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Förvaltningsberättelse
I denna förvaltningsberättelse lämnar Vindelns kommun information om förvaltningen av kommunen och 
den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 
kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och 
tydlig bild av Vindelns kommuns verksamhet den gångna perioden samt upplysa om kommunens och 
kommunkoncernens förväntade utveckling och verksamhet utifrån målen om gid ekonomisk hushållning. 
 

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. Stora insatser 
har genomförts för att försöka hålla 
kommunmedborgare samt medarbetare 
informerade, trygga och skyddade.  

- Övergripande målstruktur har arbetats fram 
och håller på att implementeras  

- Ett samarbete med Sunt Arbetsliv har 
påbörjats. Detta har till syfte att främja 
arbetet med evidens.  

- I mars gav kommunstyrelsen 
kommundirektören i uppdrag att ta fram 
förvaltningsövergripande besparingsförslag. 
Ett material, som gemensamt, framarbetats 
av kommunens ledningsgrupp har 
presenterats. Materialet omfattar besparingar 
motsvarande 35 miljoner kronor. Vissa 
besparingsförslag är avhängiga politiska 
beslut, andra är verksamhetsbeslut. En del 
beslut har verkställts och bidrar till en bättre 
prognos för helåret.  

- Ett antal dialogmöten hållits. Då har politiker 
och tjänstepersoner mött medborgare och 

försökt svara på diverse frågor. Ämnena har 
varit relaterade till kommunens stora behov 
av besparingar och särskilt fokus har legat på 
byaskolornas framtid.  

- Kommunen har fått förfrågningar rörande 
vindkraftsparker. Det är två företag som är 
intresserade av etablering och ett arbete 
pågår för att utreda kommunens syn och 
rekommendation i ärendena.  

- Under 2019/2020 är Vindelns kommun årets 
berättarkommun, vilket hade kick-off 31 
augusti på hembygdsområdet. Med 
anledning av Covid-19 har en del planerade 
aktiviteter behövt ställas in. Andra har 
kunnat genomföras digitalt.  

- Ett av kommunens äldreboenden, 
Almagården, håller på att avvecklas som 
särskilt boende. 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 påbörjar kommunen en 

satsning med extratjänster. Medel för detta 
har sökts från Arbetsförmedlingen.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Kommunfullmäktige antog ny policy för god ekonomisk hushållning under våren 2019, vilket bland annat 
innehåller finansiella mål och riktlinjer. Vissa delar av den reviderades under våren 2020. 
 
De indikatorer som mäter finansiella mål kopplat till god ekonomisk hushållning är sammanfattade i 
följande tabell och graderas men hjälp av trafikljusmodellen. 
 

Följs genom   Mätvärden 

    Kommun VIBO BUAB VINVA 

Flerårsplan   3 år eller mer 

    2 år 

    Mindre än 2 år 

Resultat   1 % eller mer av 
skatteintäkter & 
generella bidrag 

*Kommunens Fastigheter: 
Nollresultat snitt över 3 år 
*Övriga: 3 % av omsättning eller 
mer 

Resultat, exkl. 
ägartillskott, -
250 tkr eller 
bättre 

Nollresultat snitt 
över 3 år 

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

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

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

Negativt resultat  
mindre eller lika 
med än 3 % av 
omsättningen 

    Mindre än 0,5 % 
av skatteintäkter 
& generella bidrag 

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

Resultat, exkl. 
ägartillskott, 
lägre än -313 tkr 

Negativt resultat 
större än 3 % av 
omsättningen 

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

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

5 % upp till 10 % 

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

Betalningsberedskap   Likvida medel täcker kostnader för leverantörsskulder & löneutbetalningar 
i mellan 30 och 60 dagar 

n/a 
    Likvida medel täcker kostnader för leverantörsskulder & löneutbetalningar 

i mer än 60 dagar 

    Likvida medel täcker kostnader för leverantörsskulder & löneutbetalningar 
i mindre än 30 dagar 

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. 

Nyttjande av 
investeringsbudget 

  85-100 % 

n/a   75-84% 

    Mindre än 75 % 

Vakansgrad/Besökar
e* 

  

n/a 

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

n/a 
    2 % upp till 1,5 % Ökning 3 % upp 

till 5 % i snitt på 
3 år. 

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

Följs genom Uppföljning Mätvärden 

  Kommun VIBO BUAB VINVA 

Flerårsplan  3 år 3 år 3 år 
(drift) 

1 år 
(drift) 

Resultat 1,1% Kommunen: 0% 
Industri: 2% 
Bostäder: 3%  
ViNet: 0% 

 
-544 tkr 

 
0,7 % 

Soliditet 15,4% 15,0% 30,5% 4,3% 

Betalnings-
beredskap 44 dagar i snitt X 

Investerings-
volym 85% ? 10% X 

Nyttjande av 
investerings-
budget 

Prognos 
70% 

Ingen prognos 
Ingen 

budget 
Prognos 

93% 

Vakansgrad 
/Besökare X 3,0% X X 

X = Följs ej upp enligt Policy för God ekonomisk hushållning 

 
- Flerårsplan: Under föregående år antogs en 

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

- Resultat: Det prognostiserade resultatet för 
2020 i kommunen uppgår till 4,4 Mkr, vilket är 
1,1 % av skatteintäkter och generella bidrag. 
Prognosen för de fyra verksamhetsområdena i 
VIBO uppnår beslutade mätvärden för 
kommunen och bostäder, dock inte riktigt för 
industri och ViNet. BUAB har ett resultat exkl. 
driftbidrag från kommunen på -544 tkr och är 
där med en bra bit ifrån vad som förväntas. 
VINVA å andra sidan har ett snitt på 5 år som 
uppgår till 0,7% av omsättningen, vilket är 
inom beslutat mätvärde. Det är framför allt 
prognosen för 2020 som väger upp resultatet. 

- Soliditet: I resultat per delår upp når alla utom 
VINVA målvärdet för soliditet.  

- Betalningsberedskap: Målet om 
betalningsberedskap för koncernkontot uppnås 
Men, det bör noteras att beloppet är en bra bit 
på väg mot den övre gränsen. Vid kontroll på 
respektive enhet visar det att det är i VIBO som 
det både finns mycket likvidamedel och 
externa lån. 

- Investeringsvolym: Prognoser för Kommunens 
investeringar ligger just över den nedre 
gränsen målvärdet. Vad gäller BUAB visar 
prognosen att endast motsvarande 10 % av 
avskrivningarna vätas det ny investeras för. Då 
VIBO inte lagt någon prognos för investeringar 
kan denna inte följas upp.  

- Nyttjande av investeringsbudget: Vad gäller 
nyttjande av investeringsbudget så har det 
BUAB inte fastställts någon budget, och i VIBO 
finns ingen prognos. Kommunens prognos 
visar att endast 72 % kommer att nyttjas. Detta 
bland annat på grund av ett beslut om 
köprestriktivitet. Men, VINVA väntas nyttja 
nästa hela investeringsbudget. 

- Vakansgrad/Besökare: VIBO når inte upp till 
mätvärdet med en vakansgrad på 3 %. Detta 
bedöms vara en eftereffekt av färdigställandet 
av nya lägenheter på kvarteret Apotekaren 
under mitten av 2019.  

 
Som en samlad bild för kommunkoncernen 
uppfylls inte målet för god ekonomisk hushållning 
för tillfället. Något som bör ses över för samtliga 
delar i organisationen är investeringsplanering. 
Annars är det främst BUAB som bör ha ett 
övergripande arbeta för att förbättra både 
planering och åtgärder för att stärka sitt resultat. 
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Balanskravsresultat 
Kommunallagen stadgar att kommunen för ett räkenskapsår måste redovisa högre intäkter än kostnader. 
Balanskravet innebär att enskilda kommuner inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger 
intäkterna. Om resultatet ändå blir negativt måste det kompenseras med motsvarande överskott inom tre år. 
Ett alternativ till kompensation under tre år är möjligheten att nyttja resultatutjämningsreserven RUR.  
 

Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 
Prognos 

2020 
2019 2018 2017 

Årets resultat enligt resultaträkningen 4,42 -1,56 4,64 9,01 

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

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

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

-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,14 0,27 0,27 0,00 

-/+ Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

-0,07 -0,12 0,00 0,00 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4,49 -1,40 4,90 9,01 

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

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

Årets balanskravsresultat 4,49 0,00 4,90 3,63 

 

Resultatutjämningsreserv 

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

projekt som avser att långsiktigt förbättra de finansiella nyckeltal som fastställts av kommunfullmäktige. 
 
Resultatutjämningsreserven uppgick vid ingången till 2020 till 9,3 Mkr, detta efter att kommunfullmäktige 
beslutade att nyttja 1,4 Mkr av resultatutjämningsreserven vid bokslutet för 2019.  
 
Prognosen för 2020 är ett balanskravsresultat som motsvarar 4,49 Mkr, kommunstyrelsen bedömer därmed 
att de varken kommer att nyttja eller avsätta till resultatutjämningsreserven då detta inte skulle vara 
förenligt med god ekonomisk hushållning. 
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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. I och med den rådande 
Coronapandemin finns i dagsläget även ett extra 
fokus på att följa upp sjukfrånvaron. 
 
Sjukfrånvaron per juli upp gick till 6,66 % för 
koncernen som helhet och 6,72 % i enbart 

kommunen, en ökning jämfört med samma period 
2019. I båda perspektiven återfinns en ökning av 
sjukfrånvaro både bland kvinnor och bland män, 
samt inom samtliga ålderskategorier. Dock är det 
en kraftig minskning av långtidssjukfrånvaro 
vilket gör att den relativt höga sjukfrånvaron 
hittills i år kan i stor utsträckning vara kopplat till 
Covid-19. 
 

 

Sjukfrånvaro per juli respektive år Den kommunala koncernen Kommunen 

procent av anställdas sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Totalt 6,66 6,37 6,36 6,72 6,47 6,48 

Andel som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 21,71 43,10 48,10 21,32 43,39 48,56 

För kvinnor 7,13 6,93 6,74 7,18 6,94 6,78 

För män 5,07 4,33 4,99 5,01 4,66 5,31 

I åldrarna 29 år eller yngre 5,87 5,42 3,76 6,10 5,54 3,87 

I åldrarna 30 - 49 år 5,81 5,23 5,00 5,66 5,27 5,02 

I åldrarna 50 år eller äldre 7,96 7,75 8,33 8,18 7,95 8,59 

 
 

Förväntad utveckling 
Då kommunen har och kommer att ha färre invånare i arbetsför ålder blir det viktigt att försöka 
kompensera för detta. Viktigt att alla medborgare som kan arbeta gör det. Medborgare som idag, av 
olika anledningar, står långt från arbetsmarknaden är viktiga att hitta planering för.  
För att våra ungdomar ska stanna kvar eller återvända till kommunen för att arbeta här är det 
viktigt att de ges möjlighet till god utbildning. Om så hög andel som möjligt av kommunens 
ungdomar genomför sin gymnasieutbildning så möjliggörs för yrkesutbildning och/ eller 
akademisk utbildning. Kommunen kommer att vara i stort behov av utbildad arbetskraft. 
Genomförandet av gymnasieutbildning är också en hälsofaktor som spelar stor roll både för individ 
och för samhälle.  
 
Nämnder och förvaltningar arbetar med att planera för framtida strukturer. Fokus läggs på att 
åstadkomma god kvalitet i kostnadseffektiva verksamheter. Verktyg för att åstadkomma detta är 
dels strukturen i det budgetarbete som är beslutat och implementerat, dels fastställda övergripande 
mål men också tydliggörande av vad verksamheten har för uppdrag.  
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Resultaträkning 
 

  Koncernen Kommunen 

  jan - aug jan - aug prognos jan - aug jan - aug budget prognos 

Mkr Not 2020 2019 2020 2020 2019 2020 2020 

Verksamhetens intäkter* 1 76,1 70,2 151,3 48,6 47,1 72,9 80,3 

Verksamhetens kostnader* 2 -315,0 -302,6 -531,2 -299,0 -288,2 -454,6 -473,8 

Avskrivningar* 3 -16,1 -14,6 -23,8 -9,8 -9,2 -14,6 -14,0 

Verksamhetens nettokostnader  -255,0 -247,1 -403,8 -260,2 -250,4 -396,3 -407,5 

Skatteintäkter 4 164,1 166,3 247,7 164,1 166,3 251,5 247,7 

Generella statsbidrag och utjämning 5 107,8 92,2 161,2 107,8 92,2 146,3 161,2 

Verksamhetens resultat  16,8 11,4 5,1 11,6 8,1 1,5 1,3 

Finansiella intäkter 6 0,4 0,6 3,2 0,6 0,8 2,6 3,2 

Finansiella kostnader 7 -1,1 -1,1 -1,9 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 

Resultat efter finansiella poster  16,1 10,9 6,4 12,1 8,9 4,0 4,4 

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

Årets resultat  16,1 10,9 6,4 12,1 8,9 4,0 4,4 
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Balansräkning 
Mkr  Koncernen Kommunen 

TILLGÅNGAR Not 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 2019-12-31 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR         

Immateriella anläggningstillgångar 8 1,4 0,0 1,4 0,0 

Materiella anläggningstillgångar 9        

Mark och byggnader*  273,3 289,0 146,4 150,6 

Pågående nyanläggningar*  67,8 71,9 3,5 4,1 

Maskiner och inventarier  50,0 52,2 22,3 23,9 

Finansiella anläggningstillgångar 10        

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

Långfristiga fordringar  2,4 2,4 7,4 7,4 

Summa anläggningstillgångar  401,3 422,0 190,3 195,3 

         

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR         

Exploateringsmark 11 4,8 4,7 4,8 4,7 

Kortfristiga fordringar* 12 41,4 36,6 34,7 31,0 

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

Kassa och bank 14 76,0 41,0 66,6 30,5 

Summa omsättningstillgångar  142,1 102,1 126,1 86,1 

Summa tillgångar  543,5 524,1 316,3 281,3 

         

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER         

EGET KAPITAL 15        

Årets resultat*  16,1 -1,9 12,1 -0,9 

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

Övrigt eget kapital*  188,2 188,6 160,7 160,2 

Summa eget kapital  213,6 197,5 182,2 170,1 

         

AVSÄTTNINGAR         
Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser 16 5,6 5,1 5,6 5,1 

Andra avsättningar 17 0,1 0,1 0,0 0,0 

Summa avsättningar  5,7 5,2 5,6 5,1 

         

SKULDER         

Långfristiga skulder* 18 229,0 218,0 9,7 9,1 

Kortfristiga skulder 19 95,2 103,4 118,9 97,0 

Summa skulder  324,2 321,4 128,6 106,2 

Summa skulder, avsättningar och eget kapital  543,5 524,1 316,3 281,3 

         

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

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

Kassaflödesanalys 
Mkr  Koncernen Kommunen 

   jan - aug  jan - aug jan - aug jan - aug 

 Not 2020 2019 2020 2019 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN          

Årets resultat*  16,1 10,9 12,1 8,9 

Justering för ej likviditetspåverkande poster* 22 16,9 15,4 10,3 9,9 

Medel från rörelsen före förändring av rörelsekapital  32,9 26,3 22,4 18,8 

           

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar* 11, 12 -5,0 1,4 -3,8 2,9 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder* 19 -8,2 -4,3 21,9 -11,9 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  19,8 23,4 40,5 9,9 

           

INVESTERINGSVERKSAMHETEN          

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 8 -0,4 0,0 -0,4 0,0 

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar* 9 4,6 -26,1 -4,5 -6,8 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 9 0,0 3,5 0,0 2,9 

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

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten  4,3 -22,6 -4,8 -3,9 

           

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN          

Nyupptagna lån 18 11,0 0,0 0,6 0,0 

Amortering av skulder 18 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Minskning av långfristiga fordringar 10 0,0 0,1 0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  11,0 0,1 0,6 0,0 

           

Årets kassaflöde  35,0 0,9 36,2 6,0 

           

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

Likvida medel vid årets slut  95,9 58,6 86,6 56,3 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Nothänvisningar  
 

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 

 jan-aug 2020 jan-aug 2019 jan-aug 2020 jan-aug 2019 

Försäljningsintäkter 7 741 8 156 4 317 4 831 

Taxor och avgifter 17 344 16 647 6 568 6 913 

Hyror och arrenden 19 130 16 380 4 924 5 601 

Bidrag* 28 277 27 260 28 451 27 218 

Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 2 861 1 180 3 837 2 492 

Exploateringsintäkter 0 0 0 0 

Realisationsvinster 368 39 368 39 

Försäkringsersättningar 0 0 0 0 

Övriga intäkter 347 504 113 9 

Summa 76 069 70 166 48 578 47 102 
     

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen 

 jan-aug 2020 jan-aug 2019 jan-aug 2020 jan-aug 2019 

Löner och sociala avgifter 167 386 161 282 163 821 157 273 

Pensionskostnader 11 839 10 744 11 451 10 736 

Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 4 056 4 204 123 437 

Bränsle energi och vatten 5 968 6 281 1 345 1 187 

Köp av huvudverksamhet 57 521 54 123 57 532 54 123 

Lokal- och markhyror 3 099 1 201 15 614 15 154 

Övriga tjänster 13 683 16 864 11 530 14 662 

Lämnade bidrag* 7 278 8 643 7 955 8 908 

Realisationsförluster och utrangeringar 9 49 9 49 

Bolagsskatt 0 0 0 0 

Övriga kostnader 44 127 39 227 29 603 25 693 

Summa 314 965 302 618 298 984 288 222 
     

Not 3 Avskrivningar Koncernen Kommunen 

 jan-aug 2020 jan-aug 2019 jan-aug 2020 jan-aug 2019 

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 303  303 0 

Avskrivning byggnader och anläggningar* 11 854 12 320 7 302 7 871 

Avskrivning maskiner och inventarier 3 942 3 021 2 223 2 060 

Nedskrivningar 0 -693 0 -693 

Summa  16 099 14 648 9 828 9 238 
     

Not 4 Skatteintäkter Koncernen Kommunen 

 jan-aug 2020 jan-aug 2019 jan-aug 2020 jan-aug 2019 

Preliminär kommunalskatt 164 052 166 296 164 052 166 296 

Summa 164 052 166 296 164 052 166 296 
     

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Koncernen Kommunen 

 jan-aug 2020 jan-aug 2019 jan-aug 2020 jan-aug 2019 

Inkomstutjämningsbidrag 54 200 52 635 54 200 52 635 

Generella bidrag från staten *) 7 900 2 016 7 900 2 016 

Kommunal fastighetsavgift 7 030 5 825 7 030 5 825 

Bidrag för LSS-utjämning 2 974 2 470 2 974 2 470 

Kostnadsutjämningsbidrag 31 962 26 688 31 962 26 688 

Regleringsbidrag 3 696 2 548 3 696 2 548 

Summa 107 761 92 181 107 761 92 181 
*) I de generella statsbidragen ingår 1 038 tkr från det tillfälliga stödet för flyktingsituationen. 5 948 tkr avser det extra stödet till 
kommunsektorn för välfärden i samband med Covid-19. 
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Not 6 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen 

 jan-aug 2020 jan-aug 2019 jan-aug 2020 jan-aug 2019 

Utdelning på aktier och andelar 121 342 121 342 

Ränteintäkter  181 131 131 119 

Återföring av nedskrivning finansiell omsättningstillgång 0 0 0 115 

Övriga finansiella intäkter 70 115 354 269 

Summa 373 588 607 845 

     
Not 7 Finansiella kostnader Koncernen Kommunen 

 jan-aug 2020 jan-aug 2019 jan-aug 2020 jan-aug 2019 

Räntekostnader 1 095 1 016 7 1 

Nedskrivning finansiell omsättningstillgång 0 0 0 0 

Övriga finansiella kostnader 17 75 71 75 

Summa 1 112 1 091 78 76 

     
Not 8 Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

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

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar       
Ingående anskaffningsvärde 0 0 0 0 

Inköp 389 0 378 0 

Överföringar 5 859 0 5 859 0 

Utgående anskaffningsvärde 6 248 0 6 237 0 

       
Ingående ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 

Överföringar -4 576 0 -4 576 0 

Årets avskrivningar -303 0 -303 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -4 879 0 -4 879 0 

       
Utgående bokfört värde 1 369 0 1 358 0 

Avskrivningstider (genomsnittliga)    5 år - 

     
Not 9 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

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

Mark, byggnader och tekniska anläggningar       
Ingående anskaffningsvärde* 604 156 583 072 326 804 320 281 

Inköp* -8 155 22 522 2 028 8 461 

Försäljningar 0 -1 893 0 -1 893 

Utrangeringar -86 -45 -86 -45 

Överföringar -380 0 -380 0 

Utgående anskaffningsvärde 595 535 603 656 328 366 326 804 

       
Ingående ackumulerade avskrivningar* -243 279 -225 575 -172 104 -161 810 

Försäljningar 0 1 278 0 1 278 

Utrangeringar 77 15 77 15 

Överföringar 825 0 825 0 

Årets avskrivningar* -12 094 -18 497 -7 248 -11 586 

Utgående ackumulerade avskrivningar -254 471 -242 779 -178 450 -172 104 

       
Utgående bokfört värde 341 064 360 877 149 916 154 700 

Avskrivningstider (genomsnittliga) - - 19 år 19 år 
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Maskiner och inventarier       
Ingående anskaffningsvärde 98 774 113 319 51 857 79 477 

Inköp 3 520 21 336 2 449 8 261 

Försäljningar -13 -3 891 -13 -3 891 

Utrangeringar 0 -31 990 0 -31 990 

Överföringar -5 479 0 -5 479 0 

Utgående anskaffningsvärde 96 802 98 774 48 814 51 857 

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

Försäljningar 0 1 619 4 1 619 

Utrangeringar 4 31 962 0 31 962 

Överföringar 3 750 0 3 750 0 

Årets avskrivningar -3 995 -5 355 -2 276 -3 079 

Utgående ackumulerade avskrivningar -46 790 -46 550 -26 502 -27 980 

       
Utgående bokfört värde 50 012 52 224 22 312 23 876 

Avskrivningstider (genomsnittliga)    10 år 11 år 

     
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen 

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

Aktier       
Vindelns Kommunkoncern AB 0 0 100 100 

Vindeln Vatten och Avfall AB 0 0 500 500 

Inera AB 43 43 43 43 

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB 200 200 0 0 

Aktier - ovillkorade       
Vindeln Vatten och Avfall AB 0 0 2 500 2 500 

       
Andelar        
Kommuninvest, andelskapital* 4 845 4 845 4 845 4 845 

Norra Skogsägarna 75 75 75 75 

Övre Norrlands Kreditgarantiförening 50 50 50 50 

Övriga andelar 40 40 0 0 

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

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

       
Långfristiga fordringar       
AB Bubergsgården 0 0 629 629 

Vindelns Kommunkoncern AB 0 0 4 300 4 300 

Övriga långfristiga fordringar 0 0 0 0 

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

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

Summa långfristiga fordringar 2 449 2 449 7 379 7 379 

       
Summa 8 889 8 889 16 679 16 679 
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Not 11 Förråd m.m. Koncernen Kommunen 

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

Exploateringsmark 4 831 4 686 4 831 4 686 

Summa 4 831 4 686 4 831 4 686 

     
Not 12 Fordringar Koncernen Kommunen 

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

Kundfordringar 8 602 6 671 3 228 4 657 

Skattefordringar 1 667 4 011 1 341 2 921 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter* 25 660 21 031 23 403 17 056 

Övriga fordringar 5 435 4 844 6 696 6 399 

Summa 41 364 36 556 34 669 31 032 

     
Not 13 Kortfristiga placeringar Koncernen Kommunen 

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

Räntefond 20 000 20 000 20 000 20 000 

Nedskrivning -70 -141 -70 -141 

Redovisat värde vid bokslutstillfället 19 930 19 859 19 930 19 859 

       
Marknadsvärden       
Räntefond 19 930 19 859 19 930 19 859 

Marknadsvärde vid bokslutstillfället 19 930 19 859 19 930 19 859 

       
Orealiserad kursvinst 0 0 0 0 

     
Not 14 Kassa och bank Koncernen Kommunen 

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

Kassa och bank 76 018 41 042 66 647 30 499 

Summa 76 018 41 042 66 647 30 499 

     
Not 15 Eget kapital Koncernen Kommunen 

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

Eget kapital* 188 164 188 614 160 726 160 193 

Årets resultat* 16 101 -1 850 12 108 -867 

Resultatutjämningsreserv 9 327 10 727 9 327 10 727 

Summa 213 592 197 491 182 161 170 053 

     
Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Koncernen Kommunen 

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

Specifikation - Avsatt till pensioner       
   Pensionsbehållning 16 17 16 17 

   Pension till efterlevande 0 0 0 0 

   Avgiftsbestämd ålderspension (PA-KL) 4 457 4 083 4 457 4 083 

   Ålderspension 26 26 26 26 

Summa pensioner 4 499 4 126 4 499 4 126 

Löneskatt 1 091 1 001 1 091 1 001 

Summa avsatt till pensioner 5 590 5 127 5 590 5 127 

       
Antal visstidsförordnanden       
Politiker 1 1 1 1 

Tjänstemän 0 0 0 0 
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Avsatt till pensioner       
Ingående avsättning 5 127 4 063 5 127 4 063 

Nya förpliktelser under året, varav       
   Nyintjänad pension 354 845 354 845 

   Ränte- och basbeloppsuppräkning 88 95 88 95 

   Pension till efterlevande 0 0 0 0 

   Övrig post -1 0 -1 0 

Årets utbetalning -68 -85 -68 -85 

Förändring av löneskatt 90 208 90 208 

Summa avsatt till pensioner 5 590 5 127 5 590 5 127 

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

Överskottsfond 852 852 852 852 

     
Not 17 Andra avsättningar Koncernen Kommunen 

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

Uppskjuten skatt 119 119 0 0 

     
Not 18 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen 

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

Kommuninvest 167 000 167 000 0 0 

Skuld för investeringsbidrag* 9 677 9 111 9 677 9 111 

Skuld till VA kollektivet 0 0 0 0 

Lån i banker och kreditinstitut 51 000 41 000 0 0 

Övriga långfristiga skulder 1 324 894 0 0 

Summa 229 001 218 005 9 677 9 111 

     
Not 19 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen 

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

Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 12 592 37 712 17 552 

Leverantörsskulder 14 039 21 073 11 931 12 027 

Moms och punktskatt 658 -26 67 325 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 9 700 8 830 9 488 8 603 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 68 984 71 190 59 687 58 477 

Övriga kortfristiga skulder 1 782 1 733 28 56 

Summa 95 175 103 392 118 914 97 041 

     
Not 20 Panter och därmed jämförliga säkerheter Koncernen Kommunen 

 2020-08-31 2019-12-31 2020-08-31 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 258 258 258 258 

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 31 583 31 583 299 221 299 221 
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Not 21 Ansvarsförbindelser Koncernen Kommunen 

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

Pensionsskuld inkl. förtroendevalda 101 821 101 821 101 821 101 821 

Löneskatt på pensionsskuld 24 702 24 702 24 702 24 702 

Leasingåtaganden 0 0 0 0 

Hyresåtaganden 0 0 0 0 

Summa 126 523 126 523 126 523 126 523 

     
Not 22 Ej likviditetspåverkande poster Koncernen Kommunen 

 jan-aug 2020 jan-aug 2019 jan-aug 2020 jan-aug 2019 

Avskrivningar 16 393 15 422 9 828 9 931 

Utrangeringar 5  9 0 

Gjorda avsättningar 463 0 463 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, samt finansiella intäkter och 

kostnader. 
 

(Mkr) 

 

Prognos 
helår  Redovisning 2020-08 

Budget  
2020-08 

Avvikelse 
2020-08 

Nämnd/styrelse  Netto  Intäkt Kostnad Netto Netto Netto 

Gemensamma nämnder  -8,3  0,1 -6,1 -6,0 -5,5 -0,6 
Kommunstyrelsen  -48,8  14,0 -45,1 -31,2 -33,1 2,0 
Barn- och utbildningsnämnden  -162,5  17,2 -120,0 -102,8 -105,8 2,9 
Socialnämnden  -177,4  27,8 -144,6 -116,8 -111,5 -5,4 
Miljö- och byggnadsnämnden  -2,7  1,9 -3,3 -1,4 -1,8 0,3 
Pensioner och avräkningar  -7,8  1,7 -3,6 -1,9 -4,4 2,4 

Verksamhetens nettokostnader  -407,5  62,5 -322,8 -260,2 -261,9 1,7 

               
Finans               
Skatteintäkter  247,7  164,1 0,0 164,1 167,0 -2,9 
Skatteutjämning och generella 
statsbidrag  161,2  107,8 0,0 107,8 97,2 10,6 
Finansiella intäkter  3,2  0,6 0,0 0,6 0,0 0,6 
Finansiella kostnader  -0,1  0,0 -0,1 -0,1 -0,5 0,4 

               
Totalt  4,4  334,9 -322,8 12,1 1,7 10,4 

 
 
Vid ingången av året hade kommunstyrelsen (1,4 Mkr), barn- och utbildningsnämnden (12,2 Mkr), samt 
socialnämnden (16,1 Mkr) totalt sett poster med ej beslutade åtgärder på 29,7 Mkr. I nuvarande prognos 
kvarstår fortfarande totalt 21,6 Mkr att besluta om, 7,6 mkr för barn- och utbildningsnämnden och 14,0 Mkr 
för socialnämnden. Den nu positiva prognosen för helåret 2020 kommer främst ifrån statliga medel kopplat 
till Covid-19.  
 
Kommundirektören har fått i uppdrag att driva arbetet med kommunövergripande besparingar, både för 
innevarande år och åren framöver. Sammantaget har besparingar motsvarande 35 Mkr identifierats. Detta 
via omfattande besparingsförslag som kommunens ledningsgrupp arbetat fram. Vissa förslag kräver politiska 
beslut och andra kan verksamheten besluta om.  
 
Även vad gäller resultatet per augusti så beror den positiva avvikelsen främst på två saker. Den ena är även 
här intäkter kopplat till Covid-19. Den andra är att det ej är budgeterat för förändring av 
semesterlöneskulden då den på helår oförändrad i budget och ingen budget har därför lagts under 
delårsperioden. Beloppet uppgår per sisat augusti till 7,3 Mkr. Om den kostnadsminskningen exkluderas 
skulle det istället ge ett resultat per augusti på 4,9 Mkr och en avvikelse mot budget med 3,2 Mkr. 
 
En väsentlig osäkerhet i både utfall per augusti och prognos för helår är merkostnader kopplat till Covid-19. 
Kommunen har återsökt medel för merkostnader fram till sista augusti till ett belopp av 5,2 Mkr. Då det är 
lite oklart hur mycket av detta som kommer att ersättas så har endast 50 % av detta räknats med. 
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Investeringsredovisning  
Investeringsredovisningen visar total investeringsbudget för året, samt vilket belopp som per sista augusti är 
nyttjat, som kvarstår och prognos för helår. Av årets totala budgeterade volym för investeringar har ungefär 
14 % nyttjats, vilket kan jämföras med 31 % samma tidpunkt föregående år.  
 
Enligt nuvarande prognos för helår så förväntas endast 44 % av budgeten nyttjas. Detta beror dels på att en 
omfattande lokalutredning om framtidens skola, boende för äldre och kök har genomförts men den inte var 
klar vid beslut om investeringsvolymer för året. Det gjorde att det avsattes av en pott med 10,5 Mkr för KS 
medel att förfoga över efter eventuella beslut efter utredningen. Kommunstyrelsen beslutade i juni, § 145, att 
inte nyttja dessa investeringsmedel. En annan aspekt är ett beslut i förvaltningen under sommaren om 
köprestriktivitet som även innefattade ej påbörjade investeringar.  
 

(tkr) 

Budget  
2020 

Bokfört 
2020-08 

Kvar av 
budget 

2020 

Prognos 
2020 

 Avvikelse 
2020 

Kommunstyrelsen 22 000 1 636 20 364 9 054 12 946 

Verksamhet 10 000 1 071 8 929 7 696 2 304 

Fastighet 1 500 482 1 018 1 275 225 

Övrigt 10 500 83 10 418 83 10 418 

Barn- och utbildningsnämnden 3 500 890 2 610 1 510 1 990 

Verksamhet 2 000 751 1 249 1 371 629 

Fastighet 1 500 139 1 361 139 1 361 

Socialnämnden 2 500 1 376 1 124 1 836 664 

Verksamhet 2 000 988 1 012 1 336 664 

Fastighet 500 388 112 500 0 

Totalt  28 000 3 902 24 098 12 400 15 600 
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Redovisningsprinciper 
Allmänna redovisningsprinciper 

Kommunens redovisning är anpassad till 
bestämmelserna i lagen om kommunal 
redovisning och de rekommendationer som 
lämnas av rådet för kommunal redovisning 
(RKR). I de fall redovisningen avviker från 
lagstiftning eller rekommendationer anges detta 
särskilt.  
 
Periodisering 
Kostnader och intäkter som avser 
redovisningsperioden har i huvudsak belastat 
respektive tillgodoräknats periodens redovisning. 
Löner avseende timanställda och OB ersättning 
redovisas enligt kontantprincipen. Det innebär att 
löner och ersättningar som intjänats under 
augusti har belastat september. Avvikelsen 
förklaras med att summan av dessa kostnader inte 
uppgår till något väsentligt belopp. Mot denna 
bakgrund gör kommunen bedömningen att 
påverkan på resultatet är försumbart. 
 
Skatteintäkter 

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

Med anledning av att kommuner och regioner 
drabbats hårt ekonomiskt till följd av det nya 
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 

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

Avskrivningar 

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

Kommunen har under se senaste åren haft fem 
stycken projekt för investering i ny infrastruktur 
för bredband. Två av dessa togs i bruk före 2020, 
ett under början av 2020 och de sista två beräknas 
vara klara under 2021. Under uppförandet av 
dessa investeringar har de kostnaderna och 
intäkterna (investeringsbidrag och 
anslutningsavgifter) redovisats i resultat, 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 inte tagits i bruk före 
2020 har från i år hanterat som ett pågående 
projekt. 
 
Justeringar i jämförelseåret i denna delårsrapport 
har justerats enligt tabell i bilaga 2 och är 
markerade med en stjärna (*) i efterföljande 
avsnitt. 
 
Hyres- och leasingavtal 

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

Måluppföljning delår 2020 – samlad bedömning av Vindelns kommun 
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  
kommer att tydliggöras i såväl verksamhetsplaner som handlingsplaner. De nya målen gäller från och med 1 
januari 2021.  
 
Då mätningar för nu gällande mål inte genomförts fullt ut, baseras lägesanalysen inte på indikatorer utan 
enbart en uppskattning av måluppfyllelsen. För kommunen som helhet uppskattas en medelgod 
måluppfyllelse. De stora utmaningarna ligger i att nå måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning.  
 
 
Vindelns kommun ger en bra service med 
god kvalitet 
Ingen medborgarundersökning kommer att 
genomföras under år 2020. Det går därför inte att 
följa upp majoriteten av indikatorerna kopplat till 
kommunens service.  
 
Kommunens service till medborgarna har 
förändrats under stora delar av våren och 
sommaren 2020. Förändringen har till största 
delen uppkommit på grund av åtgärder kopplat 
till pandemin. Service som tidigare i stor 
omfattning har skett via fysiska möten har istället 
genomförts via telefon eller digitala möten. 
Antalet inspektioner från miljö- och 
byggförvaltningen har minskat och medborgarnas 
möjligheter att besöka kommunens äldreboenden 
har försämrats och delvis under året även 
förbjudits. Kommunen arbetar dock fortsatt aktivt 
för att hitta åtgärder för att kunna ge en bra 
service trots begränsningarna som uppstår 
kopplat till nationella, regionala och lokala 
restriktioner. 
 
Arbetet med införandet av e-tjänster fortlöper för 
att fler ska kunna få en snabbare hantering med 
tätare kontakt med sin handläggare.  
 
Resultat av Svenskt näringslivs rankning år 2020 
visar att Vindelns kommuns totala ranking 
förbättrats med 16 placeringar och såväl 
näringslivets uppfattning av tjänstemännens och 
de förtroendevaldas attityder till företagande har 
förbättrats. Dock har det totala betyget för service 
och bemötande försämrats. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsen har även satsat på utbildningar 
inom service och bemötande för förvaltningens 
anställda. 
 
 
 
 

Barn och unga i Vindelns kommun ska ha 
bra uppväxtvillkor 
Ett förvaltningsövergripande arbete pågår med 
ambitionen om att tillskapa en familjecentral. Det 
kan få betydelse för alla kommunens 
verksamheter då vi alla är beroende av att barn 
och unga i kommuner mår så bra som möjligt och 
får förutsättningar för en god uppväxt.  
 
Under sen höst 2020 är planen att anställa en 
folkhälsosamordnare. Genom en sådan insats 
skapas en förvaltningsövergripande 
sammanhållning med fokus på hälsa hos olika 
åldersgrupper. Barn och unga kommer att vara en 
av de grupper som sätts i fokus.  
 
Vindelns kommun är en attraktiv kommun 
att leva, bo och verka i 
Vindelns kommun visar på låga tal för 
arbetslöshet trots pandemin. Kommunen arbetar 
aktivt inom både arbetsmarknadsenheten samt 
individ och familjeomsorgen för att få fler i arbete. 
Arbetsmarknadsenheten och skolan arbetar även 
aktivt med det kommunala aktivitetsansvaret för 
att säkerställa att alla unga är i sysselsättning.  
 
Den första januari 2020 inleddes samarbetet med 
Region Västerbotten på två turer på linje 166 
(Åmsele Vindeln). Samarbetet innebar billigare 
trafik för kommunen och mer trafikutbud för 
kommuninvånare längs väg 363 mellan Vindeln 
och Åmsele. Samarbetet gör det även lättare för 
medborgarna i området att resa till Umeå.  
 
I den ranking som Svenskt näringsliv genomfört 
så klättar Vindelns kommun 16 placeringar. För 
att underlätta för lokala entreprenörer håller 
kommunen på att se över rutiner för gåvor, 
motion på arbetstid mm. Små insatser som gynnar 
mindre företag kan i sin tur ha betydelse även ha 
betydelse för de större. Upphandlingar är ett 
område där utredning pågår för att undersöka om 
kommunen kan bättre kan stödja lokala företag.  
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Vindelns kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
För att Vindelns kommun ska uppfattas som en 
attraktiv arbetsgivare har vi att beakta en rad olika 
aspekter. Det måste vara tydligt och känt för våra 
medarbetare i vilken riktning vi är på väg. Genom 
politiskt beslut om en övergripande målstruktur 
görs detta möjligt. För att våra medarbetare ska få 
en god återkoppling på de egna arbetsinsatserna 
behövs tydliga lönekriterier. Arbete med att 
revidera, tillskapa sådana är påbörjat av HR-
avdelningen. Uppdragsbeskrivningar för 
stabschefer samt förvaltningschefer har/ håller på 
att arbetas fram. Uppdragsbeskrivningarna ska ha 
en tydlig koppling till de övergripande målen. 
Vindelns kommun, med socialförvaltningen i 
spetsen, har inlett ett samarbete med Sunt 
arbetsliv, för att fokusera på olika friskfaktorer. 
Ett särskilt fokus ligger på kommunikation och 
ledarskap. Det är viktiga faktorer för att 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 HME1-enkät för 
samtliga medarbetare. Enkätens resultat är en av 

de indikatorer som ska kopplas till kommande 
mål. Målsättningen är att genomföra en 
testomgång av HME-enkäten i slutet av 2020.  
 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i kommunen är 
6,51 % (6,39 %) efter augusti månads utgång.  
 
God ekonomisk hushållning, med hållbar 
ekonomisk utveckling  ett effektivt 
resursutnyttjande. 
Utifrån kommunens ekonomiska utmaningar har 
ett större, förvaltningsövergripande, 
besparingsarbete påbörjats. Besparingsförslagen 
har till största del fokus på 2021 och framåt. Vissa 
åtgärder har dock beslutats och verkställts redan 
2020. I juni 2020 beslutades om införandet av 
sträng köprestriktivitet samt restriktivitet för 
korttidsvikariat. Effekterna av dessa beslut har 
ännu inte kunnat ses, men till bokslut bör vi 
kunna se viss påverkan. Samtliga förvaltningar, 
varav av kommunstyrelsen är en, har att i större 
utsträckning bevaka vilken kundnytta som olika 
insatser ger. Hög måluppfyllelse och en budget i 
balans.  
 
Ett nytt verksamhetssystem har upphandlats och 
håller på att implementeras. Genom användning 
av systemet kommer vi att hitta strategier som 
bidrar till god uppföljning och god ekonomi.  

 

  

                                                             
 
1 HME = Hållbart Medarbetare Engagemang 
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Kommunens verksamheter 
Kommunstyrelsen 
Ordförande Mathias Haglund (s) \ Kommundirektör Therese Berg 
 
Perioden i siffror 

Tkr 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

2020 
Budget 

aug 2020 
Utfall aug 

2020 
Avvikelse 
aug 2020 

Kommunfullmäktige  1213 1067 146 808 450 358 

Politisk verksamhet  1790 1858 -68 1 194 1 145 49 

Kommungemensam service  21897 21126 771 14 607 13 481 1 126 

Kultur och fritid  8134 7731 403 918 229 689 

Medborgar-/ näringslivsservice  1382 1518 -136 5 416 5 176 240 

Fastigheter och lokaler  7252 7354 -102 4 815 4 892 -77 

Tekniska  8073 8136 -63 5 371 5 797 -426 

Totalt 49 741 48 790 951 33 129 31 170 1 959 

 
Väsentliga händelser under perioden 
- Ett nytt förslag till organisation för 

kommunstyrelsens verksamheter har 
presenterats  

- Upphandling av nytt verksamhetssystem  
- Ett förslag till ny organisation inom 

kommunstyrelsen har presenterats. Förslaget 
innefattar ett nytt verksamhetsområde som får 
namnet Kommunal utveckling.  

 

Målanalys 
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 kommer att kunna 
prövas under hösten 2020 och ska vara 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.  
 
Förslag till ny organisation med ett nytt 
verksamhetsområde för kommunstyrelsens 
verksamheter, har presenterats. Detta är ännu 
inte beslutat men kommer förhoppningsvis att 
kunna träda i kraft under sen höst 2020. 
Omorganisationen innebär att förvaltningen 
genomför mer arbete i eget regi jämfört med idag 
och kan därigenom frigöra vissa resurser. Ett 
förslag är att använda resurser till att anställa en 

folkhälsosamordnare på 50%. Denne kommer 
utifrån sitt arbete kunna bidra till att insatser för 
god hälsa, utbildning, trivsel, trygghet mm 
samordnas på ett effektivt sätt. Det kommer att 
främja kommunens medborgare i allmänhet och 
barn och unga i synnerhet.  
 
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 hur 
vi kan 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 enkla 
insatser som tex utdelning av presentkort för lokal 
handel 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 medarbetareengagemang och ska 
provmätas under sen höst 2020. Detta för att ha 
ett utgångsläge. HR-avdelningen håller på att 
organisera för det första genomförandet.  
 
God ekonomis hushållning, med hållbar 
ekonomisk utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande. 
Genom beslut om köprestriktivitet, restriktivitet 
för korttidsvikariat samt att Covid- 19 satt stopp 
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för en del aktiviteter har kommunstyrelsens 
förvaltning ett prognostiserat överskott om 951 tkr 
på helårsbasis.  
 
Personalstatistik 
Den övre tabellen nedan visar total sjukfrånvaro 
för kommunstyrelsen per månad under 2020. I 
den nedra tabellen visas totalt för perioden 
januari till juni före respektive år 2018-2020.  
 
Då andel långtidssjukfrånvaro har minskat under 
2020, jämfört med tidigare, kan den högre 
sjukfrånvaron under mars till juni, 2020, komma 
från effekt av Covid-19. 
 
 

 

Jan feb mars april maj juni juli 

0,74 1,50 3,73 5,39 5,55 4,43 0,54 
 

 2018 2019 2020 
Total sjukfrånvaro i procent av 
de anställdas sammanlagda 
ordinarie arbetstid 

7,74 3,74 3,10 

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

66,12 40,07 11,34 

 

 

 
 
 

Ekonomisk analys 
Kommunstyrelsens prognos per delår visar ett 
förväntat helårsresultat på 951 tkr. Den positiva 
utvecklingen har till största del att göra med 
minskade kostnader inom stab och 
nämndsadministration samt minskade kostnader 
för simhall, bibliotek och barnkultur. Situationen 
med Covid-19 har inneburit att verksamheten 

behövt begränsa vissa öppettider samt ställa in en 
del planerade evenemang.  
 
Vad gäller den positiva avvikelsen per augusti på 
närmare 2 Mkr kommer ca 0,7 Mkr från ej 
budgeterad förändring av semesterlöneskuld, 
vilket på helår har budgeterats som oförändrad. 
Om den exkluderas ger det en positiv avvikelse på 
ungefär 1 256 kr. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Ordförande Britt-Louise Eriksson (s) \ Förvaltningschef Lars Johansson 
 
Perioden i siffror 

Tkr 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

2020 
Budget 

aug 2020 
Utfall aug 

2020 
Avvikelse 
aug 2020 

Gemensamma kostnader* -825 6 557 -7 382 -494 656 -1 150 

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 37 610 36 457 1 153 25 107 23 824 1 283 

Grundskoleverksamhet 87 516 84 732 2 784 58 111 55 712 2 399 

Gymnasieskola 31 877 31 966 -89 21 171 20 763 408 

Kommunal vuxenutbildning 2 787 2 828 -41 1 857 1 851 6 

Totalt 158 965 162 539 -3 574 105 753 102 807 2 946 

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

 
 

Väsentliga händelser under perioden 
Ungdomsverksamheten 
- Sommaröppethållande har genomförts under 
veckorna 25 och 26.  
- Temakvällar har genomförts i samarbete med 
skola, polis och socialförvaltningen. 
 
Förskolan 
-I början av 2020 öppnades en ny 
förskoleavdelning på Växthuset. Bakgrunden till 
utökningen är ökat behov av barnomsorg i 
tätorten. 
-En privat aktör inom barnomsorgen meddelade 
kommunen i februari att de upphör med sin 
verksamhet och en ny privat aktör etablerade sig 
inom barnomsorgen. 
-Rekrytering av samiskspråkig förskolepersonal 
har genomförts och en avdelning för 
verksamheten i Vindelns tätort har utsetts. En 
arbetsgrupp har initierats med förskollärare, 
specialpedagoger, minoritetssamordnare samt 
samiskspråkig personal.  
 
Grundskolan 
- För att förbättra stödet till nyanlända elever har 
modersmålsundervisning bedrivits på distans i 
samarbete Storumans kommun. 
 
Kommunal vuxenutbildning/SFI 
- Gick i mars över till distansutbildning för 
samtliga då närvarobaserad undervisning inte 
längre var möjlig på grund av Covid-19. 
Arbetssättet med distansundervisning har 
fungerat bra. 
 
Sjuktal 
-Covid-19 har inneburit att ökad påverkan och 
arbetsbelastning inom verksamheterna. Inom alla 
verksamheter har förebyggande arbete 

genomförts för att förhindra smittspridning. 
Ersättningar för sjukskrivningar under denna 
period har kunnat återsöktas från staten.  
 
Den övre tabellen nedan visar total sjukfrånvaro 
för barn- och utbildningsnämnden per månad 
under 2020. I den nedre tabellen visas totalt för 
perioden januari till juni före respektive år 2018-
2020. Då andel långtidssjukfrånvaro har minskat 
under 2020, jämfört med tidigare, kan den högre 
sjukfrånvaron under mars till maj, 2020, komma 
från effekt av Covid-19. 
 

jan feb mars april maj juni juli 

4,68 5,60 7,75 8,04 8,20 5,56 3,44 

 
 2018 2019 2020 

Total sjukfrånvaro i 
procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

6,03 6,84 6,21 

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

47,91 49,02 15,47 

 
Målanalys 
Nedan redogörs barn- och utbildningsnämndens 
arbete och nuläge för kommunens övergripande 
mål. Dock finns inte uppdaterade mätvärden för 
ett flertal av indikatorerna till detta delårsbokslut. 
Rapportering och analys av dessa kommer att ske 
i årsbokslutet. För mer information om utfall och 
prognos för beslutade indikatorer se nedan! 
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Vindelns kommun ger bra service med god 
kvalitet 
Arbete med att utveckla Komvux pågår 
fortlöpande. Satsningar har skett genom 
VästerbottensVux, som fokuserat på fjärr- och 
distansundervisning samt en kollegial satsning 
med vuxenutbildningen i Robertsfors.  
 
Barn och unga i Vindelns Kommun ska ha bra 
uppväxtvillkor 
Återkoppling av elevresultat sker till nämnd med 
jämna mellanrum. Elevresultaten visar på att 
ytterligare satsningar behöver göras i tidiga 
årskurser, för att ge eleverna goda förutsättningar 
att nå kunskapsmålen.  Det systematiska 
kvalitetsarbetet har ytterligare förbättrats genom 
att respektive rektor genomför tydliga analyser av 
elevresultaten i samarbete med personalen. Detta 
för att bättre kunna analysera vilka insatser som 
behöver förstärkas för att eleverna ska få bästa 
möjliga förutsättningar, för att nå 
kunskapskraven.  
 
 
 
 

Vindelns Kommun är en attraktiv kommun att 
leva, bo och verka i 
Behovet av barnomsorg har ökat i tätorten. 
Uppstart har skett av en ny förskoleavdelning, för 
att möta behovet av barnomsorg inom tätorten. 
Placering av barn i förskola, sker som tidigare år, 
inom 2 månader.  
 
Vindelns Kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
Sjuktal rapporteras löpande till nämnden. 
Sjuktalen när det gäller långtidssjukfrånvaro har 
minskat under 2020, jämfört med tidigare år. 
Korttidsfrånvaron har minskat något jämfört med 
2019.  Förvaltningen får stöd av kommunens HR-
avdelning i arbetet med att sänka sjuktal och höja 
frisknärvaron 
 
God ekonomis hushållning, med hållbar 
ekonomis utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande 
Åtgärder vidtas fortlöpande av verksamhet och 
nämnd för att minska underskott och komma på 
ram. En viktig del i detta är god ekonomisk 
uppföljning och att personal har informerats, samt 
involverats i det ekonomiska arbetet. 

 
 

 
 
 

Ekonomisk analys 
Delårsbokslutet visar på ett överskott på 
motsvarande 2 946 tkr. Dock har inte förändring 
av semesterlöneskuld budgeterats under året då 
det på helår uppgår till 0 kr i budget. Om 
förändring av semesterlöneskuld exkluderas från 
resultatet ger det ett underskott 1 376 tkr. 
Prognosen för året visar på ett underskott på 
motsvarande 3 574 tkr. 
 
 

BUN gemensam visar på ett underskott på 
motsvarande 1 150 tkr. Detta beroende på att 
posten ännu ej beslutande åtgärder på inryms i 
denna post. Utöver det redovisar 
köksorganisationen ett överskott om 237 tkr, 
vilket beror på sjukskrivningar som inte ersatts 
fullt ut.  
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Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg visar 
på ett överskott på motsvarande 1 283 tkr. Detta 
beror främst på minskat barnantal jämfört med 
budget inom Interkommunal pedagogisk omsorg, 
Interkommunalt fritidshem, Annan pedagogisk 
omsorg inom Vindeln samt Fristående förskola 
inom Vindeln. Resultatet inom förskolan har 
påverkats negativt, beroende på ett uteblivet 
statsbidrag kopplat till mindre barngrupper 
mosvarnade 932 tkr. 
 
Grundskolans överskott på 2 399 tkr beror främst 
på minskade personalkostnader inom 
verksamheterna samt färre kostnader i 
interkommunal ersättning för grundsärskola.  
 
Gymnasieskolans underskott på 408 tkr mkr 
beror på ökat antal elever inom gymnasieskolan. 

Åtgärder för att hålla budget i balans 
Ett antal åtgärder har vidtagits för att komma ner 
på ram. En viktig del i detta är att personal har 
informerats och involverats i det ekonomiska 
arbetet. 
- Minskning av lärar- och personaltäthet inom 
verksamheterna 
- Sänkta skolskjutskostnader 
- Minskade investeringar 
- Minskade kostnader kopplat till inköp inom 
verksamheterna 
 
Osäkerhetsfaktorer, som kan påverka budgeten 
negativet är följande områden:  
- Antal elever i interkommunala verksamheter 
- Akuta åtgärder kopplat till fastighetsunderhåll. 
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Socialnämnden 
Ordförande Dan Oskarsson (s) \ Förvaltningschef Jim Lindberg 
 

Perioden i siffror 

Tkr 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

2020 
Budget 

aug 2020 
Utfall 

aug 2020 
Avvikelse 
aug 2020 

Gemensamt -2 882 8 412 -11 294 -1 889 4 068 -5 957 

Fastigheter 9 376 10 086 -710 6 226 6 559 -334 

Vikarier äldreomsorg och verksamhet enligt LSS 1 212 1 222 -10 810 817 -8 

Individ- och familjeomsorg 20 290 21 153 -863 13 504 14 243 -739 

Verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, 
arbetsmarknadsenhet och myndighetsutövning 

2 237 2 144 93 1 494 1 385 109 

Verksamhet enligt LSS 35 576 32 536 3 040 23 705 20 799 2 906 

Äldreomsorg ordinärt boende 28 116 28 731 -615 18 782 19 096 -314 

Äldreomsorg särskilt boende 54 261 53 595 666 36 290 36 174 116 

Verksamhetsområde äldreomsorg 5 477 4 596 881 3 658 3 429 230 

Hälso- och sjukvård 13 301 14 926 -1 625 8 876 10 268 -1 392 

Ensamkommande barn 0 0 0 1 0 1 

Flyktingmottagande 0 0 0 3 0 3 

Totalt 166 964 177 400 -10 436 111 458 116 839 -5 381 

 
Väsentliga händelser under perioden 
- Kommunfullmäktige har fattat beslut om 

nybyggnation av gruppbostad med 6 platser. 
Anledningen är nyansökningar, beräknas stå 
klar hösten 2021. 

- Diskussioner har förts på både tjänstepersons- 
och politisk nivå kring uppstart av en 
familjecentral i Vindeln. Detta är ett samarbete 
mellan kommunen och Region Västerbotten. 
Familjecentralen föreslås ligga i 
hälsocentralens lokaler. Arbetet ses som 
förebyggande. 

- Förvaltningen har efter avslutad upphandling 
påbörjat ett införande av ett nytt 
verksamhetssystem (Life Care) inom hela 
förvaltningen. Beräknas vara klart innan 
årsskiftet. 

- Pandemin har ställt stora krav på vår 
verksamhet såväl ekonomiskt som 
arbetsmiljömässigt. Stort fokus har legat på 
basala hygienrutiner för att förhindra 
smittspridning. Pandemin har även påverkat 
sjuktalen då rekommendationen från 
Folkhälsomyndigheten varit att stanna hemma 
med minsta symtom. Till och med augusti 
medfört merkostnader för ca 5 Mkr inom 
äldreomsorgen 

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

- Politiska beslut gällande Almagårdens 
omställning. Äldreomsorgen har påbörjat en 

stor omställning som innebär en minskning av 
antalet särskilt boendeplatser. Almagården 
avvecklas till förmån för en mellanboendeform 
i samma lokaler. 

- Beslut har fattats av kommunfullmäktige att 
bygga en ny flygel med 20 platser på 
Älvbacken. I dagsläget oklart när detta är 
inflyttningsklart. 

 
Personalstatistik 
Den övre tabellen visar total sjukfrånvaro för 
socialnämnden per månad under 2020. Den nedra 
tabellen visar totalt för perioden januari till juni 
före respektive år 2018-2020. Då andel 
långtidssjukfrånvaro har minskat under 2020, 
jämfört med tidigare, kan den högre 
sjukfrånvaron under 2020, speciellt perioden 
mars till maj, komma från effekt av Covid-19. 
 

jan feb mars april maj juni juli 

7,40 7,91 9,63 11,62 8,16 5,34 4,79 
 

 2018 2019 2020 
Total sjukfrånvaro i procent 
av de anställdas 
sammanlagda ordinarie 
arbetstid 

6,68 6,63 7,75 

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

45,24 39,68 25,46 
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Målanalys 
Nedan redogörs nämndens/styrelsen arbete och 
nuläge för kommunens övergripande mål. Dock 
finns inte uppdaterade mätvärden för ett flertal av 
indikatorerna nu vid delår. Rapportering och 
analys av dessa kommer att ske i årsbokslutet. För 
mer information om utfall och prognos för  
beslutade indikatorer se bilaga 1. 
 
Vindelns kommun ger bra service med god 
kvalitet 
Under året har förvaltningen fokuserat på att 
hantera en pandemi, vilket inneburit en isolering 
av personer i riskgrupp och då framförallt äldre. 
Besök har kunnat tillgodoses utomhus med hjälp 
av smittskyddsåtgärder i ett försök att möta våra 
brukares behov.  
 
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 
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 
Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med 
Sunt Arbetsliv för att satsa på arbetsmiljön i syfte 
att stärka friskfaktorerna, som till exempel 
ledarskap och kommunikation. Under våren har 
Äldreomsorgen stärkt kompentensen inom 
dokumentation i syfte att kompetenshöja 
personalen.  
 
God ekonomisk hushållning, med hållbar 
ekonomis utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande. 
För att minska underskottet och för att försöka 
bidra till god ekonomisk hushållning så har vissa 
riktade insatser gjorts under året, restriktivitet 
gällande vikarieanskaffning, omförhandling av 
befintliga avtal för placeringar i syfte att sänka 
kostnaderna samt att resursutökning inom 
paramedicin som delfinansierats av 
stimulansmedel möjliggör starten på att arbeta på 
ett preventivt och rehabiliterande arbetssätt. 
Kostnaden kr/inv. 65 + ökade 2019 för både 
hemtjänsten och särskilt boende. Hemtjänstens 
ökning var däremot avsevärt mindre än liknande 
kommuner, vilket tyder på ett effektivt 
resursutnyttjande. Å andra sidan så ökade 
kostnaden för särskilt boende mycket då liknande 
kommuner kunde minska sina kostnader. 
Utökningen av korttidsplatser under 2019 var 
orsaken till detta. 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

 
 

Ekonomisk analys 
Resultatet för delåret bättre än förväntat då 
åtgärder gjorts ute i verksamheterna för att minska 
kostnader har gett bra effekt. Avvikelsen från 
budgetram är – 5,4 Mkr. 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 5 Mkr hittills för 2020. Merparten 
av dessa kostnader har återsökt av staten men 
oklart hur mycket vi får tillbaka. I resultatet för 
perioden så är det medräknat att vi får tillbaka 
hälften av dessa kostnader. Semesterlöneskulden 
har minskat under året vilket gjort resultatet bättre 
med 2,1 mkr. Statsbidrag har förbättrat resultatet 
med drygt en miljon. 
 
Socialnämnden visar i augusti en negativ prognos 
om – 10,4 Mkr för helår, vilket är en förbättring 
med 4,2 Mkr gentemot den ekonomiska 
uppföljningen som presenterades i april, varvid 
den främsta orsaken är att kommunen 
prognostiserar att få tillbaka hälften av de 5,2 Mkr 
som sökt för merkostnader i samband med covid-

19, alltså 2,6 Mkr. Utöver detta, så beror den 
förbättrade prognosen dels på den ersättning som 
kommunen fått av staten för att täcka 
sjuklönekostnader med 1,4 Mkr, minskade 
kostnader för avskrivningar med 0,9 Mkr, 
minskade kostnader för placerade vuxna och barn 
och ungdomar och att omställningen av 
Almagården initialt har gått snabbare än förväntat.  
 
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 för ske. Restriktivitet 
kring tillsättande av vikarier gäller tills vidare för 
att sänka kostnaderna ytterligare.  
 

  

MÅL SOCIALNÄMNDEN STATUS

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

All verksamhet ska ske med god kontinuitet

Våra brukare skall uppleva ett bra bemötande

Verksamheten skall arbeta för Brukarinflytande

Barn i Vindeln ska ha en trygg uppväxt

Verksamheten skall arbeta för jämställdhet och mångfald

Våra brukare skall uppleva trygghet

Verksamheterna skall ha god tillgänglighet

Arbetsvillkor ska vara jämställda

Personalen skall uppleva delaktighet

Verksamheten skall ge god arbetsmiljö

Ekonomisk uppföljning sker med metod enligt RKA
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Miljö- och byggnadsnämnden 
Ordförande Göran Dahl (S) \ Förvaltningschef Jenny Naarttijärvi 
 
Perioden i siffror 

Tkr 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

2020 
Budget aug 

2020 
Utfall aug 

2020 
Avvikelse aug 

2020 

Nämnd och styrelse 187 187 0 125 125 0 

Plan- och bygg 1 298 1 093 205 873 278 595 

Miljö- och hälsoskydd 1 163 1 518 -355 780 1 081 -301 

Energirådgivning/-effektivisering 0 -136 136 0 -41 41 

Totalt 2 648 2 662 -14 1 777 1 443 335 

 
Väsentliga händelser under perioden 
- Infört ett nytt kartsystem som omfattar hela 

kommunen, Geosecma. 
- Färdigställandet av planeringen av 

kommunalhusparken, förslaget är överlämnat 
till kommunstyrelsen. 

- Två anställningar inom plan- och 
byggnadsområdet genom det statliga bidraget 
för att förbättra näringslivsklimatet inom 
kommunen.  

- En ny delegationsordning är antagen. 
- Antagande av detaljplan för Aspen 2, utökning 

av byggrätt på industriområde.  
- Förslag till nya taxor och avgifter är framtagna 

inom flera områden. 
- Förslag till hastighetsplan inom Vindelns tätort 

är framtagen. 
 

Målanalys 
Nedan redogörs nämndens/styrelsen arbete och 
nuläge för kommunens övergripande mål. För mer 
information om utfall och prognos för  beslutade 
indikatorer se bilaga 1. 
 
Vindelns kommun ger bra service med god 
kvalitet 
Förvaltningen arbetar mot de uppsatta målen och 
bedömer att måluppfyllnaden kan bli god under 
året. Utöver indikationerna har stora delar av 
förvaltningens personal deltagit i utbildningar 
inom service och bemötande. Samt har under året 
har ett arbete pågått med framtagande av E-
tjänster.  
 
 

Barn och unga i Vindelns Kommun ska ha bra 
uppväxtvillkor 
Förvaltningen arbetar mot de uppsatta målen och 
bedömer att måluppfyllnaden kan bli god under 
året. Kontrollköpen som genomfördes har visat 
gott resultat, ingen av kommunens försäljnings-
ställen sålde utan ålderskontroll. Det mot 
föregående kontroll då närmare 40% sålde utan 
ålderskontroll är en enorm förbättring av våra 
näringsidkare.  
 
I arbetet med översynen av hastigheter i Vindelns 
tätort har stor hänsyn tagits till de barn som vistas 
och rör sig i området.  
 
Vindelns Kommun är en attraktiv kommun att 
leva, bo och verka i 
Förvaltningen arbetar mot de uppsatta målen och 
bedömer att måluppfyllnaden kan bli god under 
året. Ett stort arbete som inte framgår av 
åtgärderna är det dagliga arbetet i samhälls-
planeringen där en stor hänsyn till vad som är 
attraktivt och lämnar för en bra vardag.  
 
Vindelns Kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
Förvaltningen arbetar mot de uppsatta målen och 
bedömer att måluppfyllnaden kan bli god under 
året. 
 
God ekonomis hushållning, med hållbar 
ekonomis utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande. 
Förvaltningen arbetar mot de uppsatta målen och 
bedömer att måluppfyllnaden kan bli mycket god 
under året. 
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Ekonomisk analys 
Resultatet för delåret ligger inom ram, mot ett 
positivt resultat. Prognosen visar ett resultat 
närmare förvaltningens budgetram detta kan 
förklaras med att huvuddelen av förvaltningens 
intäkter kommer under våren/sommaren men 

kostnaderna är stabila under året. Inom 
förvaltningens verksamhet sker kontinuerligt 
besparingar på allt som inte är absolut nödvändigt 
i och med det rådande ekonomiska läget. Alla 
besparingar framöver kommer ge ytterligare ett 
positivt resultat då förvaltningen idag ser ett 
stabilt resultat inom den beslutade rambudgeten. 

 

  

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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Kommunala koncernföretag 
Vindelns kommunkoncern AB  
Ordförande Mathias Haglund (s)  
 

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

tkr 
jan-aug 

2020 
jan-aug 

2019 
prognos 

2020 

Verksamhetens intäkter 0 0 0 

Verksamhetens kostnader   0 0 0 

Avskrivningar 0 0 0 

Verksamhetens nettokostnader 0 0 0 

 0    

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 0 

Resultat efter finansiella poster 0 0 0 

      

Skatt på årets resultat 0 0 0 

       

Årets resultat 0 0 0 

    
TILLGÅNGAR 2020-08-31 2019-12-31  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 4 300 4 300  
Summa anläggningstillgångar 4 300 4 300  

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

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
EGET KAPITAL     
Årets resultat 0 0  
Övrigt eget kapital 100 100  
Summa eget kapital 100 100  

     
OBESKATTADE RESERVER 0 0  

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

Tkr 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

2020 
Budget 

aug 2020 
Utfall aug 

2020 
Avvikelse 
aug 2020 

Ben 1 – Vibos fastigheter, lägenheter 1 000 732 -268 666 1 814 1 148 

Ben 2 - Kommunens fastigheter 0 0 0 0 1 495 1 495 

Ben 3 - Industrifastigheter 148 76 -72 99 223 124 

Ben 4 - Vinet 109 -17 -126 73 -352 -425 

Totalt 1 257 791 -466 838 3 180 2 342 

 
Väsentliga händelser under perioden 
- Projektering och framtagande av 

upphandlingsunderlag för ett LSS-boende. 
- Hyresgästenkät genomförd beräknas kunna 

presenteras under kvartal 3/4. 
- Sockenmagasinet detaljplan varit på samråd 

fortsatt process under året. 
- Påbörjade renovering av brännskadad 

lägenhet. 
- Större underhåll och utbyte av aktiv utrustning 

för Vinet. 
- Nya tjänsteleverantörer finns numera i 

bredbandsnätet som kunderna kan välja på. 
 

Målanalys 
Nedan redogörs bolagets arbete och nuläge för 
kommunens övergripande mål.  
 
Vindelns kommun ger bra service med god 
kvalitet 
Vindelnbostäder ger bra service till hyresgäster 
samt har avtal med IFO sociala Vindelns kommun 
för att underlätta för dem kommuninvånare som 
står längst ifrån bostadsmarknaden.  
 
Barn och unga i Vindelns Kommun ska ha bra 
uppväxtvillkor 
Vindelnbostäder tillhandahåller bra och trygga 
boendemiljöer för barn. 
 
Vindelns Kommun är en attraktiv kommun att 
leva, bo och verka i 
Vindelnbostäder tillhandahåller bostäder till olika 
hyresnivåer och lägenhetsstandard för att vara ett 
attraktivt fastighetsbolag därmed öka 
attraktiviteten att leva och bo i Vindeln. 
 

Vindelns Kommun ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 
Vindelnbostäder som är en del av Vindelns 
kommun koncern bidrar till att vara en bra och 
attraktiv arbetsgivare 
 
God ekonomi hushållning, med hållbar 
ekonomisk utveckling och ett effektivt 
resursutnyttjande. 
Vindelnbostäder jobba ständigt med att 
effektivisera och effektiv styrning vilket medför 
överskott i de årliga boksluten. 
 

Ekonomisk analys 
För delårsbokslutet uppvisar Vindelnbostäder ett 
stort överskott på 2342 tkr. Detta beror på att 
vissa poster ej upparbetats ännu, t.ex. underhåll 
och vissa övriga fastighetskostnader, och därmed 
ej belastat resultatet. Helårsprognosen för 
Vindelnbostäder utifrån delårsbokslutet är 791tkr, 
lite lägre än budget. Vakansgraden har ökat till 
knappt 3% (1,9% 2019) mycket beroende på 
tillskottet av nya lägenheter som färdigställdes 
under 2019 samt covid-19 som drabbade Sverige 
under våren 2020. Industrifastigheterna kommer 
även under andra halvan 2020 minska intäkter på 
grund av en viss hyresrabatt avhänt till covid-19.    
 
Ben 1 – Bostäder 
Intäkterna visar ett överskott mot budget med 305 
tkr hänförs mot hyreshöjningar och mer uthyrda 
lokaler. Högre fastighetskostnader med 
fördyringar av bevakning och jourkostnader, 
snöröjning samt löpande underhåll. Under året 
kommer även fastighetskostnader tyngas av en 
lägenhetsbrand som är under renovering. Övriga 
lägre kostnader som beror på mindre kostnader 
för utredningar och konsultkostnader. Ben 1 visar 
en utfall för perioden  1814 tkr, vilket är 1148 tkr 
bättre än budget . Ben 1 visar en prognos för 2020 
på ett positivt resultat 732 tkr vilket är 268tkr 
sämre än budget för helår. 
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Ben 2 - Kommunen 
Ben 2 visar ett överskott med 1495 tkr, 
anledningen till det beror på en felbudgetering 
avseende hyra av lokaler samt inte upparbetat 
löpande underhåll ännu. Ben 2 visar en prognos 
för 2020 på ett resultat lika med årets budget. 
 
Ben 3 - Industrifastigheter 
Ben 3 visar ett överskott på 223 tkr. Högre 
fastighetskostnader vilket främst beror på ökade 
kostnader för fastighetsskötsel och hyra för 
modulhuset/förskolan. Avskrivningar visar ett 
överskott med 271 tkr, anledningen till det är att 
en hyresgästanpassning på Brinken blivit 
färdigavskriven vilket inte togs hänsyn till i 
budgeten. Ben 3 visar en prognos för 2020 på ett 
positivt resultat om 76 tkr, vilket är 72 tkr sämre 
än budget 2020. 
 

Ben 4 - ViNet 
Ben 4 visar på underskott för perioden med 352 
tkr. Intäkter visar på ett underskott om 114 tkr 
som beror på till stor ej fakturerade 
nyanslutningar. Ben 4 visar en prognos för 2020 
på ett negativt resultat om 17 tkr, vilket är 126 tkr 
sämre än budget. 
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Resultat- och balansräkning 

tkr 
jan-aug 

2020 
jan-aug 

2019 
prognos 

2020 

Verksamhetens intäkter 31 455 29 524 47 325 

Verksamhetens kostnader   -22 502 -22 166 -37 304 

Avskrivningar -4 965 -4 323 -7 935 

Verksamhetens nettokostnader 3 988 3 035 2 086 

      

Finansiella intäkter 3 2 2 

Finansiella kostnader -811 -801 -1 297 

Resultat efter finansiella poster 3 180 2 236 791 

      

Bokslutsdispositioner      

Skatt på årets resultat      

       

Årets resultat 3 180 2 236 791 

    
TILLGÅNGAR 2020-08-31 2019-12-31  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Materiella anläggningstillgångar     
Mark och byggnader 169 371 186 063  
Maskiner och inventarier 3 008 3 877  
Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 40 40  
Långfristiga fodringar 0 0  
Summa anläggningstillgångar 172 419 189 980  

     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Kortfristiga fordringar 3 424 6 277  
Kortfristiga placeringar 0 0  
Kassa och bank 37 036 16 614  
Summa omsättningstillgångar 40 461 22 891  
Summa tillgångar 212 880 212 871  

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
EGET KAPITAL     
Årets resultat 3 180 111  
Övrigt eget kapital 28 533 28 422  
Summa eget kapital 31 713 28 533  

     
OBESKATTADE RESERVER 4 528 4 528  

     
AVSÄTTNINGAR 61 61  

     
SKULDER     
Långfristiga skulder 167 000 167 000  
Kortfristiga skulder 9 578 12 749  
Summa skulder 176 578 179 749  
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 212 880 212 871  
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AB Bubergsgårdens friluftsanläggning 
Ordförande Britt-Louise Eriksson (s)\ VD Lars Waltari 
 
Perioden i siffror 

Tkr 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

2020 
Budget aug 

2020 
Utfall aug 

2020 
Avvikelse 
aug 2020 

Skidverksamhet -319 -439 -120 -212 -96 115 

Restaurangverksamhet -231 -104 127 -153 -46 108 

Campingverksamhet 45 -2 -47 30 -72 -102 

Kommunbidrag 500 650 150 332 433 101 

Totalt -5 106 111 -3 219 222 

Väsentliga händelser under perioden 
- Snörika fina backar då tillgången att natursnö 

var relativt god samt möjlighet till större 
nyttjande av snökanonerna.  

- Sprutning av konstsnö var tvunget att 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. 

- 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. 

- Nytt upplägg för preparering av nedfarterna 
med den ”nya” pistmaskinen gav ett mycket 
bra resultat till allas belåtenhet.  

- Campingen är fullbelagd till sina 52 platser och 
intresset för campingen fortsätter att växa med 
mer än 15 i kö för plats.  

- Verksamheten har fått bra respons, dock ett 
tapp på grund av Corona-pandemin. 

- Besökssiffror på mer än 12 000 aktiva gäster 
utöver de som besökt anläggningen i samband 
med evenemang och spontanbesök. 

 
Ägardirektiv 
Bolaget har tre huvud prioriteringar 
 
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 och att 
attrahera nya gäster och träningsgrupper.  
 
Vara kostnadseffektivt 
Bolaget skall vara kostnadseffektivt, för att i större 
utsträckning kunna finansieras investeringar i 
anläggningen. 
 
Ekonomi 
Resultatet för perioden blev ett överskott om 219 
tkr. Där ingår driftsbidrag från kommunen med 
433 tkr, vilket är 101 tkr mer budget. Prognosen 
för året är ett överskott om 106 tkr, där 
kommunens driftsbidrag uppgår till 650 tkr. 
Beräknat intäktsbortfall med anledning av 
Corona-epidemin mars-april är ca 250 tkr.  
 
Framtid 
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.  
 
Utveckla campingen med fler platser och 
samlingslokal med duschar och kök samt ett 
säkrare dricksvatten tillgång för hela 
anläggningen. 
 
Ansökan om bidrag från Landsbygdsprogrammet 
ligger aktiv avseende utvecklandet av ett Ski-
Center på Buberget 2021. 
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 Fastställd av Kommunfullmäktige  

Resultat- och balansräkning 

tkr 
jan-aug 

2020 
jan-aug 

2019 
prognos 

2020 

Verksamhetens intäkter 2 009 1 629 2 739 

Verksamhetens kostnader   -1 577 -1 550 -2 314 

Avskrivningar -213 -212 -313 

Verksamhetens nettokostnader 219 -133 112 

      

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader -1 0 -6 

Resultat efter finansiella poster 219 -134 106 

      

Bokslutsdispositioner      

Skatt på årets resultat      

       

Årets resultat 219 -134 106 

    
TILLGÅNGAR 2020-08-31 2019-12-31  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Materiella anläggningstillgångar     
Mark och byggnader 1 941 2 017  
Maskiner och inventarier 658 764  
Finansiella anläggningstillgångar     
Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 0 0  
Långfristiga fodringar 0 0  
Summa anläggningstillgångar 2 599 2 781  

     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Kortfristiga fordringar 110 700  
Kortfristiga placeringar 0 0  
Kassa och bank 185 61  
Summa omsättningstillgångar 296 762  
Summa tillgångar 2 895 3 543  

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
EGET KAPITAL     
Årets resultat 219 -344  
Övrigt eget kapital 663 1 007  
Summa eget kapital 881 663  

     
OBESKATTADE RESERVER 0 0  

     
SKULDER     
Långfristiga skulder 629 629  
Kortfristiga skulder 1 384 2 251  
Summa skulder 2 013 2 881  
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 2 895 3 543  
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Vindeln Vatten och Avfall AB 
Ordförande Mathias Haglund (s)\ VD Tomas Blomqvist 
 
Perioden i siffror 

Tkr 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
2020 

Budget  
aug 2020 

Utfall 
aug 2020 

Avvikelse 
aug 2020 

Vatten och Avlopp 1 079 1 056 23 719 595 -124 
Avfall och Återvinning 0 0 0 0 0 0 

Totalt 1 079 1 056 23 719 595 -124 
(Avser resultat efter finansnetto) 
 

 
Väsentliga händelser under perioden 
- Verksamheten fortskrider i stort sett enligt 

plan 
- Pandemin har inte hittills haft någon större 

påverkan på verksamheten. Distansarbete med 
varannan vecka på arbetsplatsen och varannan 
vecka hemma fortsätter till årsskiftet 

- Vindelns kommun har haft flera vattenläckor, 
varav fyra större, under våren. Av de fyra 

- större var två lokaliserade till Vindeln 
(Banvallen i Renfors samt Brandstation), en till 

- Hällnäs och en till Tvärålund, under väg 613. 
- Renovering av gemensamhetslokaler vid 

Rosinedal har pausats i avvaktan på beslut om 
fortsättning 

- Matavfallsinförande utfört, matavfallsvolymer 
inte ökat som förväntat fler hemkomposter och 
mindre i tunnan 

- Förpackningar och tidningar sorteras ut till 
högre grad än innan, vilket också bidrar till att 
totala avfallsvolymer insamlat minskat i 
Vindeln. 

 
Målanalys 
Vakin är delägt av flera kommuner, där andelen 
står i relation till invånarantalet. Vår styrning 
uttrycks i vår Affärsplan och är antagen av Vakins 
styrelse.  
 
Styrning och övergripande mål bygger på det 
ramverk som Agenda 2030 tillhandahåller. Ett 
långsiktigt angreppssätt med avstamp i Agenda 
2030 är en förutsättning för Vakins utveckling i 
hållbar riktning, där vi har formulerat fyra 
strategiska, övergripande mål. Varje mål ska 
brytas ned till mätbara mål och aktiviteter på 
avdelningsnivå.  De fyra övergripande målen är: 
Hög leveranssäkerhet, Hållbar och effektiv 
hantering av resurser, Aktiv roll i 

samhällsplanering och Kompetenta och 
kundorienterade medarbetare. 

 
Ekonomisk analys 
Totala omsättningen för perioden uppgår till 
13 511 tkr (13 841 tkr i budget). Totala resultatet 
efter finansnetto uppgår till 595 tkr (719 tkr).  
 
Periodens omsättning för Vatten och Avlopp 
uppgår till 8 657 tkr (8 777 tkr). Resultatet efter 
finansnetto uppgår till 595 tkr (719 tkr). Avfall och 
Återvinnings omsättning för perioden uppgår till 4 
861 tkr (5 064 tkr). Resultatet efter finansnetto 
uppgår till 0 tkr (0 tkr).  
 
Den totala skillnaden mellan periodens utfall och 
budget är -124 tkr avser mindre nettoförändringar 
på flera poster.  
 
Totala omsättningen i årsprognosen uppgår till 20 
936 tkr (20 762 tkr i årsbudget). Årsprognosens 
totala resultat efter finansnetto uppgår till 1 056 
tkr (1 079 tkr). 
 
Årsprognosens omsättning för Vatten och Avlopp 
uppgår till 13 045 tkr (13 166 tkr). Resultatet efter 
finansnetto uppgår till 1 056 tkr (1 079 tkr). Avfall 
och Återvinnings prognostiserade omsättning för 
året uppgår till 8 307 tkr (7 596 tkr). Resultatet 
efter finansnetto uppgår till 0 tkr (0 tkr).  
 
Skillnaden mellan prognos och budget är -23 tkr 
och avser mindre nettoförändringar på flera 
poster.  
 
Investeringarna i anläggningstillgångar till och 
med augusti uppgår till 3,2 mkr. Årsprognosen 
uppgår till 7,5 mkr (10,3 mkr i årsbudget). 
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Resultat- och balansräkning 
 

tkr 

jan-aug 
2020 

jan-aug 
2019 

prognos 
2020 

Verksamhetens intäkter 13 511 12 265 20 936 

Verksamhetens kostnader   -11 587 -11 256 -17 788 

Avskrivningar -1 094 -876 -1 612 

Verksamhetens nettokostnader 830 133 1 536 

      

Finansiella intäkter 49 10 10 

Finansiella kostnader -284 -261 -490 

Resultat efter finansiella poster 595 -118 1 056 

      

Bokslutsdispositioner      

Skatt på årets resultat      

       

Årets resultat 595 -118 1 056 

    
TILLGÅNGAR 2020-08-31 2019-12-31  
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar 11   

Materiella anläggningstillgångar     

Mark och byggnader 19 836 16 934  

Maskiner och inventarier 24 035 24 869  

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier och andelar, obligationer och bostadsrätter 200 200  

Långfristiga fodringar 284 226  

Summa anläggningstillgångar 44 366 42 229  

     

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Kortfristiga fordringar 6 828 2 287  

Kortfristiga placeringar 0 0  

Kassa och bank 9 120 9 612  

Summa omsättningstillgångar 15 948 11 899  

Summa tillgångar 60 314 54 129  

     

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     

EGET KAPITAL     

Årets resultat 595 -557  

Övrigt eget kapital 2 010 2 566  

Summa eget kapital 2 605 2 009  

     

OBESKATTADE RESERVER 0 0  

     

SKULDER     

Långfristiga skulder 52 383 41 894  

Kortfristiga skulder 5 326 10 225  

Summa skulder 57 709 52 119  

Summa skulder, avsättningar och eget kapital 60 314 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 Mål nivå Lägesbedömning 

  Nyckeltal 2019 2020 2020 

Vindelns Kommun ger bra service med god 
kvalitet 

        

Nöjd Regionindex  
SCB:s medborgar-
undersökning 

60 65   

Nöjd Medborgarindex  
SCB:s medborgar-
undersökning 

53 55   

Nöjd Inflytandeindex - Förtroende 
SCB:s medborgar-
undersökning 

48 50   

Nöjd Inflytandeindex - Information 
SCB:s medborgar-
undersökning 

52 55   

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

59 60   

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

Post- och telestyrelsen 69,5 75   

          

Barn och Unga i Vindeln ska ha bra 
uppväxtvillkor 

        

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

SCB   5   

Nettoinflyttning barn i skola/förskola 
Nettoinflyttning 0-19 
år  

5 öka   

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 
13-20 år 

Riksidrotts- förbundet   30   

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

SCB, Kungliga 
biblioteket 

26,7 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 30 Per Q2 -14 

Näringslivsklimat, Vindelns kommun ska förbättra 
sin ranking 

Svenskt Näringslivs 
ranking 

213 100 197 

Branschspecifika möten Antal möten 10 20 2 

Antal företagsbesök av kommunens ledning   26   8 

Antal nystartade företag SCB 5,0 6   
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Arbetslöshet % Scb 4,7 4,5   

Arbetslöshet 16-24 år % Scb 4,1 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 

  > 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 

  < 10   

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

  < 7   

Egen företagare, antal SCB (kvinnor)   150   

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

Försäkringskassan 33,6 35   

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

Försäkringskassan 44,5 50   

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

BRÅ .. < 65   

Insamlat hushållsavfall kommun, kg/inv. Avfall Sverige   < 350   

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

Ton CO2-ekv/inv.   105   

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

EES   60   

          

Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare         

Medarbetarengagemang Totalindex   85   

  Ledarskaps index   85   

  Motivations index   85   

  Styrningsindex   85   

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

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

SKR 85 85   
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Lönegap median kvinnor - median män anställda 
av kommunen, kr 

SCB 1 122 -600   

Anställda 35-54 år, kommun, andel (%) SKR 43 47   

Anställda utrikes födda, kommun, balanstal SKR   0,9   

Jag tycker att Vindelns kommun är en bra 
arbetsgivare 

Medarbetarenkäten, 
medarbetarskap 

  5,2 - 

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

Medarbetarenkäten, 
kompetens och utv. 

  5,2 - 

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

  5 - 

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

Medarbetarenkäten, 
ledarskap 

  5,2 - 

På min arbetsplats använder vi resurserna på ett 
bra sätt 

Medarbetarenkäten, 
mål och uppdrag 

  5,5 - 

Vi samarbetar med andra arbetsplatser för att nå 
goda resultat 

Medarbetarenkäten, 
mål och uppdrag 

  4,5 - 

          

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

Kommunens 
årsredovisning 

  1,50%   

Soliditet inkl. pensionsförpliktelser   13,40% > 6,0 % 17,0% 

Soliditet exkl. pensionsförpliktelser   38% > 55 % 56,9% 

Nettoinvesteringar 100 % egna medel 100% 100% 100% 

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola, 
kr/elev 

Kolada, index 100 = 
riket 

126,02 130   

Resultatavvikelse i % från budget KS Kommunstyrelsen 0,8% 0,0% +1,9% 

Resultatavvikelse i % från budget BUN 
Barn- och 
utbildningsnämnd 

-0,8% 0,0% -2,2% 

Resultatavvikelse i % från budget SN Socialnämnd -4,7% 0,0% -6,3% 

Resultatavvikelse i % från budget MBN 
Miljö- och 
byggnadsnämnd 

4,6% 0,0% -0,5% 

 

  



 
 

Delårsbokslut 2020 
 
 
 

 Sida 44(50) 
  
  
  
  
  

 

 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

  
Utfall Utfall  Mål nivå Bedömning 

2019 2020 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 
  

90,2   
  

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

Skolverket 58 

  

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   Öka   

-   Barngruppernas storlek ska minska, 
genomsnittligt antal 

Skolverket 13,3 
  

Max 15   
  

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

Skolverket, SCB 67 
  

100   
  

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

Skolverket, SCB 
Ingen statistik 
finns att tillgå 

  
  

100   
  

  

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

Skolverket 86,8   100   

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

Skolverket 90,6   100   

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

Skolverket 95 
  

100   
  

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

Skolverket 69,8   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   
  

Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare         

Att arbeta framåtsyftande med personalfrämjande åtgärder och aktiviteter       

-   Medarbetarengagemang (HME) 
grundskola - Totalindex 

Medarbetar-
enkäten 

-   Öka   

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

-   Sjukfrånvaro, andel (%) Previa 7,14   <4,33   
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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   129 629 

  
(100)   (100) 

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

SCB 
24 676   20 067 

  
(19)   (15) 

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

SCB 
8 216   6 801 

  
(6)   (5) 

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

SCB 
63 951   73 846 

  
(48)   (57) 

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

SCB 
3 977   5 228 

  
(3)   (4) 

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

SCB 
4 275   4 868 

  
(3)   (4) 

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

SCB 
27 883   18 819 

  
(21)   (15) 
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Socialnämnden 
 

  Utfall Utfall Bedömning 

    2019 2020 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        

Våra brukare skall uppleva ett bra bemötande          

-           Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
bemötande, andel (%) 

Socialstyrelsen 
         

-           Totalt   100        

-           Kvinnor   100        

-           Män   100        

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

Socialstyrelsen 
         

-           Totalt   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        

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

Socialstyrelsen 
Äldre guiden 78        

  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 
         

  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        

-           Kvinnor   89        

-           Män   100        

-          Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 

Socialstyrelsen 
         

-           Totalt   96        

-           Kvinnor   100        

-           Män   94        

Våra brukare skall uppleva Trygghet          

-          Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – trygghet 
andel 

Socialstyrelsen 
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-           Totalt   96        

-           Kvinnor   100        

-           Män   94        

-          Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
trygghet andel 

Socialstyrelsen 
         

-           Totalt   97        

-           Kvinnor   96        

-           Män   100        

Verksamheterna skall ha god Tillgänglighet          

-          Informationsindex för kommunens webbplats - 
Äldreomsorg 

SKL 
         

Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare            

Arbetsvillkor skall vara Jämställda            

Personalen skall uppleva Delaktighet[1]          

-           Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst 
äldreomsorg – Ledarskapsindex 

Undersökning 
kommunen 

         

-           Medarbetarengagemang (HME) hemtjänst 
äldreomsorg – Styrningsindex 

Undersökning 
kommunen 

         

-           Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende 
äldreomsorg – Ledarskapsindex 

Undersökning 
kommunen 

         

-           Medarbetarengagemang (HME) särskilt boende 
äldreomsorg – Styrningsindex 

Undersökning 
kommunen 

         

-           Medarbetarengagemang (HME) för hela förvaltningen Undersökning 
kommunen 

         

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        

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

SCB 

27 800        

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

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

SCB 

45 528        
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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 

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. 

Påbörjat, men ej 
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.  

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 mätning är 
inplanerad som utgår 

ifrån den nya 
målstrukturen.  

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. 

Arbetet pågår. 

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 är påbörjat. 
Flertalet 

processbeskrivningar 
arbetas fram under 

året.  

Barn och Unga i Vindeln ska ha bra uppväxtvillkor 

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. 

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   

Slutfört Ingen åtgärd för 2020   
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Verka för att barn och 
unga vistas i trygga och 
hälsosamma miljöer. 

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

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. 
Påbörjat ej slutfört.  

Vindeln ska vara en attraktiv arbetsgivare 

God fysisk arbetsmiljö 
Minst en skyddsrond 
årligen av den fysiska 

arbetsmiljön.  
Ej utförd 

Minst en skyddsrond 
årligen av den fysiska 

arbetsmiljön.  
Ej utförd 

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 
minimum i år på 

grund av pandemin 
och det ekonomiska 

läget. 

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 
kommunfullmäktige. 

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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Bilaga 2 – Rättelse av fel 
 

Resultaträkning Koncernen  Kommunen 

Mkr Före Justering Efter  Före Justering Efter 

Verksamhetens intäkter 69,2 0,9 70,2  46,2 0,9 47,1 

Verksamhetens kostnader   -302,6 0,0 -302,6  -288,0 -0,3 -288,2 

Avskrivningar -14,5 -0,2 -14,6  -9,0 -0,2 -9,2 

        

Balansräkning Koncernen  Kommunen 

Mkr Före Justering Efter  Före Justering Efter 

Mark och byggnader 281,8 7,2 289,0  143,4 7,2 150,6 

Pågående nyanläggningar 67,8 4,1 71,9  0,0 4,1 4,1 

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

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

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

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

        

Kassaflödesanalys Koncernen  Kommunen 

Mkr Före Justering Efter  Före Justering Efter 

Årets resultat 10,1 0,8 10,9  8,4 0,5 8,9 

Justering för ej likviditetspåverkande poster  15,2 0,2 15,4  9,7 0,2 9,9 

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar 2,1 -0,7 1,4  3,6 -0,7 2,9 

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -4,3 0,0 -4,3  -12,1 0,3 -11,9 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -25,8 -0,3 -26,1  -6,5 -0,3 -6,8 

        

Nothänvisningar Koncernen  Kommunen 

Tkr Före Justering Efter  Före Justering Efter 

Not 1 - Bidrag 26 316,2 943,4 27 259,6  26 274,5 943,4 27 217,9 

Not 2 - Lämnade bidrag 8 643,0 0,0 8 643,0  8 658,3 250,0 8 908,3 

Not 3 - Avskrivningar byggnader och 
anläggningar 12 128,3 191,7 12 320,0  7 679,0 191,7 7 870,7 

Not 9 - Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, ingående anskaffningsvärde 572 830,7 10 241,0 583 071,7  310 040,4 10 241,0 320 281,4 

Not 9 - Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, inköp 20 990,8 1 531,3 22 522,0  6 929,4 1 531,3 8 460,7 
Not 9 - Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, ingående ackumulerade 
avskrivningar -225 415,3 -159,5 -225 574,8  -161 650,4 -159,5 -161 809,9 

Not 9 - Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar, årets avskrivningar -18 156,8 -340,0 -18 496,7  -11 246,4 -340,0 -11 586,3 

Not 12 - Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 22 807,6 -1 776,6 21 031,0  18 832,2 -1 776,6 17 055,6 

Not 15 - Eget kapital 187 217,1 1 396,9 188 614,1  158 796,0 1 396,9 160 192,9 

Not 15 - Årets resultat -2 538,7 688,5 -1 850,3  -1 555,2 688,5 -866,8 

Not 18 - Skuld för investeringsbidrag 1 700,0 7 410,7 9 110,7  1 700,0 7 410,7 9 110,7 
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