. 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 innebar att spontanbesök på 
kommunhuset blev svårare att genomföra. 
Kommunen behöver arbeta mer med att hitta 
kommunikationsytor med medborgarna. 
 
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 ligger fortsatt bra till 
även om några av nyckeltalen inte har kunnat 
rapporteras. 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, och det mycket 
tack vare vårt starka och initiativrika näringsliv 
och de insatser som har gjorts på området från 
vår egen organisation. Under 2020 har det 
varit svårt att genomföra företagsbesök och 
andra aktiviteter som krävt fysisk närvaro. I 
början av året före utbrottet av Covid – 19 så 
genomfördes några aktiviteter. En del 
aktiviteter har kunnat genomföras digitalt. Ett 
område inom attraktivitet där Vindeln 
utmärker sig är andelen män som tar ut 
föräldraledighet, där har vi har legat bra till 
tidigare och fortsätter nu att göra det. Vi kan 
också se att rökningen går ner kraftigt i 
kommunen, ett mycket positivt tecken för 
folkhälsan. 
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Vindelns kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
Kommunen har inte genomfört någon 
medarbetarenkät under 2020 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 ligger på 6,76% .  

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 12,2 Mkr för 
kommunen 2020, vilket motsvarar 3 % av 
skatter och generella statsbidrag. 
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Kommunens verksamheter 
Verksamheter inom gemensamma nämnder med Umeå Regionen 
Ett antal verksamheter inom Vindelns Kommun är organiserade inom gemensamma nämnder med 
Umeåregionen, där Umeå kommun i samtliga fall är värd kommun 
 

Nämnd Beskrivning Representant 
Vindelns Kommun 

Överförmyndarnämnden 
(ÖFN) 

Överförmyndarverksamhet tillsammans 
med 6 andra kommuner. 

Britthelen Almqvist 

Umeåregionens brand 
och räddningsnämnd 
(UBRN) 

Brand- och räddningstjänst tillsammans 
med 2 andra kommuner.  

Per-Anders Olsson 

Umeåregionens nämnd 
för PA-system (URPN) 

Gemensamma systemlösningar för 
personaladministration tillsammans med 6 
andra kommuner, samt löneadministration 
som utförs av Umeå kommun  

Mathias Haglund 

 
Förutom kostnader som hanteras inom respektive nämnd och som faktureras från Umeå kommun 
innehåller dessa poster även kostnader för dessa verksamheter som bekostas direkt av Vindelns 
Kommun. 
 
Året i siffror 

Tkr 
Budget Utfall 

Avvikelse 
mot budget 

Utfall fg år 
Avvikelse 
mot fg år 

Överförmyndarnämnden 650 685 -35 624 -60 

PA-nämnden 1 572 1 659 -87 1 182 -477 

Brand- och räddningsnämnden 6 028 6 554 -526 5 865 -689 

Totalt 8 250 8 897 -647 7 671 -1 226 
År 2020 är första året som dessa verksamheter separerades från Kommunstyrelsen 
 

 

Väsentliga händelser under året 
Överförmyndarverksamhet 
- Umeå kommun övertog 

verksamhetsansvaret för sju medarbetare 
inom Örnsköldsviks kommun from 1 mars 
2020. 

- Införande av system, E-Wärna, som 
möjliggör digital redovisning för 
ställföreträdare startade upp maj 2020 

 
Brand- och räddningsnämnd  
- Coronapandemin har påverkat 

Räddningstjänstverksamheten där 
formerna för övning/utbildning har ändrats 
genom att mer aktiviteter genomförts via 
distans samt att vissa större 
övningar/utbildningar har skjutits på 
framtiden.  

- Arbetet med revidering av Lagen om skydd 
mot olyckor är färdigställt. Den största 
förändringen är kravet om att kommunerna 
ska vara anslutna till någon form av 
gemensam räddningscentral som gäller 
from 2022-01-01. Umeåregionens 

brandförsvar ligger långt fram i arbetat med 
gemensam ledningscentral.  

- Avtalen med skorstensfejarna i Umeå och 
Vindeln gick ut 2020-12-31. Upphandling 
har genomförts och nytt avtal har tecknats 
med entreprenör inom Umeå kommun, 
dock saknas fortfarande entreprenör inom 
Vindelns kommun.  

- Större investeringar av fordon har 
genomförts och pågår i form av av fyra 
stycken nya tankbilar.  

 
PA-nämnden 
- Högre arbetsbelastning kopplat till 

Pandemin i och med mer handläggning av 
omflyttningar, högre sjukfrånvaro och 
större behov av support för medarbetare 
och chefer. 

 

Ekonomisk analys 
Inom dessa verksamheter återfinns den största 
avvikelsen inom Räddningstjänsten. Detta 
kommer främst ifrån att det ej budgeterats för 
kapitalkostnader på närmare 0,5 Mkr. 
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Kommunstyrelsen 
Ordförande Mathias Haglund (s) \ Kommundirektör Therese Berg 
 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. 
Styrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi samt bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
ska på Kommunfullmäktiges uppdrag ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet samt de kommunala bolagen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning innefattar stabsfunktionerna ekonomi, HR och  kansli. Inom 
avdelningen kansli ingår IT. Förvaltningen innefattar också verksamhetsområdet Kommunal 
utveckling. Där ingår gata och park (tekniska), näringsliv, kultur och fritid samt samisk 
förvaltningskommun. Inom avdelningen kultur och fritid ingår folkhälsa samt samisk 
förvaltningskommun.  

 
Perioden i siffror 

Tkr 
Budget Utfall 

Avvikelse 
mot budget 

Utfall fg år 
Avvikelse 
mot fg år 

Kommunfullmäktige 1 213 810 403 1 245 434 

Politisk verksamhet 1 790 1 586 204 1 983 396 

Kommungemensam service 21 897 20 841 1 056 20 839 -2 

Medborgar-/näringslivsservice 1 382 444 938 1 706 1 263 

Kultur och fritid 8 134 7 426 708 7 566 140 

Fastigheter och lokaler 7 252 6 913 339 7 055 142 

Tekniska 8 073 8 541 -468 8 771 229 

Totalt 49 741 46 561 3 180 49 163 2 602 

 
 
Väsentliga händelser under perioden 
Allmänt  
- En organisationsförändring har genomförts 

vilket innebär att kultur och fritid, 
näringsliv och tekniska från och med 1 
december ingår i det nya området 
Kommunal utveckling. Ny benämning för 
Kultur och fritid blir Kultur, fritid och hälsa. 
Inom verksamhetsområdet hanteras också 
minoritetssamordning, folkhälsa och 
upphandlingsfrågor. 

- Politiska sammanträden har till stor del 
genomförts digitalt under året för att kunna 
följa myndigheters riktlinjer och även den 
nya lagstiftningen.  

 
Näringsliv  
- Näringslivsverksamheten har ställt om på 

grund av den rådande pandemin. 
Företagsbesök, näringslivsträffar och möten 
har skjutits på framtiden eller genomförts 
digitalt.  

- Betydande insatser har genomförts för att 
stötta näringslivet som påverkats av 
pandemin. Rundringningar, företagsstöd 

genom det så kallade omställningsprojektet, 
handla lokalt-presentkort till personalen i 
två omgångar, filmprojekt med mera. 

- Kommunens pågående näringslivsprojekt 
påverkas av den rådande pandemin. NIS 
6.0, Avanäs storskalig 
livsmedelsproduktion och förbättrat 
näringslivsklimat har fått ställa om.  

Kultur, Fritid och Hälsa  
- Under 2019/2020 har Vindelns kommun 

varit berättarkommun. Med anledning av 
Covid-19 har en del planerade aktiviteter 
under 2020 behövt ställas in. Andra har 
kunnat genomföras digitalt. ”Berättaråret” 
fick avslutas med digital livesändning några 
månader senare än planerat.  

- Det mesta inom Kultur och fritid har under 
året påverkats av rådande pandemi. 
Arrangemang och aktiviteter har fått ställa 
om och ställas in. Biblioteksverksamheten 
har anpassat verksamheten för låntagarna, 
erbjudit ”boken kommer” och lagt fokus på 
att utveckla barnavdelningen och dess 
verksamhet.  



 
 

Årsredovisning 2020 
 
 

 Sida 30(62) 
  
  
  
  
  

 

 

- Simhallen har även den anpassats och ställt 
om på grund av pandemin, längre perioder 
av stängning har gett minskade intäkter 
men också möjlighet att nyttja personalen 
till en del underhållsarbete.  

- Miljö- och byggnadsnämnden har efter 
underhållsåtgärder upphävt 
verksamhetsförbudet för Simhallen. Trots 
det är simhallen fortfarande i stort behov av 
underhåll. 

- Ett idrottsråd har aktualiserats tillsammans 
med SISU, vilket framförallt fått fokus på 
frågor kopplade till pandemin och de 
anpassningar som har krävts för att 
begränsa smittspridningen. Avsikten är att 
idrottsrådet i framtiden ska arbeta med 
framtidsfrågor för föreningslivet i Vindeln.  

- Föreningslivet i kommunen har känt av 
pandemin eftersom många arrangemang 
och aktiviteter inte kunnat genomföras.  

- Gällande minoritetsarbetet så har 
kommunstyrelsen fastställt mål i arbetet 
som samisk förvaltningskommun. 
Förslagen till mål har arbetats fram i 
samråd med representanter för samiska 
organisationer och samebyar. 
Kommunfullmäktige har inrättat ett 
samiskt råd för att även fortsättningsvis 
regelbundet och strukturerat kunna 
samråda med samer i kommunen. 

 
Tekniska, Gata och park 
- Under året beslutades att sju lekparker 

skulle tas bort. Detta har verkställts.  
- Under året beslutades om nedsläckning av 

var 3:e gatubelysning i Vindelns tätort samt 
hel släckning under perioden 1/5 till 15/8. 

 

Målanalys 
Nedan redogörs kommunstyrelsens arbete och 
nuläge för kommunens övergripande mål.  
 
Under 2020 har kommunen arbetat med 
struktur för ny målstyrning. 
Kommunfullmäktige har fastställt 11 
övergripande mål. Olika fokusområden samlar 
i sin  tur de olika målen i grupperingar. 
Målstyrningsmodellen har tydliggjort såväl 
verksamhetsplaner som handlingsplaner. De 
nya målen gäller från och med 1 januari 2021.  
 
 
 
 
 

Vindelns kommun ger bra service med 
god kvalitet 
Kommunstyrelsens förvaltning har köpt in 
mätverktyget Touch and Tell för att på ett 
enkelt sätt kunna ta reda på hur våra 
medborgare uppfattar vår service. Verktyget är 
färdigt för användning till 2021.  
 
Barn och unga i Vindelns Kommun ska 
ha bra uppväxtvillkor 
Simhallen kommer att kunna fortsätta bedriva 
verksamhet i befintliga lokaler och det kan ha 
betydelse för många ungas fritidsaktiviteter.  
 
En ny organisation med ett nytt 
verksamhetsområde för kommunstyrelsens 
verksamheter, har fastställts. Den nya 
organisationen trädde i kraft 1 december 2020. 
Omorganisationen innebär att förvaltningen 
genomför mer arbete i egen regi jämfört med 
tidigare och frigör därmed vissa resurser. 
Dessa resurser kommer bl a att användas till 
att anställa en folkhälsosamordnare på 50%. 
Funktionen ska bidra till insatser för god hälsa, 
utbildning, trivsel, trygghet, drogbekämpning 
mm.  
 
Vindelns Kommun är en attraktiv 
kommun att leva, bo och verka i 
I samband med pandemin Covid – 19 har 
näringslivsavdelningen haft ett stort fokus på 
att stödja lokala entreprenörer och deras 
verksamheter. Beslut om olika sorters 
stödinsatser har fattats och ambitionen har 
varit att försöka hjälpa så många som möjligt. 
Genom små insatser som tex utdelning av 
presentkort för lokalhandel till alla 
medarbetare, har stöd getts. Översyn av 
upphandlingspolicy samt inköpsrutiner pågår 
och det kan komma att få betydelse för lokala 
entreprenörer.  
 
Vindelns Kommun ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 
Kopplat till det övergripande målarbetet 
kommer kommunen att införa HME-enkät. 
Enkäten mäter hållbart 
medarbetarengagemang. HR-avdelningen 
håller på att organisera för det första 
genomförandet.  
Under 2020 har kommunen tillsammans  med 
Sunt arbetsliv startat upp ett arbete för att 
arbeta med friskfaktorer. Faktorer som utifrån 
evidens är viktiga för att skapa en god 
arbetsmiljö. Socialförvaltningen har varit pilot 
i arbetet och under 2021 kommer arbetssättet 
att implementeras i hela kommunen.  
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God ekonomisk hushållning, med 
hållbar ekonomisk utveckling och ett 
effektivt resursutnyttjande. 
Genom beslut om köprestriktivitet, 
restriktivitet för korttidsvikariat samt att 
Covid- 19 satt stopp för en del aktiviteter har 
kommunstyrelsens förvaltning ett överskott 
om 3,2 miljoner kr på helårsbasis.   
 

Ekonomisk analys 
Kommunstyrelsens helårsresultat visar på ett 
överskott med 3,2 miljoner kr. Den positiva 
utvecklingen har till största del att göra med 
minskade kostnader inom stab, 
nämndadministration, simhall, bibliotek och 
barnkultur. Situationen med Covid-19 har 
inneburit att verksamheten behövt begränsa 
vissa öppettider samt ställa in en del planerade 
evenemang.  
 
Stab 
Från augusti 2020 har förvaltningen inte 
längre någon tjänst för administrativ chef. 
Kostnaden för detta är en permanent 
besparing och arbetsuppgifter som 
administrativ chef har hanterat har fördelats 
på nyanställd verksamhetschef för kommunal 
utveckling samt andra medarbetare inom 
befintlig organisation.  
 
Tidigare har kommunen haft en särskild tjänst 
med ansvar för mark- och exploatering, vilken 
har varit vakant från början av 2020. Även 
detta ligger i dag hos verksamhetschef för 
kommunal utveckling. Då anställning av 
verksamhetschef genomfördes först i slutet av 
året så uppstår ett överskott motsvarande cirka 
300 tkr.  
 
Tekniska  
Tekniska redovisar ett negativt resultat om 468 
tkr, vilket är en försämring med 359 tkr från 
prognos per augusti. Bidragande orsak är 
främst ökade kostnader för snöröjning och 
halkbekämpning-  ett underskott på 958 tkr . 
Det beror framförallt på fler plog- och 
sandningsturer än normalt under kvartal 4, ett 
resultat av bland annat mildare vintrar. Detta 
vägs till stor del upp av minskade kostnader  
för sommarväghållning av belagda vägar. Mer 
åtgärder görs i egen regi och vi fokuserar på att 
hålla nere kostnaderna. En översyn av 
snöröjningen bör genomföras då dessa 
kostnader ökat årligen. Översynen bör utreda 
om snöröjning i egenregi är ett alternativ och 
om upphandlingen bör genomföras på ett 
annorlunda sätt. 

Under året beslutade kommunstyrelsen att 
minska antalet lekparker med besparing på 63 
tkr/år samt minska antalet ljuspunkter och tid 
för gatubelysningen i Vindelns tätort med en 
besparing på 68 tkr/år. Full effekt av dessa 
besparingar förväntas under 2021.  
 
Besparingen av bidrag till enskilda vägar och  
bidrag för iordningställande av enskilda vägar 
fick full effekt 2020.  
Bidrag till enskilda vägar minskade från 1072 
tkr till 625 tkr utifrån kommunfullmäktiges 
beslut under 2021. En besparing med 447 tkr. 
Utifrån reviderad budget blev besparingen 70 
tkr. Budgeten för bidrag för iordningställande 
av enskilda väger minskade under året till 100 
tkr utifrån kommunfullmäktiges beslut.  
 
Anslutningsavgifter för nyinvestering i 
bredband ger en positiv resultateffekt på 
ungefär 1,1 Mkr. Detta i och med ändrad 
bokföringsmässig hantering. Översyn av 
förvaltningsavtalet med VIBO har påbörjats för 
att hantera detta. 
 
 

Förväntad framtida utveckling 
För 2021 har förvaltningen fått i uppdrag att 
utreda möjligheterna för en ny 
kommunorganisation.  
 
Arbetet med friskfaktorer tar fart under  2021 
och förväntas påverka såväl arbetsmiljö som 
övergripande strukturer. Arbetet ställer krav 
på  förtydliganden inom såväl värdegrund som  
ledarskapspolicy.  
 
Under 2021 påbörjas arbetet med att ta fram 
en ny vision för kommunen. Det arbetet ska 
genomföras via dialog med särskilda 
fokusgrupper. Det kan till exempel vara äldre, 
barn och unga, entreprenörer och 
föreningsaktiva.  
 
Uppföljning av kommunens övergripande mål 
ska ske kontinuerligt under året för att mäta 
mot fastställa indikatorer. En, bland många, 
aktiviteter kopplat till detta är att kommunen 
inför HME- enkät. HME står för hållbart 
medarbetarengagemang och är en slags 
medarbetarenkät. 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

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

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

Tkr 
Budget Utfall 

Avvikelse 
mot budget 

Utfall fg år 
Avvikelse 
mot fg år 

Gemensamma kostnader -825 7 061 -7 886 5 925 -1 136 

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 37 610 35 622 1 988 36 339 717 

Grundskoleverksamhet 87 516 80 448 7 068 84 274 3 826 

Gymnasieskola 31 877 32 165 -288 30 041 -2 123 

Kommunal vuxenutbildning 2 787 2 686 101 2 608 -78 

Totalt 158 965 157 983 982 159 188 1 205 
 [1] Nämnd- och styrelse, personalkostnader för utbildningskontoret och kompetensutveckling, köksverksamhet

Väsentliga händelser under perioden 
- Covid-19 har inneburit en ökad arbetsbelastning 
inom verksamheterna. Mycket tid lagts på att ta 
fram handlingsplaner, informera och utarbeta 
förebyggande arbetssätt. Den digitala 
undervisningen har ytterligare utvecklats som ett 
led i att följa riktlinjerna från 
Folkhälsomyndigheten. 
- Sommaröppethållande har genomförts i 
fritidsgårdens regi under veckorna 25 och 26.  
- I början av 2020 öppnades en ny förskole- 
avdelning på Växthuset i Vindelns tätort. 
Bakgrunden till utökningen är ett ökat behov av 
barnomsorg i tätorten. 
- Behovet av barnomsorgsplatser har ökat inom 
Vindelns tätort, Hällnäs och Tvärålund. 
-  Barnomsorg. En ny privat aktör har från och 
med augusti månad etablerat sig i Vindelns tätort.  
- Rekrytering av samiskspråkig förskolepersonal 
har genomförts i samarbete med kommunens  
minoritetssamordnare. 
- Modersmålsundervisning i grundskolan, har 
under vårterminen, bedrivits på distans i 
samarbete Storumans kommun  
- Till Renforsskolan och Älvbrinkens skola har  
biträdande rektorer på 40% vardera rekryterats. 
- Det systematiska kvalitetsarbetet har ytterligare 
förbättrats och förtydligats, främst gällande 
uppföljning av mål och resultat inom alla 
verksamheter.  
- Satsning har skett på teknikundervisning. 
Främst genom inköp av programmerbara robotar 
och tekniklego. 

- På grund av Covid-19 fick vuxenutbildningen i 
mars gå över till distansutbildning för samtliga 
elever, förutom de elever som var av i behov av 
närundervisning. 
 
 

Målanalys 
Nedan redogörs nämndens/styrelsen arbete och 
nuläge för kommunens övergripande mål.  
 
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. 
 
Vindelns kommun ger bra service med god 
kvalitet 
Målet kan ej bedömas. Resultatet i officiella 
databaser publiceras v. 24 och 28. Aktiviteter som 
utförs under detta mål är att tillhandahålla god 
tillgänglighet och undervisning inom Komvux. 
 
Barn och unga i Vindelns kommun ska ha bra 
uppväxtvillkor 
Målet kan ej bedömas fullt ut. Resultatet  i 
officiella databaser gällande barngruppernas 
storlek publiceras v.16. Nationella prov 
genomfördes inte under 2020 p.g.a. Covid-19. 
Mätvärdena gällande elevernas resultat i åk 9 
visar på att de inte fullt ut når uppsatta mål. 
Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen görs via 
det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Vindelns kommun är en attraktiv kommun att 
leva, bo och verka i 
Målet är uppfyllt. Planering pågår fortlöpande 
med att tillhanda hålla barnomsorgsplatser inom 
2 månader. 
 
Vindelns kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
Målet är delvis uppfyllt. Sjukfrånvaron har 
minskat från 7,10 %, 2019 till 6,60 %, 2020.  
Däremot har frisknärvaron minskat från 45,02 % 
till 43,4% under samma tidsperiod. Arbete har 
genomförts i samarbete med HR-avdelningen för 
att minska sjukfrånvaron. 
 

God ekonomisk hushållning, med hållbar 
ekonomisk utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande. 
Målet kan ej bedömas fullt ut. Resultatet  i 
officiella databaser storlek publiceras v.36. 
Regelbunden uppföljning av ekonomi och 
resursutnyttjande har genomförts inom 
förvaltningens alla verksamheter för att hålla 
budgetram. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Ekonomisk analys 
Barn- och utbildningsförvaltningen hade ej 
beslutade åtgärder inför 2020 på 12,2 mkr. 
Bokslutet visar på ett överskott på 1,0 mkr. 
Under budgetåret har åtgärder vidtagits i form av 
bland annat köprestriktivitet, restriktivitet när det 
gäller vikarieanskaffning, vakanshållning av 
tjänster samt allmänna inbesparingar. 
-Gemensamma kostnader uppvisar ett 
budgetunderskott på 7,9 mkr, vilket till största 
delen beror på att formella beslut ej fattats 
angående posten ännu ej beslutade åtgärder. 
- Grundskolan visar ett överskott på 7,1 mkr, vilket 
främst beror på minskade personalkostnader, 
minskade skolskjutskostnader, ökade statsbidrag 
och felbudgetering.  
- Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
visar på ett överskott på 2,0 tkr. Överskottet beror 
främst på minskade kostnader inom 
interkommunala och fristående verksamheter och 
det kommer från minskat barnantal jämfört med 
budget. 

- Ytterligare faktorer som påverkat utfallet positivt 
är en återbetalning av förvaltningsersättning från  
Vibo på 0,6 mkr och återbetalning från staten för 
sjuklönekostnader 1,3 mkr.  

 
 
Förväntad framtida utveckling 
Utifrån tilldelad budget och politiska beslut 
kommer stora verksamhetsförändringar att ske 
från och med hösten 2021. 
Verksamhetsförändringarna kommer i första hand 
att beröra tjänsteminskningar. Åtgärderna görs 
för att få en budget i balans 2021 och kommande 
år. 
- Behovet av barnomsorgsplatser beräknas öka 
under 2021. Det innebär att ytterligare lokaler och 
personalresurser behöver tillgodoses för att möta 
behovet.  
- Tydligare och tätare analyser samt uppföljningar 
gällande elevernas kunskapsresultat kommer att 
utvecklas ytterligare. Detta för att tidiga 
stödinsatser och arbetsmetoder ska kunna sättas 

MÅL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN STATUS

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

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

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

Att verka för god tillgänglighet och profilering inom barnomsorg och skola

Att arbeta framåtsyftande med personalfrämjande åtgärder och aktiviteter

Resurser och medel ska utbyttjas effektivt utifrån ett pedagogiskt perspektiv

Medel till pedagogiken ska öka i förhållande till totala omsättning
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in vid behov.  
- Arbete med värdegrund och systematiskt 
kvalitetsarbete kommer att utvecklas ytterligare. 
Detta i syfte att utifrån regelbundna uppföljningar 
skapa en attraktiv skola inom kommunen med 
hög måluppfyllelse hos eleverna. 
- Elevantalet på Renforsskolan kommer att öka de 
kommande fyra åren. Planering för att möta det 
ökade elevantalet kommer att fortgå under 2021. 
- All särskoleverksamhet koncentreras till 
Älvbrinkens skola från och med ht 2021. 
- Den digitala undervisningen kommer att 
utvecklas ytterligare. Detta för att skapa en 
likvärdig skola för hela kommunen. 
- Inom vuxenutbildning kommer ytterligare 
resurser behöva satsas för att möta behovet av 
utbildning från sökande och näringsliv. 
- Lokalerna och utomhusmiljön inom barn- och 
utbildningsförvaltningen är i stort behov av 

översyn. Resurser behöver frigöras för fortlöpande 
underhåll. 
- Det påbörjade samarbetet mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
kommer att fortlöpa och utvecklas. Detta gäller 
främst inom områden kopplat till förebyggande 
verksamhet. 
-Arbetet med att sänka sjuktalen inom 
förvaltningen kommer att intensifieras genom 
stöd från HR-avdelningen, företagshälsovården 
och arbete med friskfaktorer.  
- Rekrytering av behörig personal bedöms som 
fortsatt utmanande. Arbete pågår ständigt 
gällande rekrytering av behörig personal. 
Kompetens och rekryteringsplaner kommer att 
förbättras för att förvaltningen ska kunna arbeta 
systematisk med rekrytering av personal. Arbetet 
kommer att ske i samarbete med kommunens HR-
avdelning. 

 
 
Personalstatistik 
Den övre tabellen visar total sjukfrånvaro för barn- och utbildningsförvaltningen för 2020, 2019 och 2018. 
Den totala sjukfrånvaron har sjunkit under 2020 jämfört med 2019. Detta gäller även andel av sjukfrånvaron 
som avser frånvaro av 60 dagar eller mer. 

 
2020 2019 2018 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 6,60 7,10 6,04 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 13,43 48,39 47,23 

Sjukfrånvaron för kvinnor 6,89 7,47 6,80 

Sjukfrånvaron för män 3,17 5,20 2,72 
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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 Utfall 

Avvikelse 
mot budget 

Utfall fg år 
Avvikelse 
mot fg år 

Gemensamt -2 882 9 432 -12 314 9 769 337 

Fastigheter 9 376 9 335 41 8 443 -892 

Individ- och familjeomsorg 20 290 21 592 -1 302 18 223 -3 369 

Verksamhetsområdeindivid- och familjeomsorg, 
arbetsmarknadsenhet och myndighetsutövning 

2 237 1 912 325 1 886 -26 

Verksamhet enligt LSS 35 576 31 521 4 055 27 452 -4 069 

Äldreomsorg ordinärt boende 28 116 28 826 -710 26 653 -2 173 

Äldreomsorg särskilt boende 55 473 53 734 1 739 58 443 4 709 

Verksamhetsområde äldreomsorg 5 477 5 434 43 3 719 -1 716 

Hälso- och sjukvård 13 301 13 419 -118 13 611 193 

Ensamkommande barn 0 0 0 -2 576 -2 576 

Flyktingmottagande 0 0 0 0 0 

Totalt 166 964 175 204 -8 240 165 622 -9 582 

 
 

Väsentliga händelser under året 
- Påbörjad omstrukturering av äldreomsorgen 

med minskat antal platser på Almagården 
med 13 platser. 

- Minskning av antal korttidsplatser, från 14 
till 9 platser. 

- Pandemin Covid-19 har haft stor påverkan på 
samtliga verksamheter t ex besöksförbud, 
nedstängningar, merkostnader m.m. 

- Byte av verksamhetssystem och 
journalföringssystem för alla anställda inom 
vård och omsorg, inklusive utbildningar och 
utskrifter av tidigare journaler. 

- Satsning på friskfaktorer och 
arbetsmiljöfrågor tillsammans med Sunt 
Arbetsliv. 

- Efterdebitering av färdtjänsten för perioden 
2016-2020 med 330 tkr 

- Samarbetet mellan barn- och 

utbildningsförvaltningen och 

socialförvaltningen har under året utvecklats 

i syfte att barn och unga får tidigt stöd och 

insatser.  

- Beslut att starta en familjecentral har tagits. 

- Byggandet av en ny gruppbostad har startat. 

- Utifrån Corona har AME och 

resursverksamheterna fått anpassa sitt 

arbete. Man har under året arbetet mer med 

metoder bland annat validering eftersom det 

inte varit möjligt att ta emot nya deltagare i 

verksamheterna.  

Högre kostnader (främst för personal) och lägre 

intäkter är ytterligare en konsekvens av Corona. 
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Målanalys 
Nedan redogörs nämndens/styrelsen arbete och 
nuläge för kommunens övergripande mål.  
 
Vindelns kommun ger bra service med god 
kvalitet 
- Utökade telefontider för biståndshandläggare 
- Arbetar för att ta fram e-tjänster och digitala 

kontaktformer 
- Mycket hög brukarnöjdhet med insatserna i 

årets brukarundersökning 
 

Barn och unga i Vindelns Kommun ska ha bra 
uppväxtvillkor 
- Individ- och familjeomsorgen har fortsatt 

arbetet med modell för egen försörjning, detta 
bland annat för att minimera risken att barn 
växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll. Det 
framtida arbetet med en familjecentral bör 
generera en tryggare miljö för barn och unga i 
kommunen då stöd kommer att finnas samlat 
från tidig ålder. 

 
Vindelns Kommun är en attraktiv kommun att 
leva, bo och verka i 
- Stärkt bemanning inom paramedicinsk 

kompetens och införande fallpreventivt 
arbetssätt 

- Påbörjat arbete för att erbjuda 
trygghetsboende även i centralorten 

- Samarbetet mellan IFO och 
arbetsmarknadsenheten för fler i egen 
försörjning bör innebära att behovet av 
långvarigt försörjningsstöd minskar. Den 
påbörjade omställningen av Almagården 
kommer att kunna erbjuda attraktiva 
boendemöjligheter för äldre. 

 
Vindelns Kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
- Har utvecklat 

kompetensutvecklingsmöjligheter genom 
äldreomsorgslyftet.  

- Samarbete med Sunt Arbetsliv och skapa 
strukturer och rutiner för att arbeta med 
friskfaktorer i vardagen 

- Stärkt arbete med korttidsfrånvaro och tidiga 
samtal vid tecken på ohälsa 

 
God ekonomisk hushållning, med hållbar 
ekonomisk utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande. 
- Minskat antal korttidsplatser på Solhaga för att 

istället förändra arbetssätt 
- Minskat antal platser på Almagården inför 

omställning till trygghetsboende, inklusive 
minskade personalkostnader 

- Arbete med förändrad bemanning för att 
minska antal timvikarier och stärka 
arbetsmiljön 
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Ekonomisk analys 
- Minskade intäkter pga. pandemi och 

ombyggnationer under 2020 
- Almagården minskad budget med 3 Mkr,  

slutresultat ca +1,6 Mkr 
- Solhaga +2,5 Mkr genom minskad 

bemanning och minskat antal korttidsplatser 
- Älvbacken -2,2 Mkr främst pga. 

personalkostnader och ökning av 
förbrukningsmaterial 

 
Resultatet för 2020 är bättre än förväntat då de 
åtgärder som gjorts ute i verksamheterna för att 
minska kostnader har gett bra effekt. Avvikelsen 
från budgetram är – 8,3 Mkr. Prognosen var 9,8 
Mkr så resultatet var bättre än förväntat. 
Glädjande är även att differensen var liten mellan 
prognos och resultat. Förvaltningen har haft 
ökade kostnader för framförallt personal men 
även förbrukningsmaterial. Orsaken till detta är 
pandemin som ställt höga krav på 
skyddsutrustning samt medfört ett större behov 
av vikarier inom äldreomsorgen. Merkostnaderna 
för Covid-19 är ca 7,4 Mkr för 2020. Merparten av 
dessa kostnader har återsökt av staten men oklart 
hur mycket vi får tillbaka för december månad. I 
resultatet för året så är det medräknat att vi får 
tillbaka dessa kostnader. Återbetalning från staten 
av sjuklönekostnader har gjort resultatet bättre 
med 1,9 mkr. Statsbidrag har förbättrat resultatet 
med drygt en miljon. 
 
Förvaltningen har haft ökade kostnader för bland 
annat familjehemsplaceringar med 875 tkr, 
hemtjänst med ca 900 tkr, Älvbacken med 2 Mkr. 
 

Utrangering av verksamhetssystemet Pulsen 
Combine har försämrat resultatet med 750 tkr. 
 
Förvaltningen arbetar vidare med att få en 
ekonomi i balans. Dels genom de 
kommunövergripande åtgärderna men även 
åtgärder som enbart rör sociala. Omställningen av 
äldreomsorgen är den största åtgärden inom 
förvaltningen. Vidare jobbar äldreomsorgen med 
att implementera tekniska lösningar som ska 
sänka kostnader ytterligare inom hela 
verksamheten. IFO arbetar med att försöka 
omförhandla kostnaderna för placeringar samt ser 
över vilka placeringar som går att avsluta. Detta 
arbete sker kontinuerligt. Vidare så arbetar IFO i 
samarbete med arbetsmarknadsenheten för att 
fler ska bli självförsörjande. Köprestriktivitet 
gäller och endast nödvändiga inköp får ske. 
Restriktivitet kring tillsättande av vikarier gäller 
tillsvidare för att sänka kostnaderna ytterligare. 
 
Förväntat framtida utveckling 
- Intäkterna återgår mot ordinarie nivåer 

hösten 2021 genom ökad uthyrning samt fler 
beställningar till kök, till dess minskade 
intäkter 

- Minskade kostnader av förbrukningsmaterial 
pga. köprestriktivitet 

- Analys och åtgärder på enheter med  förhöjda 
personalkostnader 

- Ökade kostnader inom IFO i samband med 
en ökad psykisk ohälsa pga. Covid-19. 

 

 
Personalstatistik 
Den övre tabellen visar total sjukfrånvaro för socialnämnden för 2020, 2019 och 2018. Då andel 
långtidssjukfrånvaro har minskat under 2020, jämfört med tidigare, kan den högre sjukfrånvaron under 
2020 komma från effekt av Covid-19. 
 

 
2020 2019 2018 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid 7,51 7,04 6,84 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller 
mer 21,62 39,36 46,99 

Sjukfrånvaron för kvinnor 8,12 7,47 7,16 

Sjukfrånvaron för män 5,38 5,36 5,42 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Miljö- och byggnadsnämnden 
Ordförande Göran Dahl (s)\ Förvaltningschef Jenny Naarttijärvi 
 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter omfattar främst handläggning, 
tillsyn och kontroll inom följande områden: miljö- och hälsoskydd, alkohol och 
tobak, livsmedelskontroll, plan- och bygglagen samt vissa delar av trafikområdet. 
 
Perioden i siffror 

Tkr 
Budget Utfall 

Avvikelse 
mot budget 

Utfall fg år 
Avvikelse 
mot fg år 

Nämnd och styrelse 187 191 -4 218 28 

Plan- och bygg 1 298 693 605 1 009 315 

Miljö- och hälsoskydd 1 163 1 465 -302 1 254 -211 

Energirådgivning/-effektivisering 0 -160 160 5 165 

Totalt 2 648 2 189 459 2 486 297 

Väsentliga händelser under året 
- Vindeln har tillsammans med kommunerna 

Umeå, Vännäs, Robertsfors, Nordmaling och 
Bjurholm, tagit fram en ny avfallsplan, antagen 
av kommunfullmäktige. Avfallsplanen gäller 
till 2025. 

- Införandet av Geosecma, kommunens nya 
kartsystem kan klassas som färdigställt.  

- Nämnden har arbetat fram nya förslag till 
taxor och avgifter som lyfts och antagits av 
kommunfullmäktige.  

- Under 2020 har nämnden totalt 1121 ärenden 
som är inkomna. Samma siffra för 2019 var 
957, 2018 var det 815. Så vi ser en ökning av 
inkommande ärenden.  

- En del av ökning 2020 berör ärenden med 
koppling till införandet av obligatorisk 
matavfallsutsortering. Då många har valt att 
anmäla kompost för att själv kompostera sitt 
matavfall.  

- Energirådgivningen har tagits över internt av 
nämnden under 2020, och har medfört ökade 
intäkter och ett nytt ansvarsområde.  

- Den rådande situationen med pandemin har 
medfört nytt tillsynsansvarsområde för 
nämnden. Även det ordinarie arbetet har till 
stor del behövt planeras om, göras på andra 
sätt eller flyttas på i tid.  

- I och med en pensionsavgång på deltid har vi 
2020 påbörjat en djupare samverkan med 
Bjurholm där vi delar på en tjänst. Tjänsten 
tillsattes 2020, men uppstart sker först 2021. 

 

Målanalys 
Nedan redogörs nämndens arbete och nuläge för 
kommunens övergripande mål.  
 

Vindelns kommun ger bra service med god 
kvalitet 
Under året har arbete med E-tjänster pågått, idag 
kan vi erbjuda flertalet E-tjänster till våra 
medborgare. En årlig översyn av informations- 
material har genomförts. Arbetet med att ta fram 
nytt informationsmaterial inför ansökan har 
påbörjats. Under december har ett projekt 
genomförts genom att ringa runt till ett urval av 
sökanden för att identifiera positiva och negativa 
upplevelser i deras ansökningsprocess,  resultatet 
kommer att tas med i det framtida arbetet.  
 
Barn och unga i Vindelns Kommun ska ha bra 
uppväxtvillkor 
Under året har ett förslag till nya hastigheter för 
en säkrare miljö tagits fram, förslaget ska dock 
revideras en omgång innan det lyfts till 
kommunfullmäktige.  
I vårt arbete med detaljplaner tar vi även stor 
hänsyn till barn och unga, vi har arbetat fram en 
policy med hänsyn till barnkonventionen och hur 
vi ska arbeta med den i planarbetet.  
Under 2020 har vi även utfört ett projekt 
avseende kontrollköp av främst tobak för att 
motverka att våra unga får tillgång till detta. 
Samtliga verksamheter där kontrollköp 
genomfördes 2020 i Vindeln skötte sig 
exemplariskt, vilket är en stor förbättring mot 
förra kontrollköpsomgången 2018. 
 
Vindelns Kommun är en attraktiv kommun att 
leva, bo och verka i 
Även här tar vi stor hänsyn till att bibehålla våra 
nya och gamla områden attraktiva och lyfta 
styrkorna för varje område i detaljplan. Medan vi 
försöker arbeta bort delar som inte lyfter ett 
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område.  
Nämnden bedriver arbete kring nedskräpade 
tomter, för att skydda närmiljön i kommunen. 
Dessa ärenden är många gånger svåra och 
komplicerade och tar mycket tid.  
 
Vindelns Kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
Distansarbetet som tillkommit under 2020 på 
grund av rådande situation med pandemin har 
varit såväl en utmaning som en tillgång i arbetet 
med att vara en attraktiv arbetsgivare. Att 
bibehålla en god arbetsmiljö med naturliga pauser 
och stöd från kollegor har varit utmanande. Men 
flertalet åtgärder har testats på för att inte lämna 
våra medarbetare ”ensamma”. Utöver det arbetar 
vi mycket med samverkan för att stärka våra 
medarbetare i sina yrkesroller, även detta har 
skett främst digitalt 2020.  
 

God ekonomisk hushållning, med hållbar 
ekonomisk utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande. 
Vi har under 2020 tagit fram nya taxor enligt 
SKR’s förslag och samtliga är antagna av 
kommunfullmäktige. Taxorna utgår ifrån full 
kostnadstäckning på de ärenden vi kan 
kostnadstäcka. I övrigt arbetar vi med översyn av 
nämndens olika processer för att tillse att den 
delen som ska kostnadstäckas faktiskt 
kostnadstäcks. Den tidigare kostnadstäckningen 
har varit låg i förhållanden till kommunens 
faktiska kostnader, samt subventionerad. I och 
med de antagna taxorna ska kommunen ha full 
kostnadstäckning inom de områden taxorna 
berör, där är möjligt att kostnadstäcka. Framöver 
har vi några mindre områden där taxorna behöver 
ses över. 
 

 

 
 

Ekonomisk analys 
För 2020 gör vi ett större positivt resultat än vi 
räknat med inför årsslutet. Det beror på flera 
faktorer bland annat att vi under året själva skött 
energirådgivningen som gav en intäkt från 
energimyndigheten på cirka 160 tkr, inom 
området har det inte inkommit någon större 
mängd ärenden, så tiden har kunnat läggas på 
annat. Vi har även haft flertalet vakanser i slutet 
av året, ersättande personal först har hunnit 
komma på plats i början av 2021. Vilket gör att 
lönekostnaderna är lägre än förväntat.  
 
Vi ser också en ökad kostnadstäckning inom plan- 
och byggområdet, vilket var förväntat i och med 
taxan som antogs under 2019.  
Under året har arbete med att minska ner 
användandet av konsultstöd i arbetet, vilket har 
medfört stora besparingar. Under 2020 har 

nämnden haft en stor intäkt av ett statligt bidrag, 
som använts för att delvis kostnadstäcka två 
tjänster, cirka 700 tkr. Det statliga bidraget 
kommer att upphöra 2021. 

 
Förväntat framtida utveckling 
Inför 2021 har vi ytterligare nya taxor antagna av 
kommunfullmäktige 2020, de nya taxorna och 
avgifterna beräknas öka kostnadstäckningen som 
under många år varit låg. Dock har nämnden 
många områden där det inte finns möjlighet att 
använda sig av taxor och avgifter.  
Energirådgivningen kommer att övergå till 
kommunstyrelsens förvaltning, så arbete med det 
och intäkterna kommer att flyttas över. 
 
Nämnden förväntar sig ingen ytterligare ökning i 
inkommande ärenden/år, utan snarare en liten 
minskning till 2021. 

MÅL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN STATUS
Grön = uppfyllt, Gul = delvis uppfyllt, Röd = ej uppfyllt, Svart = ej möjligt att följa upp vid detta tillfälle

Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet

Barn och unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor

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 effektivt

resursutnyttjande
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Kommunala koncernföretag 
Vindelns kommunkoncern AB  
Ordförande Mathias Haglund (s) \ VD Therese Berg 

 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2020 beslutades att Vindelns kommun återtar 
aktierna i Vindelnbostäder AB och AB Bubergsgårdens Friluftsanläggning.  
 
Under 2021 ska nytt förslag till bolagsstruktur för kommunens helägda bolag arbetas fram.  
 
Resultat- och balansräkning 
Tkr 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 0 0 

Verksamhetens kostnader   0 0 

Avskrivningar 0 0 

Verksamhetens nettokostnader 0 0 

    
Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 

Resultat efter finansiella poster 0 0 

    
Skatt på årets resultat    

     

Årets resultat 0 0 

   
TILLGÅNGAR 2020 2019 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 0 4 300 

Summa anläggningstillgångar 0 4 300 

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kassa och bank 100 100 

Summa omsättningstillgångar 100 100 

Summa tillgångar 100 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 0 4 300 

Summa skulder 0 4 300 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 100 4 400 
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Vindeln Bostäder AB  
Ordförande Per-Anders Olsson (s)\ VD Tobias Rosencrantz  

Huvuduppgifter 
Bolaget 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 av 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 2020 blev ett överskott på 2 682 
tkr, efter avskrivningar och skatt. Resultatet beror 
på ökad intäktsmassa och minskade fastighets-
kostnader och avskrivningar. 
 
Bolagets totala låneskuld uppgår till 167 mkr. 
Lånen löper med fast och rörlig ränta. 
 
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Nybyggnation av LSS-boendet på fastigheten 
Flakabäck 1:192 startade under året. 
Färdigställandet av LSS-boendet med 6 st 
lägenheter och gemsamhetsutrymmen beräknas 
vara klart slutet av augusti 2021. Fortsatt arbete 
med detaljplanen av Sockenmagasinet, 
preliminärt klar under våren 2021. Planering av 
flerfamiljshus i Tvärålund fortskred under året 
med skissförslag och enkätundersökning om vilket 
intresse som det finns i samhället av ett nytt 
flerfamiljshus. Underhåll och reinvesteringar av 
flertalet tak genomfördes under året. 
Totalrenovering av en brandskadad lägenhet 
genomfördes under året samt renovering av 
vattenskadad lokal.  
 
Över året har vakansgraden inom bostäderna och 
industrilokalerna varit 2,6 % (2,0 %). 
 
Vinet - Stadsnätet 
Under början av 2020 sjösattes systemet med 
autoprovisionering och därmed har ytterligare 
fyra tjänsteleverantörer kunnat ansluta sig till 
stadsnätet och erbjuda internet och tjänster till 
slutkunder. Totalt finns sex tjänsteleverantörer i 
stadsnätet och det finns möjlighet att få fler att 
ansluta sig. Underhåll och utbyte av aktiv 
utrustning har genomförts under året för att 
framtidssäkra stadsnätets funktion. Detta har 
medfört att ViNet kunnat ge tjänsteleverantörerna 
högre hastighet upp till 1Gb/s till respektive 
slutkund. Utbyggnadsprojekt som genomfördes 
under året var Kussjön bredbandsprojekt som ska 
slutrapporteras 2021. Mindre utbyggnation 
genomfördes också under året var Renfors 
bredbandsprojekt (sträckan Abborrtjärn till 
Vindelns Camping). 
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Förväntad framtida utveckling  
Under 2021 blir förhoppningsvis detaljplanen för 
kvarteret Sockenmagasinet antagen och möjlighet 
att påbörja projektering av fler bostäder på 
fastigheten. LSS-boendet färdigställs, inflyttning i 
september. Fortsatt planering och projektering av 
flerfamiljshus i Tvärålund där byggstart tidigast 
bli möjlig under kvartal 4.  
 
 

Vinet - Stadsnätet 
Fokus kommer under 2021 fortsätta att vara 
kvalitetssäkra driften av stadsnätet genom 
uppgradering av aktiv utrustning, dokumentation 
och få fler tjänsteleverantörer därmed attrahera 
fler slutkunder in i nätet. Statliga medel för 
utbyggnation av bredbandsnätet kommer 
klargöras under början av 2021 med möjlighet 
att söka vilket eventuell kan medföra att fler 
kommuninvånare kan få bredband. 

Resultat- och balansräkning 
Tkr 2020 2019 
Verksamhetens intäkter 47 860 46 167 
Verksamhetens kostnader   -34 954 -35 860 
Avskrivningar -7 589 -7 400 

Verksamhetens nettokostnader 5 318 2 907 

    
Finansiella intäkter 9 4 
Finansiella kostnader -1 201 -1 216 

Resultat efter finansiella poster 4 126 1 695 

    
Bokslutsdispositioner -758 249 
Skatt på årets resultat -685 -1 833 

Årets resultat 2 682 111 

   
TILLGÅNGAR 2020 2019 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 172 253 186 063 
Maskiner och inventarier 3 306 3 877 
Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 40 40 
Långfristiga fodringar 178 0 
Summa anläggningstillgångar 175 776 189 980 

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 8 482 6 277 
Kortfristiga placeringar 0 0 
Kassa och bank 37 490 16 614 
Summa omsättningstillgångar 45 972 22 891 
Summa tillgångar 221 748 212 871 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Årets resultat 2 682 111 
Övrigt eget kapital 28 533 28 422 
Summa eget kapital 31 215 28 533 

    
OBESKATTADE RESERVER 5 286 4 528 

    
AVSÄTTNINGAR 0 61 

    
SKULDER    
Långfristiga skulder 167 000 167 000 
Kortfristiga skulder 18 246 12 749 
Summa skulder 185 246 179 749 
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 221 748 212 871 
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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 2019/2020 
fortsättningsvis drivit anläggningen i egen regi. 
Resultatet för 2020 blev en förlust om 30 tkr efter 
avskrivningar. Verksamheten har fått bra respons 
med mer än 12 000 aktiva besökare, fastän tappet 
på grund av Corona-pandemin var påtaglig. Det 
senare medförde en intäktstapp med närmare 250 
tkr. Campingen har varit fullbelagd under 
vintersäsongen, med mer än 6000 besöksnätter.  
 
På styrelsemötet 23 november 2020 uppstod 
misstanke om att bolagets eget kapital kommer 
understiga hälften av det registrerade 
aktiekapitalet vid årets slut. VD fick därför i 
uppdrag att upprätta en kontrollbalansräkning. 
En kontrollbalansräkning upprättades per 31 
december 2020 som visade att bolagets eget 
kapital inte understiger hälften av det registrerade 
aktiekapitalet. 
 
Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret 
Premiären kom att ske den 26 december 2019. 
Anläggningen presenterade snörika, fina backar, 
då tillgången av natursnö var relativt god samt 
möjlighet till större nyttjande av snökanonerna. 

Tyvärr fick snöproduktionen avbrytas efter 
tekniskt avbrott då matarpumpen vid älven 
havererade. Tack vare ett snabbt ingripande från 
VIF/Alpina med en inhyrd pump på plats kunde 
snötillverkningen återupptas. Ett fortsatt arbete 
med underhåll och förbättringar av liftsystemet 
har pågått kontinuerligt under säsongen och varit 
framgångsrikt med få driftstopp. Nytt upplägg för 
preparering av nedfarterna med den ”nya” 
pistmaskinen gav ett mycket bra resultat till allas 
belåtenhet.  
 
Besökarsiffrorna under jullovet nådde inte upp till 
fjolårets nivå beroende på svåra 
väderförhållanden. Vädret under de första 
månaderna av året bjöd däremot på bra 
förhållanden för alpina äventyr och besökarantalet 
steg gradvis med välbesökt sportlov och det lovade 
mer. Ett kraftigt avbräck skedde under mars och 
april på grund av Corona-pandemin med en 50 % 
nedgång av besökare. 
 
Under säsongen genomfördes en skotertävling, 
Back-cupen, och två alpina tävlingar, Kustracet 
och deltävling i Lilla Världscupen för ungdomar. 
En lyckad och tävlingsfylld säsong med många 
besökare och deltagare. Ett påtagligt utökat 
intresse från UHSK att bedriva träning för sina 
grupper med flera besök på Buberget under denna 
säsong, som lett till dialog om fortsatt samarbete.  
 
Campingen har varit fullbelagd till sina 52 platser 
och intresset för campingen är fortsatt stor och 
nya gäster har tillkommit och 2 platser för 
korttidshyra har beretts. Campingområdet har fått 
en rejäl översyn då problem med vatten- och 
isansamlingar har byggts bort med dränering och 
nya trummor på det nedre planet. Rensning av 
diken samt förstärkning med dränerande material 
på utsatta platser. I samband med det skedde en 
utfyllnad och grundläggning av 4 nya platser, 
varav 2 har tagits i bruk. 
 
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 alltfler 
besökare och nya målgrupper.  
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Utveckling av campingen med fler platser och 
samlingslokal med duschar och kök samt en 
säkrare dricksvattentillgång för hela 

anläggningen. Ansökan om bidrag från 
Landsbygdsprogrammet ligger aktiv avseende 
utvecklandet av ett Ski-Center på Buberget 2021.

 
 
Resultat- och balansräkning 
tkr 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 2 466 2 459 

Verksamhetens kostnader   -2 214 -2 481 

Avskrivningar -277 -317 

Verksamhetens nettokostnader -25 -339 

    
Finansiella intäkter 0 0 

Finansiella kostnader -5 -5 

Resultat efter finansiella poster -30 -344 

    
Bokslutsdispositioner    
Skatt på årets resultat     

Årets resultat -30 -344 

   
TILLGÅNGAR 2020 2019 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 1 905 2 017 

Maskiner och inventarier 584 764 

Finansiella anläggningstillgångar    
Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 0 0 

Långfristiga fodringar 0 0 

Summa anläggningstillgångar 2 489 2 781 

    
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Kortfristiga fordringar 139 700 

Kortfristiga placeringar 0 0 

Kassa och bank 17 61 

Summa omsättningstillgångar 155 762 

Summa tillgångar 2 645 3 543 

    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Årets resultat -30 -344 

Övrigt eget kapital 663 1 007 

Summa eget kapital 633 663 

    
OBESKATTADE RESERVER 0 0 

    
SKULDER    
Långfristiga skulder 537 629 

Kortfristiga skulder 1 476 2 251 

Summa skulder 2 012 2 881 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 2 645 3 543 
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Vindeln Vatten och Avfall AB 
Ordförande Mathias Haglund (s)\ VD Tomas Blomqvist 
 
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). 

 

Tkr Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 2019 2018 2017 

Vatten och Avlopp 1079 -379 -1458 -1210 0 0 
Avfall och Återvinning 0 0 0 510 -722 0 

Totalt 1079 -379 -1458 -701 -722 0 

 
 
Allmänt om verksamheten 
Vinva (Vindeln Vatten och Avfall AB) är ett helägt 
dotterbolag till Vindelns kommun. Vinva äger 
Vindelns kommuns vatten-, avlopps- och 
avfallsanläggningar och är huvudman för den 
allmänna vatten- och avloppsanläggningen i 
kommunen. De lagar som främst styr Vinva:s 
verksamhet är kommunallagen, lagen om 
allmänna vattentjänster och miljöbalken. 
 
Vinva är delägare till 5 procent av 
kompetensbolaget Vakin (Vatten- och 
Avfallskompetens i Norr AB). Ändamålet med 
Vakins verksamhet är att, på ett effektivt sätt, 
långsiktigt ansvara för drift, underhåll och 
genomförande av investeringar i delägarnas 
allmänna va-anläggningar och åta sig kommunens 
ansvar för avfallshantering.  Vakin anlitas av 
Vinva för att utföra alla uppgifter kopplade till 
produktion och distribution av vatten samt 
avledning och rening av avloppsvatten inom 
Vindelns kommun. Detsamma gäller för insamling 
av hushållsavfall, hushållens grovavfall och 
tömning av slambrunnar. Vakin hanterar även 
administration, ekonomi, marknadsföring och 
kundservice i verksamheterna. 
 
Vakin har utfört även motsvarande tjänster för 
Umeva (Umeå Vatten och Avfall AB) som äger 
Umeå kommuns vatten-, avlopps- och 
avfallsanläggningar. Från och 2021 utför Vakin 
även motsvarande tjänster för Nordva 
(Nordmaling Vatten och Avfall AB). 

 
Väsentliga händelser under perioden 
- Obligatorisk matavfallsinsamling och 

införande vikttaxa har genomförts. 
- Plockanalyser utförda av avfall men resultat 

ej inkommit för den analys påbörjad höst 
2020. 

- Höjning av VA-taxan genomfördes med 20% 
för att få en ekonomi i balans. 

 

- Underhållsarbeten på ledningsnätet med 
reparation av flertalet vattenläckor har 
genomförts 

- Spill- och dagvattenbrunnar längs Cellovägen 
har justerats. 

- En trasig avloppsledning i Tvärålund har 
åtgärdats. 

 
Ekonomisk analys 
Totala rörelseintäkterna för perioden uppgår till 
20 273 tkr (18 361 tkr för samma period 2019). 
Totala resultatet efter finansnetto uppgår till -379 
tkr (-701 tkr). I resultatet ingår inte förutbetalda 
taxeavgifter som periodiserats bort från 
avfallsverksamheten med 791 tkr.  
Om vi bortser från hanteringen av förutbetalda 
taxeavgifter får Vatten- och avlopps-verksamheten 
ett resultat efter finansnetto uppgående till -379 
tkr, Motsvarande resultat för avfalls- och 
återvinningsverksamheten uppgår 791 tkr. 
 
För Vatten och Avloppsverksamheten höjdes 
taxan inför 2020 med motsvarande 20% med en 
strävan efter ekonomi i balans. Under året har 
antalet läcklagningar varit stora och lika så 
kostnaderna vilket har gett en avvikelse både mot 
förra årets utfall men också mot årets budget och 
prognos. Utöver det har energipriserna under året 
varit fördelaktiga och gett närmare 30% lägre 
energikostnader jämfört med 2019. 
 
Inom Avfall och Återvinning ökar både 
taxeintäkterna och kostnaderna. Kostnaderna 
ökar dels i samband med införande av 
matavfallsinsamling men även behandlings-
kostnaderna av matavfall, trä och farligt avfall, 
deponikostnader och deponiskatt samt interna 
kostnader för slamhantering ökar. 
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Förväntat framtida utveckling 
Finansieringen av den löpande verksamheten samt 
investeringar är central. En bra balans mellan 
nivån på taxan och långfristiga lån är en utmaning.  
 
I en verksamhet med självkostnadsprincip är 
möjligheterna för egenfinansiering av 
investeringar begränsad, i princip, till nivån på 
avskrivningarnas storlek. Investeringar utöver det 

måste ske via extern finansiering. Taxorna måste 
dessutom justeras för att kunna möta dels 
eftersläpande underhåll och dels ökade tekniska 
och miljömässiga krav.  
 
Investeringarna för 2020 uppgick till 5 606 tkr. 
För femårsperioden 2021-2026 beräknas 
investeringarna uppgå till drygt 58 330 tkr. 
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Resultat- och balansräkning 

   
   

tkr 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 20 273 18 361 

Verksamhetens kostnader   -18 522 -17 386 

Avskrivningar -1 679 -1 348  

Verksamhetens nettokostnader 72 -373 

   

Finansiella intäkter 87 63 

Finansiella kostnader -538 -391 

Resultat efter finansiella poster -379 -701 

   

Bokslutsdispositioner   

Skatt på årets resultat -30 145 

   

Årets resultat -409 -557 

   
   

   
   

TILLGÅNGAR 2020 2019 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 18 114 14 290 

Pågående nyanläggningar 3 170 3 805 

Maskiner och inventarier 25 743 23 707 

Finansiella anläggningstillgångar   

Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 200 200 

Långfristiga fodringar 196 226 

Summa anläggningstillgångar 47 423 42 229 

   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   

Kortfristiga fordringar 1 808 2 287 

Kortfristiga placeringar - - 

Kassa och bank 12 414 9 612 

Summa omsättningstillgångar 14 222 11 899 

Summa tillgångar 61 646 54 129 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

EGET KAPITAL   

Årets resultat -409 -557 

Övrigt eget kapital 2 010 2 566 

Summa eget kapital 1 601 2 010 

   

OBESKATTADE RESERVER   

   

SKULDER   

Långfristiga skulder 52 661 41 894 

Kortfristiga skulder 7 384 10 225 

Summa skulder 60 045 52 119 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 61 646 54 129 
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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 
 

  Utfall Utfall  Mål nivå 

  Nyckeltal 2019 2020 2020 

Vindelns Kommun ger bra service med god kvalitet         

Nöjd Regionindex  
SCB:s medborgar-
undersökning 

60 
Ingen 
data 

65 

Nöjd Medborgarindex  
SCB:s medborgar-
undersökning 

53 
Ingen 
data 

55 

Nöjd Inflytandeindex - Förtroende 
SCB:s medborgar-
undersökning 

48 
Ingen 
data 

50 

Nöjd Inflytandeindex - Information 
SCB:s medborgar-
undersökning 

52 
Ingen 
data 

55 

Nöjd Medborgarindex - Bemötande, tillgänglighet 
SCB:s medborgar-
undersökning 

59 
Ingen 
data 

60 

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

Post- och telestyrelsen 69,5 
Ingen 
data 

75 

          

Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor         

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

SCB 
Ingen 
data 

Ingen 
data 

5 

Nettoinflyttning barn i skola/förskola Nettoinflyttning 0-19 år  5 
Res 22 

feb 
öka 

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-20 år Riksidrotts- förbundet 21 
Ingen 
data 

30 

Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år SCB, Kungliga biblioteket 26,7 
Ingen 
data 

30 

          

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

        

Nöjd Inflytandeindex  
SCB:s medborgar-
undersökning 

42   45 

Informationsindex, kommunens webbplats  SKR     75 

Attraktivitet, Vindelns kommun ska ha ett positivt 
flyttnetto 

Flyttnetto enligt SCB 13 62 30 

Näringslivsklimat, Vindelns kommun ska förbättra sin 
ranking 

Svenskt Näringslivs 
ranking 

213 197 100 

Branschspecifika möten Antal möten 10 
Ingen 

dat 
20 

Antal företagsbesök av kommunens ledning   26 6    
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Antal nystartade företag SCB 5,0 
Ingen 

dat 
6 

Arbetslöshet % Scb 4,7 4,6 4,5 

Arbetslöshet 16-24 år % Scb 4,1 5 4 

Kompetensförsörjning  Sveriges geografi     Grupp 3 

Mottagna i flyktingmottagande under året, antal Migrationsverket 20   30 

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

SCB     100 

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

SCB     100 

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

SCB 0   1 

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

SCB 0   7 

Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv BRÅ 535   < 300 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd kommun, 
andel (%) 

Folkhälso- myndigheten   68 > 70 

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

Folkhälso- myndigheten     < 10 

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

Folkhälso- myndigheten   14 < 10 

Invånare 16-84 år som röker dagligen, andel (%) Folkhälso- myndigheten   3 < 7 

Egen företagare, antal SCB (kvinnor)     150 

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

Försäkringskassan 33,6 29,0  35 

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

Försäkringskassan 44,5 43,6  50 

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

BRÅ .. 
Ingen 
data 

< 65 

Insamlat hushållsavfall kommun, kg/inv Avfall Sverige 542 
Ingen 
data 

< 350 

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

Ton CO2-ekv/inv 
Ingen 
data 

Ingen 
data 

105 

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

EES     60 

          

Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare         

Medarbetarengagemang Totalindex 
Ingen 
data 

Ingen 
data 

85 



 
 

Årsredovisning 2020 
 
 

 Sida 51(62) 
  
  
  
  
  

 

 

  Ledarskaps index 
Ingen 
data 

Ingen 
data 

85 

  Motivations index 
Ingen 
data 

Ingen 
data 

85 

  Styrningsindex 
Ingen 
data 

Ingen 
data 

85 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) SKR 6,7 6,7  6 

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

SKR 85 
Ingen 
data  

85 

Lönegap median kvinnor - median män anställda av 
kommunen, kr 

SCB 1 122 
Ingen 
data  

-600 

Anställda 35-54 år, kommun, andel (%) SKR 43 
Ingen 
data  

47 

Anställda utrikes födda, kommun, balanstal SKR 1,2 
Ingen 
data  

0,9 

Jag tycker att Vindelns kommun är en bra arbetsgivare 
Medarbetarenkäten, 
medarbetarskap 

Ingen 
data  

Ingen 
data 

5,2 

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

Medarbetarenkäten, 
kompetens och utv. 

Ingen 
data  

Ingen 
data 

5,2 

Min chef inspirerar mig att göra ett bra arbete 
Medarbetarenkäten, 
ledarskap 

Ingen 
data  

Ingen 
data 

5 

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

Medarbetarenkäten, 
ledarskap 

Ingen 
data  

Ingen 
data 5,2 

  

På min arbetsplats använder vi resurserna på ett bra 
sätt 

Medarbetarenkäten, mål 
och uppdrag 

Ingen 
data  

Ingen 
data 

5,5 

Vi samarbetar med andra arbetsplatser för att nå goda 
resultat 

Medarbetarenkäten, mål 
och uppdrag 

Ingen 
data  

Ingen 
data 

4,5 

          

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

Kommunens 
årsredovisning 

-1,60%   1,50% 

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser   13,4% 18,2% > 6,0 % 

Soliditet exkl. pensionsförpliktelser   38% 55,7% > 55 % 

Nettoinvesteringar 100 % egna medel 100% 100% 100% 

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, kr/elev Kolada, index 100 = riket 126,02 
Data 
aug-
21 

130 

Resultatavvikelse i % från budget KS Kommunstyrelsen 0,8% 6,4%  0,0% 

Resultatavvikelse i % från budget BUN 
Barn- och 
utbildningsnämnd 

-0,8% 0,6% 0,0% 

Resultatavvikelse i % från budget SN Socialnämnd -4,7% -4,9%  0,0% 

Resultatavvikelse i % från budget MBN 
Miljö- och 
byggnadsnämnd 

4,6% 17,3% 0,0% 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

  
Utfall Utfall  Målnivå 

2019 2020 2020 

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 82,5 
Data 
v.24 

90,2 

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

Skolverket 58 
Data 
v.28 

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 Sekretess 
Data 
v.14 

Öka 

-   Barngruppernas storlek ska minska, genomsnittligt antal Skolverket 14,6 
Data 
v.16 

Max 15 

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

Skolverket, SCB 67 Bortfall 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 86,8 96,8 100 

-   Elever i åk. 9 med lägst betyget E i matematik, andel (%) Skolverket 90,6 85,7 100 

-   Elever i åk. 9 med lägst betyget E i svenska, andel (%) Skolverket 95 98,2 100 

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

Skolverket 69,8 73 89 

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 

Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare       

Att arbeta framåtsyftande med personalfrämjande åtgärder och aktiviteter     
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-   Medarbetarengagemang (HME) grundskola - Totalindex Medarbetar-enkäten - - Öka 

-   Frisknärvaro, andel (%) Previa 45,02 43,4 Öka 

-   Sjukfrånvaro, andel (%) Previa 7,14 6,6 4,88 

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 

(%)   (%) 

Medel till pedagogiken ska öka i förhållande till totala omsättningen     
liknande 

kommuner 

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

SCB 
132 978 Data 

v.36 

129 629 

(100) (100) 

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

SCB 
24 676 Data 

v.36 

20 067 

(19) (15) 

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

SCB 
8 216 Data 

v.36 

6 801 

(6) (5) 

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

SCB 
63 951 Data 

v.36 

73 846 

(48) (57) 

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

SCB 
3 977 Data 

v.36 

5 228 

(3) (4) 

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

SCB 
4 275 Data 

v.36 

4 868 

(3) (4) 

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

SCB 
27 883 Data 

v.36 

18 819 

(21) (15) 
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Socialnämnden 
 
  Utfall Utfall 

    2019 2020 

  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 
14 15 

Våra brukare skall uppleva ett bra bemötande     

-           Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, 
andel (%) 

Socialstyrelsen 
    

-           Totalt   100 100 

-           Kvinnor   100 100 

-           Män   100 100 

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

Socialstyrelsen 
    

-           Totalt   100 100 

-           Kvinnor   100 .. 

-           Män   100 .. 

Verksamheten skall arbeta för Brukarinflytande     

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

Socialstyrelsen Äldre 
guiden 

88 Ingen data 

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

Socialstyrelsen Äldre 
guiden 78 Ingen data 

  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 Ingen data Ingen data 

  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   92 92 

-           Kvinnor   89 .. 

-           Män   100 .. 

-          Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

Socialstyrelsen 
    

-           Totalt   96 95 

-           Kvinnor   100 91 

-           Män   94 98 

Våra brukare skall uppleva Trygghet     

-          Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – trygghet 
andel 

Socialstyrelsen 
    

-           Totalt   96 98 

-           Kvinnor   94 98 

-           Män   100 97 



 
 

Årsredovisning 2020 
 
 

 Sida 55(62) 
  
  
  
  
  

 

 

-          Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
trygghet andel 

Socialstyrelsen 
    

-           Totalt   97 88 

-           Kvinnor   96 .. 

-           Män   100 .. 

Verksamheterna skall ha god Tillgänglighet     

-          Informationsindex för kommunens webbplats – 
Äldreomsorg 

SKL 
Ingen data Ingen data 

Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare       

Arbetsvillkor skall vara Jämställda       

Personalen skall uppleva Delaktighet[1]     

-           Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg 
– Ledarskapsindex 

Egen undersökning 
kommunen 

Ingen data Ingen data 

-           Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst äldreomsorg 
– Styrningsindex 

Egen undersökning 
kommunen 

Ingen data Ingen data 

-           Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende 
äldreomsorg – Ledarskapsindex 

Egen undersökning 
kommunen 

Ingen data Ingen data 

-           Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende 
äldreomsorg – Styrningsindex 

Egen undersökning 
kommunen 

Ingen data Ingen data 

-           Medarbetarengagemang (HME) för hela förvaltningen Egen undersökning 
kommunen 

Ingen data Ingen data 

Verksamheten skall ge God arbetsmiljö     

  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 22 335 Data aug-20 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 65+ liknande kommuner 
äldreomsorg 2019  

SCB 
27 800 Data aug-20 

-          Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+[3] SCB 57 046 Data aug-20 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ liknande 
kommuner äldreomsorg 2019 

SCB 
45 528 Data aug-20 

   

     

  
[1] Okulär bedömning av färgsättning 2016 i förhållande till kommuner som rapporterat in sina resultat.  

[2] Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för hemtjänst äldreomsorg, dividerat 
med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB. 
[3] Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för särskilt boende äldreomsorg, 
dividerat med antal invånare 65+ 31/12. Avser samtlig regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag och befolkningsstatistik. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 
  Mål nivå Läges-bedömning  Mål nivå Läges-bedömning  

  2019 2019 2020 2020 

Vindelns Kommun ger 
bra service med god 
kvalitet 

Sex mål för 2019 

Fem är helt uppfyllda 
och ett av målen är 
påbörjat men ej 
slutfört.  

    

Informationsannonser 

Minst 5 
informationsannonser 

ska genomföras i 
Vindelbladet, på 

hemsidan och i övriga 
lämpliga forum. 

Slutfört 

Minst 5 
informationsannonser 

ska genomföras i 
Vindelbladet, på 

hemsidan och i övriga 
lämpliga forum. 

Slutfört 

Information hemsida 

Hemsidan ska vara 
kontinuerligt 

uppdaterad, varje sida 
ska ses över minst 

årligen. 

Slutfört 

Hemsidan ska vara 
kontinuerligt 

uppdaterad, varje sida 
ska ses över minst 

årligen. 

Då kommunen gör ett 
byta av plattform för 
hemsidan kommer 

samtliga sidor ses över 
i samband med det. 

Förskjutet skeer 
2020/2021 

Information personal 

Handläggningen ska ske 
med god kvalité och 

tydlighet för den 
sökande.   

Slutfört, dock med 
annan mätning än den 

planerade.  

Handläggningen ska 
ske med god kvalité 
och tydlighet för den 

sökande.   

En mäting är 
inplanerad som utgår 

ifrån den nya 
målstrukturen. 

Mätning enligt den nya 
målstrukturen har inte 

ommit igång ännu. 
Istället har vi haft en 

person som ringt runt 
för att få indikation vad 

vi kan arbeta med.  

Ansökningsblanketter 

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

olika handläggningstider 
för områdena. 

Påbörjat, ej slutfört. 

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

olika 
handläggningstider för 

områdena. 

Utkast finns.  

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

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.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens 

beslut ska vara 
korrekta, följa aktuell 

lagstiftning och 
handläggningen ska 

hålla god kvalitét 

Arbetet inplanerat för 
2020 är genomfört. 

Flertalet 
processbeskrivningar 
arbetas fram under 

året.  

Barn och Unga i Vindeln 
ska ha bra uppväxtvillkor 

Tre mål för 2018 

  

  

  Två är slutförda, ett är 
påbörjade men ej 
slutförd. 

  

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

Projekt med kontrollköp 
av tobak, folköl och 

läkemedel genomförs. 

Rekrytering av 
testköpare påbörjad, 

kommer ske i början av 
2020 

Projekt med 
kontrollköp av tobak, 
folköl och läkemedel 

genomförs. 

Genomfört. Med gott 
resultat, inget av 

försäljningsställena 
sålde utan 

ålderskontroll. 
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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 2019   Ingen åtgärd för 2020   

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

Inget mål för 2019   Ingen åtgärd för 2020   

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

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

Slutfört Ingen åtgärd för 2020   

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

Uppföljning av de 
brister som visade sig i 

skolmiljön under 
tillsynen 2018. 

Uppföljning har gjorts 
av de brister som 

visade sig.  
Ingen åtgärd för 2020   

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

        

Arbeta mot att skapa 
tryggare trafikmiljöer 

genom att se över 
hastighetsbegränsningar 

inom Vindelns tätort.  

Hastighetsöversyn 
Vindelns tätort 

genomförs och påbörjat 
arbete med 

hastighetsbestämmelser 

Förslag till hastigheter 
är ute på granskning, 

kommer därefter lyftas 
till 

kommunfullmäktige.  

Hastighetsöversyn 
Vindelns tätort ska vara 

lyft för beslut 

Förslaget är antaget av 
miljö- och 

byggnadsnämnden och 
går vidare mot 

kommunfullmäktige. 

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

Skapa ett komplett 
register i EDP över 

dessa tillsynsobjekt. 
Påbörjat ej slutfört.  

Skapa ett komplett 
register i EDP över 

dessa tillsynsobjekt. 

Register för 
inplanerade objekt är 

klart.  

Vindeln ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Fyra mål för 2018 

  

  

  Tre är påbörjade och ett 
bedöms inte möjligt att 

slutföra under året 
  

God fysisk arbetsmiljö 
Minst en skyddsrond 
årligen av den fysiska 

arbetsmiljön.  
Ej utförd 

Minst en skyddsrond 
årligen av den fysiska 

arbetsmiljön.  
Slutfört 

God psykosocial 
arbetsmiljö 

Att minst fyra 
arbetsplatsträffar 

genomförs årligen. 
Slutfört 

Att minst fyra 
arbetsplatsträffar 

genomförs årligen. 
Slutfört 

God fysisk och 
psykosocial arbetsmiljö 

Inget mål för 2019   Ingen åtgärd för 2020   

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

Redovisning av kurser 
löpande 

Slutfört 
Redovisning av kurser 

löpande 

Kurser hålls till ett 
minimun i år på grund 
av pandemin och det 

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

Plan- och bygglovstaxan 
Förslag till taxa ska vara 

lyft för beslut. 
Slutfört, Antagen av 
kommunfullmäkte. 

Förslag till taxa ska vara 
lyft för beslut. 

Förslaget är antaget av 
miljö- och 

byggnadsnämnden och 
går vidare mot 

kommunfullmäktige. 

Miljöbalkstaxan 

Översyn av 
miljöbalkstaxa. Förslag 
till taxa ska vara lyft för 

beslut. 

Påbörjad, ej slutförd.  

Översyn av 
miljöbalkstaxa. Förslag 
till taxa ska vara lyft för 

beslut. 

Förslaget är antaget av 
miljö- och 

byggnadsnämnden och 
går vidare mot 

kommunfullmäktige. 

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 visar 
att förvaltningen 

kommer klara detta 
mål. 
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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. 

Antagen av 
kommunfullmäktige 

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  

2020 
Bokfört 2020 

 Avvikelse 
2020 

 Nyttjande-
grad 

Kommunstyrelsen 22 000 6 566 4 934 30% 

Verksamhet 10 000 6 001 3 999 60% 
1217000 Verksamhetssystem, immat. 1 100 660 440 60% 
1231000 IT, inventarier 100 96 4 96% 
1298000 Bredband 0 1 578 -1 578  

1308000 Gator & parker 5 500 3 076 2 424 56% 
1438000 Friluftsområde/camping 900 228 672 25% 
1501000 Kultur & fritid, inventar 200 15 185 8% 
1618000 Utv. bostadsområden 1 000 8 992 1% 
1628000 Utv. industriområde 1 200 341 859 28% 

Fastighet 1 500 482 1 018 32% 
2104001 Arbetsmiljö 160 160 0 100% 
2104002 Elbilsladdare 100 0 100 0% 
2464001 Biblioteket, golv vån 1 550 313 237 57% 
2479001 Räddningstjänst, Åmsele 690 9 681 1% 

Övrigt 10 500 83 -83 1% 
9100001 Fyrhjuling 0 83 -83  

KS medel till förfogande 10 500 0 0 0% 
Barn- och utbildningsnämnden 3 500 1 168 2 332 33% 

Verksamhet 2 000 1 048 952 52% 
6201000 Fsk gemensamt, inv. 180 0 180 0% 
6214000 Fsk Klövern, byggn.inv 200 292 -92 146% 
6224000 Fsk Växthuset, byggn.inv 270 0 270 0% 
6251000 Fsk Granö, inv. 100 0 100 0% 
6261000 Fritids Älvbrinken, inv. 100 0 100 0% 
6311000 Grsk Älvbrinken, inv. 550 379 171 69% 
6321000 Grsk Hällnäs, inv. 100 97 3 97% 
6331000 Grsk Åmsele, inv. 50 0 50 0% 
6341000 Grsk Tvärålund, inv. 200 100 100 50% 
6361000 Grsk Renforssk, inv. 150 179 -29 119% 
6364000 Grsk Renforssk, byggn.inv 100 0 100 0% 

Fastighet 1 500 120 1 380 8% 
3114000 Gemensamt kök, byggn.inv 100 6 94 6% 
3204000 Fsk gemensamt, byggn.inv 100 134 -34 134% 
3244000 Fsk Tvärålund, byggn.inv 100 0 100 0% 
3304000 Grsk gemensamt, byggn.inv 200 0 200 0% 
3314000 Grsk Älvbrinken, byggn.inv 0 -19 19  

3324000 Grsk Hällnäs, byggn.inv 50 0 50 0% 
3344000 Grsk Tvärålund, byggn.inv 150 0 150 0% 
3384000 Grsk Ungdomsv, byggn.inv 100 0 100 0% 
Ej fördelade medel 700 0 700 0% 

Socialnämnden 2 500 1 636 864 65% 

Verksamhet 2 000 1 229 771 61% 
7107000 Gemensam Immatri tillgång 1 190 529 661 44% 
7214000 ÄO Älvbacken bygg inven 450 526 -76 117% 
7231000 ÄO Solhaga inventarier 250 112 138 45% 
7241000 ÄO Ord bo inventarier 110 62 48 56% 

Fastighet 500 407 93 81% 
4244000 ÄO Ord bo Bygg inventarie 150 169 -19 112% 
4304000 Verk LSS Bygg inventarie 350 238 112 68% 

Totalt  28 000 9 370 8 130 33% 
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Bilaga 3 – Ändringar jämförelsesiffror 
 
 

Resultaträkning Koncernen  Kommunen 

Mkr Före 
Rättning 

bredband 
Justering 

övrigt Efter  Före 
Rättning 

bredband 
Justering 

övrigt Efter 

Verksamhetens intäkter 114,5 1,0 0,0 115,5  75,6 1,0 0,0 76,6 

Avskrivningar -22,7 -0,3 0,0 -23,0  -13,6 -0,3 0,0 -13,9 

          
          

Balansräkning Koncernen  Kommunen 

Mkr Före 
Rättning 

bredband 
Justering 

övrigt Efter  Före 
Rättning 

bredband 
Justering 

övrigt Efter 

Mark och byggnader 281,8 7,2 61,6 350,6  143,4 7,2 0,0 150,6 

Pågående nyanläggningar 67,8 4,1 -61,6 10,3    4,1 0,0 4,1 

Kortfristiga fordringar 38,3 -1,8 0,0 36,6  32,8 -1,8 0,0 31,0 

Årets resultat -2,5 0,7 0,0 -1,9  -1,6 0,7 0,0 -0,9 

Övrigt eget kapital 187,2 1,4 0,0 188,6  158,8 1,4 0,0 160,2 

Långfristiga skulder 210,6 7,4 0,0 218,0  1,7 7,4 0,0 9,1 

          
          

Kassaflödesanalys Koncernen  Kommunen 

Mkr Före 
Rättning 

bredband 
Justering 

övrigt Efter  Före 
Rättning 

bredband 
Justering 

övrigt Efter 

Årets resultat -2,5 0,7 0,0 -1,9  -1,6 0,7 0,0 -0,9 

Justering för ej 
likviditetspåverkande poster  24,7 0,1 -0,1 24,8  15,4 0,1 -0,1 15,5 

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga 
fordringar -3,2 -0,3 0,0 -3,6  -2,5 -0,3 0,0 -2,8 

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -42,3 -1,5 0,0 -43,9  -15,2 -1,5 0,0 -16,7 

Erhållna investeringsbidrag 0,0 1,0 0,0 1,0  0,0 1,0 0,0 1,0 

Amortering av skulder 0,2 0,0 0,1 0,2  -0,1 0,0 0,1 0,0 
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Nothänvisningar Koncernen  Kommunen 

Tkr Före 
Rättning 

bredband 
Justering 

övrigt Efter  Före 
Rättning 

bredband 
Justering 

övrigt Efter 

Not 2 - Bidrag 46 518 1 028 0 47 547  46 250 1 028 0 47 278 

Not 4 - Avskrivningar byggnader 
och anläggningar 18 759 340 0 19 099  11 260 340 0 11 600 

Not 10 - Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar, ingående 
anskaffningsvärde 572 831 2 642 -57 588 517 885  310 040 2 642 0 312 682 

Not 10 - Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar, inköp 20 991 34 -2 392 18 633  6 929 34 0 6 964 

Not 10 - Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar, överföringar 0 5 006 47 971 52 976  0 5 006 0 5 006 

Not 10 - Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar, ingående 
ackumulerade avskrivningar -225 415 -160 5 678 -219 896  -161 650 -160 0 -161 810 

Not 10 - Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar, årets 
avskrivningar -18 157 -340 122 -18 375  -11 246 -340 0 -11 586 

Not 10 - Pågående nyanläggningar, 
ingående anskaffningsvärde 0 7 599 51 909 59 509  0 7 599 0 7 599 

Not 10 - Pågående nyanläggningar, 
inköp 0 1 497 2 271 3 768  0 1 497 0 1 497 

Not 10 - Pågående nyanläggningar, 
överföringar 0 -5 006 -47 971 -52 976  0 -5 006 0 -5 006 

Not 13 - Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 22 808 -1 777 0 21 031  18 832 -1 777 0 17 056 

Not 16 - Eget kapital 187 217 1 397 0 188 614  158 796 1 397 0 160 193 

Not 16 - Årets resultat -2 539 688 0 -1 850  -1 555 688 0 -867 

Not 19 - Skuld för 
investeringsbidrag 1 700 7 411 0 9 111  1 700 7 411 0 9 111 

Not 23 - Avskrivningar 23 512 340 0 23 851  14 325 340 0 14 665 

Not 23 - Upplösning 
investeringsbidrag 0 -205 -50 -255  0 -205 -50 -255 

 
  
 


