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Året har i hög utsträckning präglats av pandemin. I så gott som alla delar av
kommunkoncernen har verksamheterna snabbt fått ställa om för att möta nya behov och
förändrade förutsättningar. Inom kommunen har i samband med kommunens hittills enda
smittoutbrott på ett särskilt boende i viss mån förflyttat personal för att täcka upp behovet som
under en period var större där än på ordinarie arbetsplats. Initialt ökade sjukfrånvaron kraftigt
men har sedan återgått till mer normala nivåer. Allra mest påverkades verksamheterna inom
vård- och omsorg, men under senare tid så har även förskolor och skolor tidvis haft olika
tillfällen av smittokluster som bidragit till en högre sjukfrånvaro än normalt. För elever inom
grundskolan, gymnasieskolan och för vuxenstuderande så har undervisningen under vissa
perioder ställts om till växelvis digital undervisning, helt eller delvis. Under en tid så har även
några verksamheter stängts helt eller delvis, bland annat idrottshallar, simhallar och bibliotek.
Kommunens resultat för 2020 uppgick till 9,3 mkr, före jämförelsestörande (8,9 mkr efter
jämförelsestörande poster), vilket är 5,8 mnkr högre än vad som budgeterats för året (5,4
mkr). Kommunkoncernens resultat uppgick till 42,7 mkr, en ökning med 18,7 mkr jämfört
2019. Den största bidragande anledningen är att kommunen gör ett betydligt bättre resultat än
föregående år, samt att BTEA gör för tredje året i rad ett rekordresultat där framför allt en
fortsatt mycket stark utbyggnation i fjällvärlden bidrar till en fortsatt stark tillväxt.
Kommunens resultat har i stor grad påverkats av rådande pandemi och lågkonjunktur, men de
direkta ekonomiska effekterna av pandemin är svåra att beräkna. Pandemin och konjunkturnedgången medförde initialt kraftigt minskade skatteintäkter men statsbidragen utökades
stegvis under året. Prognosen för skatteintäkterna återhämtades under sommaren och början
av hösten för att i slutet på året nedrevideras på nytt.
Kommunen har utöver förstärkningar av generella statsbidrag även kompenserats från staten
för högre sjuklönekostnader och för samtliga extrakostnader som uppkommit med anledning
av pandemin. I bokslutet för 2020 så bokades en fordran upp mot staten som motsvarande
90% av kommunens upparbetade kostnader, beslut togs sedan av Socialstyrelsen att bevilja
100% av de kostnader som kommunen ansökte om ersättning för.
Trots de exceptionella utmaningar som kommunen ställts inför har samtliga 4 av kommunens
finansiella mål uppnåtts samtidigt som drygt 70% av verksamhetsmålen har uppnåtts helt eller
delvis. Däremot är inget av de 4 medarbetarmålen uppfyllt för året, vilket till stor del kan
förklaras med effekter som pandemin har fört med sig. Investeringsnivån har varit något lägre
än tidigare år pga. att flertalet investeringar försenats i tid pga. att arbetet i kommunen under
ca ett halvår näst intill uteslutande fokuserades på arbetet med pandemin. nivå. Soliditeten
uppgår vid årsskiftet till 50,9% (bortsett från pensionsskuld intjänad innan 1998) Samtliga
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investeringar under året har finansierats med egna medel, dvs utan extern upplåning. Detta
gäller även för den totala kommunkoncernen.
Osäkerheten kring utvecklingen av ekonomin är fortsatt hög eftersom de ökade statsbidragen
för 2020 delvis trappas ned enligt prognosen för de kommande åren, samtidigt som vi ännu
inte ser effekterna fullt ut hur kommunens och regionens näringsliv påverkas av nuvarande
situation, även om det i våran kommun hittills ser ut som att näringslivet klarat sig generellt
något bättre än i många andra kommuner.
I grunden har kommun sedan drygt ett decennium en stabil ekonomi med relativt goda
förutsättningar. Årets resultat har också givit möjlighet att höja resultatutjämningsreserven
inför eventuellt sämre tider.
Befolkningen har under året ökat näst mest i länet sett till en procentuell ökning, och
invånarantalet har ökat med 73 personer under perioden 1/11 2019 till den 1/11 2020. Vi ser
även en stark efterfrågan att flytta till kommunen och därför är en viktig politisk prioritering
att arbeta med att skapa förutsättningar för det. Flera boendeprojekt är pågående och totalt så
gäller det ca 130-150 bostäder spritt över kommunen.
Vi ser även en stark positiv pandemieffekt i kommunen där antalet byggärenden ökade med
57% jämfört med året innan.
Förutom pandemi och lågkonjunktur står kommunen inför stora utmaningar gällande
kompetensförsörjningen och att säkra välfärden när andelen barn, unga och äldre ökar i
befolkningen.
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Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och
förvaltningsorganisation som är uppdelad i avdelningar, samt i tre helägda bolag varav det ena
är ett helägt holdingbolag (Bergab AB) som äger dotterbolagen Bergs Tingslags AB samt
Bergs Hyreshus AB. Kommunen är dessutom ägare till 50% av Vatten och Miljöresurs som är
det samägda driftsbolaget för VA och avfall som ägs tillsammans med Härjedalens kommun.

Bergs kommuns politiska och förvaltningsorganisation
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Bergs kommuns bolagskoncern

Bergs Kommun

Bergab AB
(holdingbolag)

Bergs Tingslags AB

Bergs Hyreshus AB

Vatten och Miljöresurs
AB (50%)

Årets resultat för bolagen inom koncernen Bergs kommun
Bergab AB: 14 033 tkr (4 473 tkr – 2019)
Bergs Tingslags Elektriska AB (BTEA): -359 tkr (-441 tkr – 2019)
Bergs Hyreshus AB: 3 356 tkr (-4 226 tkr – 2019)
Resultatet för koncernen Bergab: 33 808 tkr (24 215 tkr 2019).
Koncernen Bergs kommuns resultat för år 2020 är +42,7 mkr (+24,0 mkr 2019).
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Året har till mycket stort del präglats av den pågående världsomfattande pandemin, vilket har
inneburit att året i bolaget till stor del handlat om förvaltning då resurser ianspråktagits för
arbetet med pandemin. I slutet av året påbörjades arbetet med att revidera ägardirektiven för
dotterbolagen. Ett arbete som har målsättningen att ett förslag med reviderade ägardirektiv ska
finnas framtagna för beslut i slutet av 2021.
Dotterbolagen har inte så här långt sett några större negativa konsekvenser pga. pandemin.
Däremot kan man se att antalet nybyggnationer och bygglov har ökat kraftigt under 2020 och
har även fortsatt under de första månaderna under 2021. Detta har även bidragit till att
nyanslutningar av nya elabonnenter har ökat kraftig för dotterbolaget Bergs Tingslags
Elektriska AB, vilket med stor sannolikhet är den positiva effekten vi ser i Bergs kommun till
följd av att vi ser att efterfrågan att både bygga samt att även flytta till kommunen har ökat
under det gångna året.

Fjällområdenas expansion fortsätter i snabb takt. Under år 2020 har el dragits fram till 180
nya fastigheter och bolaget har fått ca 250 nya abonnenter.
Projekteringen av den nya 52 kV ledning mellan Rätan och Storhogna fortskrider, om
tidplanen håller kommer första stolpen resas under hösten 2021 och ledningen driftsättas två
år senare.
Behovet av den nya ledningen blir allt tydligare. Energiökningen har, på grund av de senaste
årens tillväxtexplosion i fjällområdena, varit betydande och nya effekttoppar inledde år 2021.
Under året påbörjades ett av bolagets största ombyggnadsprojekt någonsin. All kvarvarande
luftledning i Storhogna och Sångbäcken grävs ned. Vid årsskiftet återstod endast en liten del
av projektet vilket kommer att färdigställas under år 2021.
Vi intensifierar vår satsning på smarta elnät, och har under året i våra nätstationer byggt in
teknik för att upptäcka fel. Detta kommer att leda till snabbare felavhjälpning med kortare
avbrott som följd. Arbetet har påbörjats i Björnrike som avståndsmässigt ligger längst bort,
och kommer därefter under kommande år i första hand fortsätta med de kundtäta
fjällområdena.
Spänningshöjningen till 24kV slutfördes i Bursnäsområdet, och därmed kopplades Bergs
Tingslags mottagningsstation i Bursnäs kraftverk ur - ännu en milstolpe i bolagets historia.
År 2020 sålde bolaget de laddstationer för elbilar som byggts inom ramen för stöd från
"Klimatklivet" till Fyrfasen Energi AB.

Covid-19 pandemin har hittills inte medfört någon större ekonomiska påverkan för bolaget.

9

Kundförlusterna, 112 tkr (75tkr), har ökat marginellt , vilket sannolikt ej är en konsekvens av
pandemin.
Kostnader för utbildning och resor har minskat, då resor undvikits och möten, kurser och
utbildning om möjligt genomförts digitalt.
Pandemin har under året medfört att alla arbetstagare som har möjlighet att arbeta hemifrån
uppmanats att göra detta. Detta har medfört att beläggningen på kontoret under året har varit
ca 30 %. God disciplin att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer har medfört att
endast två medarbetare under året insjuknat i Covid-19, dessa har dock blivit smittade utanför
arbetet.
Ekonomiska mål enligt ägardirektiven
Mål

Utfall 2020 Utfall 2019

Räntabilitet räknat som rullande 36-månaders medeltal

15%

23%

21%

Soliditet

50%

60%

58%

År 2020 var liksom föregående år vädermässigt milt, vilket inneburit den lägsta
energiomsättningen sedan år 2014.
Det årliga underhållet på värmeverket i Svenstavik sker på försommaren, och blev i år
omfattande då en renovering av keramiken krävdes. Detta, samt att en värmebölja sammanföll
med återstart av pannan och medförde en försening och tre veckors drift i elpanna, medförde
ökade kostnader.
Ekonomiska mål enligt ägardirektiven
Mål Utfall 2020 Utfall 2019
Uppvisa vinst efter finansnetto motsvarande % av
nettoomsättningen

20%

10%

11%
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Bolaget har efter ett år av pandemin inte märkt av någon betydande påverkan på
verksamheten från coronaviruset. Åtgärder som vidtagits under året är att inget underhåll görs
förutom i akuta fall under rådande omständigheter.
Bolagets etablering/köp av en förskolemodul i Hackås, vilket tillförde en avdelning med 15 st
platser, färdigställdes på kort tid för att tillgodose inflyttningen som sker i Hackås, invigning
av förskolan skedde under hösten 2020.
Bolaget har också köpt en fastighet i Klövsjö med benämning gamla byggshopen, fördelning
på ytor är 3 st lokaler samt två stycken bostäder, total yta 493 kvm, färdig för uthyrning under
första kvartalet 2021.
En ny försäkringspart har upphandlats inför 2020 där det för bostäder landade på Gjensidige
och för lokaler Länsförsäkringar, detta har mynnat ut i att premiekostnaden har sjunkit med 1
mkr mot förgående år.
Räntan på våra krediter hos Kommuninvest har sjunkit med ca 300 tkr efter en del
omsättningar som gjorts under året.
En del hyresnedsättningar har gjorts under året (8 st) till våra lokalhyresgäster dock med
mindre belopp.
Coronapandemin som gjort att bolaget under stora delar av året endast utfört akuta åtgärder i
våra fastighetsbestånd vilket medfört att ett stort antal felanmälningar ligger och väntar på
åtgärd.
En del bränder har också förekommit i bolagets bestånd under året varav en större brand där
större delen av ett bostadshyreshus med 12 st lägenheter är till stor del
brandskadad/vattenskadad. Reparationsarbete pågår för fullt där för återställande av
lägenheter, förväntad inflyttning i den första trappuppgången beräknas ske under maj månad
2021.
Bolagets underhållsarbete fortsätter att öka. Bolaget har fortsatt att byta ut äldre låssystem till
ett digitalt passivt system vilket på sikt kommer ge en enklare och kostnadseffektivare
förvaltning. Radonmätningar har skjutits fram på grund av pandemin och kommer att
återupptas när pandemin är över. Åtgärderna i anslutning till radonmätningarna kommer
troligen att medföra åtgärder under flera år då arbetet är tidskrävande. Bolaget fortsätter att
utveckla funktionaliteten via mobiltelefoner och surfplattor till våra hyresgäster. Det kommer
också att medföra en högre servicegrad via fler e-tjänster och en ökad tillgänglighet för
hyresgästerna, såväl lägenhetshyresgäster som lokalhyresgäster.

11

Den mätning vi använts av 2020 Kontinuerlig NKI-mätning har fortsatt under året för att vi
ska kunna följa hur våra hyresgäster upplever oss som värd. Det innebär att ett mindre antal
hyresgäster får undersökningen varje månad sa att svaren sprids över året och uppföljningen
inte blir sa punktbetonad. Det ger också bolaget en chans att på ett bra sätt hantera de
kommenterar som kommer in från mätningen.

Ekonomiska mål enligt ägardirektiven
De ekonomiska kraven från ägarna har räknats för 2020 och jämförelseåret 2019 inom parentes.
Driftnetto uttryckt i procent för 2020 blev 32 % (25%), kravet här är 35 % på en rullande
femårsperiod. På direktavkastning finns ett krav på 5,5 % på en rullande femårsperiod, för 2020
blev detta 6,38 % (4,14%).

Omvärlden och påverkan av skatteunderlaget
År 2020 var exceptionellt ur många perspektiv. Redan innan pandemin så förelåg en
annalkande konjunkturnedgång med ett vikande skatteunderlag som följd, och när pandemin
utbröt så resulterade den i en extremt snabb nedgång i produktion och sysselsättning, såväl i
Sverige som i omvärlden. Osäkerheten var och är fortfarande mycket stor och den medförde
stora variationer i SKR:s skatteprognoser. Hur och i vilken omfattningen pandemin skulle
komma att påverka kommunens verksamheter under året var osäkert, samtidigt tog regeringen
beslut om både satsningar och åtgärder för att dämpa effekterna av konjunkturnedgången och
kostnadsökningarna på grund av pandemin.
Ekonomin vände under hösten uppåt, men mot slutet av året dämpades uppgången av den så
kallade andra vågen i pandemin. Parallellt kom information om omfattande och
framgångsrika tester av nya vaccin. Det innebar att vaccinering kunde påbörjas vid årsskiftet
både i Sverige och i stora delar av omvärlden, vilket bidrog till att konjunkturutsikterna
ljusnande och där nuvarande prognoser förutspår en snabb återhämtning av
samhällsekonomin och tillväxten av BNP under andra halvåret 2021.
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I vilken takt som återhämtningen av ekonomin kommer att fortgå är fortfarande högst osäkert,
och SKRs prognos är att efter en inledande kraftig återhämtning så kommer därefter
återhämtningen ske betydligt långsammare och att samhällsekonomin är tillbaka där den
befann sig innan Pandemin först under 2024. Arbetslösheten i riket bedöms ligga på en
relativt hög nivå de närmaste åren och bedöms inte sjunka nämnvärt från dagens nivå.
Pandemin med dess följdverkningar kommer under år 2021 att påverka kommuner och
samhället i stort och inte enbart ekonomiskt. Rapporter och signaler har kommit från hela
landet om en ökad psykosocial ohälsa som är kopplad till nuvarande pandemi.
Kommunfullmäktige har därför beslutat i mars 2021 att tillskjuta 1 mkr för insatser som kan
motverka denna pandemirelaterade ökning av psykisk ohälsa.

Befolkningsutvecklingen
Befolkningsutvecklingen har under många år varit den enskilt största utmaningen för
utvecklingen av kommunens skatteunderlag. Sett över ett längre perspektiv har kommunen
sedan länge en vikande befolkningsutveckling, med undantag för en två-årsperiod (2016 och
2017) då befolkningen ökade. Därför är det väldigt glädjande att på nytt se att kommunens
befolkning ökade under 2020 och stod för den näst största befolkningsökningen i länet sett i
förhållande till befintlig befolkning. Vi ser dessutom en stark efterfrågan att flytta till
kommunen och vi märker att denna efterfrågan har ökat rejält sedan pandemin bröt ut.
Kommunen arbetar aktivt med ett antal olika frågor och utvecklingsområden för att dra nytta
av de styrkor och fördelar som kommunen har jämfört med många andra kommuner, med
målet om en positivare befolkningsutveckling. I det arbetet inleddes en strukturanalys
genomfört utav ett externt företag vars slutsatser och rekommendationer bekräftar att de olika
utvecklingsfrågor och områden som kommunen redan startat upp är helt i linje med den
genomförda analysen som genomförts. Med strukturanalysen som grund togs ett
Tillväxtprogram fram som beslutades av kommunfullmäktige under 2020.
En viktig förutsättning för att kunna möta den ökade efterfrågan är tillgången av bostäder.
Därför är en av de viktigaste politiska prioriteringarna att skapa dessa förutsättningar, vilket
bl.a. har prioriterats i budgeten för 2021.
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Utbyggnationerna av fiber i kommunen är också under en stark utbyggnadsfas under 20202021 och utbyggnationen kommer även den förstärka attraktiviteten att bo i kommunen.
Befolkning Bergs kommun 1990-2020

Arbetsmarknad
Precis som i övriga Sverige så steg arbetslösheten i kommunen rejält under april-juni (ca 40%
- 70 personer) men stannade då av och minskade sedan sakta resten av året. Under perioden
ökade framför allt antalet personer som var öppet arbetslösa (50% - 54 personer) men genom
riktade insatser från Arbetsförmedlingen och stort fokus på att få arbetslösa ut i studier så
minskade andelen öppet arbetslösa kraftigt under sista kvartalet. Det totala antalet arbetslösa
var dock aldrig fler än den högsta noteringen de senaste tre åren (januari 2018). En siffra som
sticker ut är att antalet arbetslösa under 25 år gick från den lägsta noteringen sedan 2018 till
den högsta, en ökning på över 250% (26 personer) och den siffran var fortsatt hög året ut,
vilket är ett viktigt fokusområde under 2021.

Pensioner och pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s.k. blandmodellen, vilket innebär att
pensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför
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balansräkningen. Ansvarsförbindelsen för pensionsskulden intjänad före 1998 uppgår den 31
december 2020 till 188,5 mkr inklusive löneskatt. (190,8 mkr – 2019)
I balansräkningen är en avsättning upptagen för pensioner som avser ÖK-SAP om 3,5 mkr. ÖKSAP står för överenskommelse om särskild avtalspension samt avsättning för vissa förmåner
före 1998.
Kommunen har inte avsatt några särskilda medel för att täcka varken ansvarsförbindelsen
eller avsättning. Utbetalning till pensionärer av pensionsskulden före 1998 redovisas som en
kostnad i resultaträkningen liksom även den del som arbetstagarna själva förvaltar.

Låneskuld
Koncernen totala låneskuld exklusive anslutningsavgifter uppgår till 630,4 mkr (f.g år 633,7
mkr) plus pensionsskuld 188,5 mkr. (f.g år 190,8 mkr) Bergs hyreshus har totalt under året
amorterat av 3 mkr av sina tidigare lån varav 1,9 mkr från kommunen, samt Bergab har
amorterat av 0,3 mkr av sina lån från kommunen.
Samtliga investeringar för kommunkoncernen har under året finansierats med egna medel.
En finanspolicy för hela kommunkoncernen har antagits av kommunfullmäktige i början av
2015 som syftar till att:
•
•
•
•

Fastställa finansverksamhetens mål
Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras
Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer
i finansverksamheten
Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten
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En brand i ett flerfamiljshus i Svenstavik innebar att samtliga boenden i de 12 berörda
lägenheterna blev i samband med branden utan bostad. Ersättningsboenden hittades till
merparten av de berörda familjerna medan ett fåtal av de drabbade familjerna flyttade från
Svenstavik.
Fastigheten ägs av kommunens dotterbolag Bergs Hyreshus AB och bolaget har sedan
branden arbetat för att fastigheten ska kunna återuppbyggas igen snarast möjligt. Inflyttning
till de första lägenheterna kommer att kunna ske under maj 2021.
Pandemin innebar att kommunens ledningsarbete bedrevs i stabsläge under ca 6 månader där
hela kommunledningen på tjänstemannanivå ägnade nästan uteslutande all sin arbetstid till
arbetet med pandemin under denna period. Arbetet innebar bl.a. arbete med förberedande
åtgärder, kartläggningar, kompetensinventering av samtliga medarbetare inom kommunen,
anskaffande av skyddsutrustning, förflyttning av medarbetare mellan olika enheter och
avdelningar, ta fram förslag på åtgärder för att hjälpa medborgare i olika åldersgrupper förslag
på åtgärder för insatser som kunde underlätta förutsättningarna hos kommunens näringsliv
samt föreningar. Detta arbete innebar även att mycket av de planer som fanns i den ordinarie
verksamheten var tvungen att flyttas fram i tiden.
Flera boendeprojekt är pågående och totalt så gäller det ca 130-150 bostäder spritt över
kommunen. Arbetet med Trygghetsboendet i Svenstavik påbörjades och en enkät samt en
uppföljning av intresserade har genomförts och slutat i att det finns drygt 60 anmälningar till
de 23 lägenheterna. I december så togs ett beslut av KF att gå vidare med projektet vilket ska
vara klart för inflyttning 2023.
Kraftig ökning av både bygglovsärenden samt nyanslutningar för el med anledning av dels
fortsatt stark expansion i fjällvärlden samt en ökad efterfrågan att bosätta sig i kommunen
samt en pandemieffekt där ”hemestrandet” under semesterperioden innebar att många ägnade
sig åt om/till eller nybyggnationer i stället för att åka på semesterresor under
sommarsemestrarna.
Antalet födda och inflyttade barn i behov av förskoleplats har föranlett ett ökat behov av
förskolelokaler de senaste åren. Under 2019 så invigdes fyra nya förskolelokaler i kommunen,
i Klövsjö, Svenstavik och i Hackås. Inflyttning samt ett ökat barnafödande innebär fortfarande
stora utmaning där förskoleavdelningarna i flertalet av kommunens tätorter inte kommer att
räcka till det närmaste året. Kommunen arbetar med både kortsiktiga och långsiktiga lösningar
för att möta det ökade behovet.
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Kommunens verksamheter styrs genom budget/verksamhetsplan för året, olika beslutade
policys, en målstyrningsmodell med fyra olika perspektiv (även kallad balanserat styrkort)
och uppföljning sker vid delårs och årsbokslut samt vid kvartalsuppföljningar/helårsprognoser
av ekonomin varje kvartal. De fyra perspektiven i det balanserade styrkortet är: Ekonomi,
Medarbetare, Verksamhet och Medborgare. Uppföljning av internkontrollplanen görs löpande
av respektive nämnd och följs även upp vid varje årsbokslut. Budgetramar, investeringsramar,
mål, taxor och skattesats beslutas varje år under november månad i kommunfullmäktige samt
detaljbudgetarna beslutas i varje nämnd under december månad inför det kommande
budgetåret. De kommunala bolagen styrs genom ägardirektiv och följs upp vid varje
årsbokslut.
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KONTROLLAKTIVITETER
Uppföljning av aktiviteter i samband med
årsbokslut
Kontrollaktiviteter markeras med_
Kontrollaktivitet helt utförd
Kontrollaktivitet delvis utförd
Kontrollaktivitet ej genomförd

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
97 aktiviteter
56
39
2
0 ej uppföljda
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Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden
11 aktiviteter
11
0
0
0 ej uppföljda

19

Vård- och socialnämnden

Vård- och socialnämnden
34 aktiviteter
18
15
1
0 ej uppföljda

20

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden
5 aktiviteter
2
3
0
0 ej uppföljda
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Fastighets- och IT-nämnden

Fastighets- och IT-nämnden
20 aktiviteter
15
3
1
1 ej uppföljda

22

I årsredovisningen redovisas en bedömning av kommunens och kommunkoncernens
utveckling avseende ekonomi och verksamhet, utifrån målen om god ekonomisk hushållning.
Bedömningen av god ekonomisk hushållning görs med utgångspunkt från de av
Kommunfullmäktige beslutade målen i det balanserade styrkortet för året.
God ekonomisk hushållning tar fasta på kommunens förmåga att bedriva en kostnadseffektiv
och ändamålsenlig verksamhet. I bedömningen vägs de målen i de fyra olika perspektiven
samman.
Årsredovisningen 2020 visar att samtliga 4 finansiella mål har uppnåtts. Samtidigt bedöms 71
procent av de verksamhetsmässiga målen ha uppnåtts helt eller delvis. Totalt har kommunen
28 verksamhetsmål. Av dessa bedöms 11 vara uppnådda under året (39 procent), 9 vara delvis
uppnådda (32 procent) och 8 ej uppnådda (29 procent).
Några orosmoln finns gällande måluppfyllelsen av verksamhetsmålen framförallt kommunens
kostnader för placeringar som ökat kraftigt det senaste året. Arbetet med förebyggande
insatser behöver fortsätta och även stärkas. Pandemin och lågkonjunkturen innebär också att
de verksamhetsmål som på olika sätt syftar till att öka sysselsättning och egen försörjning
kommer få ännu större tyngd framöver. Trots åtgärder för att ersätta dessa med
hemmaplanslösningar kan kostnadsnivån fortsatta hamna på en högre nivå än normalt.
När det gäller de 4 målen inom medarbetarperspektivet så är inget av målen helt eller delvis
uppfyllda för året. Stor del av anledningen beror på att sjukskrivningarna har ökat under året
efter att flera år ha sjunkit markant. Ökningen är till största delen kopplad till korta
sjukskrivningar pga. den pågående pandemin. Ett av målen har inte heller kunnat uppnås med
anledning av att korta anställningar har ökat i förhållande till totala anställningar med
bakgrund av att det har funnits ett större behov av korttidsvikarier under pandemiåret.
Av kommunens 6 mål för perspektivet medborgare så är 3 mål uppnådda under året
(50 procent), 2 mål vara delvis uppnådda (33 procent) och 1 mål ej uppnått (17 procent)
Målen som delvis används är hämtade från SCB:s medborgarundersökning där senaste
undersökningen visade på de bästa resultaten sedan undersökningen påbörjades.
Den samlade bedömningen är att kommunen, trots de exceptionella utmaningar som
pandemin medfört, under året har bedrivit en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet
och att kommunen därmed har en god ekonomisk hushållning. För de mål som ej bedöms ha
nåtts eller som bedöms vara delvis uppnådda har åtgärder vidtagits eller planeras att vidtas
som förväntas förbättra måluppfyllelsen under de kommande åren.
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PERSPEKTIV: EKONOMI
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PERSPEKTIV: MEDARBETARE
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – UTBILDNING
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – STÖD UTVECKLING HÄLSA
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Analys
God vård och omsorg
Följande kvalitetsmätningar har genomförts i Bergs kommun, Öppna jämförelser,
Äldreundersökningarna ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” och Brukarundersökning Pic-To-Stat
inom LSS verksamheten.
Vid en analys av resultaten så har Bergs kommun en god omvårdnad inom hemtjänsten och särskilda
boenden. Inom särskilda boenden har det skett en marginell förbättring i jämförelse med föregående år
(2019), hemtjänsten har en positiv trend vid en jämförelse med föregående år avseende de
kvalitetsaspekter som har betydelse för de äldre.
Helhetssynen, nöjdheten hos våra vårdtagare på särskilda boenden har ökat med 2%. Beträffande
nöjdheten hos våra vårdtagare inom hemtjänsten har det skett en markant förbättring, 97 % (år 2019
91%). Vid en jämförelse med riket (88 %) ligger det klart över medelvärdet, detsamma gäller vid en
jämförelse med övriga Jämtlandskommuner (90%).
LSS verksamheten har lyckats vända utvalda förbättringsområden (undersökningen 2019) till en
positiv trend. Detta har gjorts genom att vara tydlig i målsättningen, ökad förståelse, ökad
kommunikation och förutsägbarhet. Det behöver dock arbetas vidare med att öka trygghet och trivsel
samt analysera genusaspekten där det kan konstateras att kvinnor överlag har svarat lägre på de flesta
områdena.
Kvalitetsmätningen visar på följande utvecklingsområden, aktuell samlad plan för
kompentensutveckling, ett strukturerat arbetssätt, standardiserade bedömningsmetoder och systematisk
uppföljning på individnivå samt rutiner gällande helhetssyn och samordning.
Mätningen i Öppna jämförelser visar att 43,5 % av nyckeltalen ligger inom spannet grönt och gult
vilket är en försämring med 14,6%.
Effektivitetsgraden
Effektivitetsgraden år 2020 ligger på 50,6%. En försämring med 0,1% i jämförelse med år 2019. En
förbättrad effektivitetsgrad påverkar kostnadssidan positivt.
Det är därför viktigt för verksamheten att fortsatt fokusera på effektivitetsgraden.
Ledning, styrning, kommunikation
Fler medarbetare utnyttjar vår kommunikationskanal "insidan" där ledningssystem med processer,
rutiner och riktlinjer finns tillgängliga (covid-19 har medfört en ökad användning av "insidan") vilket
ger en positiv effekt på ledning, styrning och kommunikation.
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Förebyggande verksamhet
Andelen beslutade placeringar år 2020 landade på 9 LVU och 2 LVM vilket innebär att antalet
beslutade placeringar är högre i jämförelse med helåret 2019. Målet är inte uppfyllt för år 2020.
Välfärdsteknik
E-tjänsterna ekonomiskt bistånd, orosanmälan Barn/unga, remiss till demensutredning, beställning
insats demensteamet, ansökan on höjt minimibelopp och beräkning av hemvårdsavgift är
implementerade samt digitala nyckelskåp och mobilt trygghetslarm med GPS funktion. På grund av
covid-19 kommer digitala lösningar med trygghetskapande teknik att införas under 1:a halvåret 2021
på våra särskilda boenden Dalsätra, Tallgläntan, Östgärde och Treklövern.

Aktiviteter för att nå målen
Uppgradering verksamhetssystem
• Trygghetsskapande teknik införs på alla särskilda boenden (pågår)
• Fortsatt utveckling av välfärdstekniken (antalet digitala lösningar och mobiliteten ska öka) (pågår)
• Anpassa och effektivisera arbetsprocesserna med avseende på digitaliseringen
• Digitala nyckelskåp (genomfört)
• Integrering av verksamhetssystem (pågår)
• Migrering TES plattformen
• Maxtaxan
• Genomlysning schabloner omvårdnadsinsatser (genomfört)
• Genomlysning schabloner delegerade HSL insatser
• Utreda beviljad/delegerad HSL tid kontra utförd tid (pågår)
• Pilotprojekt Myltblomman
• IBIC
• Revidering Kvalitetskriterier (genomfört)
• Verksamhets- och kvalitetsledningssystem (verksamhetsplaner, årshjul, arbetsprocesser, rutiner och
riktlinjer, kommunikationsflöden)

• Biståndsbeslut på samtliga särskilda boenden
• Samverkansarenor
• Fallprevention
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• Verksamhetstillsyn
• Sjuktal (genomfört)
• Journalgranskning
• E-tjänst, automatiserad handläggning av försörjningsstöd (genomfört)
• Digital uppföljning av insatser inom Socialtjänst myndighet
• Implementering av ”Signs of saftey” inom Socialtjänst myndighet (pågår)
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – MILJÖ OCH BYGG
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PERSPEKTIV: VERKSAMHET – KOMMUNFÖRVALTNINGEN

34

PERSPEKTIV: MEDBORGARE

35

Bergs kommuns resultat före jämförelsestörande poster för år 2020 uppgår till +9,3 mkr
jämfört med och resultatet efter jämförelsestörande poster uppgår till +8,9 mkr. Det samlade
utfallet i verksamheterna visar ett totalt överskott på +3,5 mkr för perioden.
Under året så har verksamheterna fått kostnadstäckning från staten för de merkostnader som
uppstått i samband med pandemin, samt ersättning för högre sjuklönekostnader än normalt.
Delar av året så ersattes även samtliga sjuklönekostnader oavsett om dom var relaterade till
pandemin eller inte.
Resultatet för vård och socialnämnden visar ett underskott jämfört med budget på -5,4 mkr.
Underskottet går till största del att härleda till det ökade antalet placeringar som ej varit
budgeterade. Inför 2020 budgeterades enbart de faktiska placeringskostnader som då var
kända. Placeringar fortsatte att öka under andra halvåret, vilket medför att kostnaderna ökade.
Dock har åtgärder genomförts för att komma ner i dygnskostnader och gå från
konsulentstödda familjehem till familjehem i egen regi. Ett arbete med att fortsätta hitta
kostnadseffektiva arbetssätt har hög prioritet.
Överskottet för Utbildningsnämnden går främst att härleda till gymnasiet och
vuxenutbildningen som visar ett överskott på 2 807 tkr. Den egna verksamheten
Fjällgymnasiet går med överskott ca 1 mkr. Elevintäkterna har ökat och kostnaderna för
resande, träningsläger och tävlingar minskat till följd av Covid 19. Kostnaden för samtliga
gymnasieelever från Bergs kommun följer budget. Att vuxenutbildningen ger ett överskott på
närmare 1,2 mkr beror på ändrat krav på medfinansiering även det till följd av Covid 19.
Kommunstyrelsen gör i princip ett nollresultat för året. De avvikelser som finns för året beror
bland annat på ökade kostnader för ekonomipersonal i början av året (uppskjutna
pensioneringar samt nyrekrytering som en direkt konsekvens av införlivandet av Bergs
hyreshus i den kommunala förvaltningen) samt fördyringar med anledning av Coronapandemin, ej erhållna intäkter kring utebliven samverkan med Härjedalens kommun avseende
gemensamt lönekontor och därigenom ej erhållna intäkter. Högre kostnader även inom den
tekniska enheten för bostadsanpassningar.
Överskottet för den med Härjedalen kommungemensamma Miljö-och byggnämnden så är det
starkt kopplat till den mycket kraftiga ökningen av antalet byggärenden som skett under året,
vilket genererat kraftigt ökade intäkter. Detta resulterar i att nämndens verksamheter nästintill
är helt avgiftsfinansierad för året.
Överskottet i Fastighets och IT-nämnden relateras till största del pga. ett obudgeterat påslag
av sålda tjänster till Bergs Hyreshus som behöver göras av skattemässiga skäl för att priset ska
anses som marknadsmässigt.
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(nettokostnad mkr)
Bokslut
2020

Budget
2020

Avvikelse

Bokslut
2019

60,6

60,6

+-0

66,6

Utbildningsnämnden

205,3

207,8

+2,5

201,0

Vård- och socialnämnden

219,2

213,8

-5,4

221,6

Miljö- och byggnämnden

0,3

3,6

+3,3

2,6

Fastighets- och IT-nämnden

6,8

9,9

+3,1

-1,3

492,2

495,7

+3,5

490,5

Kommunstyrelsen

Summa
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(belopp i mkr)

2020

2019

2018

2017

2016

Antal invånare 31 december

7 120

7 061

7 097

7 122

7 081

Genomsnittlig utdebitering per
100 kr
varav kommunalskatt

34,82
22,52

34,82
22,52

34,82
22,52

34,82
22,52

34,82
22,52

Skatteintäkter

294,7

303,0

298,1

285,9

285,3

Statliga utjämningsbidrag

241,6

215,9

217,8

214,2

188,4

8,9

-0,2

0,7

3,5

25,6

15,9

20,9

15,1

21,8

21,4

Låneskuld, långfristig 1)

120,8

112,1

114,4

115,1

110,6

Personalkostnader inkl sociala
avgifter 2)

437,2

416,4

412,4

398,5

372,9

42,7

24,0

28,5

-34,6

34,9

Låneskuld, långfristig, inkl
övriga långfristiga skulder

706,2

701,8

703,1

714,7

715,3

Personalkostnader inkl sociala
avgifter 2)

462,8

452,1

449,6

438,5

410,8

Årets resultat
Nettoinvesteringar

Årets resultat

1) 2020: varav 74,8 mkr är skuld för anslutningsavgifter, det vill säga förutbetalda avgifter som
periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod.
2) I personalkostnader ingår löner för tillsvidareanställda, objektsanställda och visstidsanställda (inte
arvoden till förtroendevalda).
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Känslighetsanalys

Vad innebär …
- 1 kr i förändring på kommunalskatten

+-14,0 Mkr

- 1 % löneförändring

+-4,3 Mkr

- 1% hyresförändring

+-0,5 Mkr

- 1 % förändring övriga kostnader

+-3,0 Mkr

- 1 % ränteförändring (koncern)

+-7,0 Mkr
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Årets nettoinvesteringar uppgår till 15,9 mkr jämfört med budgeterade 27,7 mkr. Årets
investeringsnivå är lägre än vad som budgeterats och dessutom den lägsta nivån på ett antal
år. Anledningen till den lägre nivån är att flertalet investeringar senarelagts och påbörjades
senare under året än planerat med anledning av pandemin.
Bland de enskilt största investeringarna för året återfinns olika investeringar av hårdvara i
kommunens IT-miljö, samt olika digitala välfärdsinvesteringar i äldreomsorgen. Fortsatta
investeringar i kommunens VA-nät har även genomförts under året även om ambitionsnivån
fortfarande är relativt låg sett till hur behovet ser ut, samt vilken genomsnittlig
återanskaffningstid av kommunens VA-nät som föreligger.
Investeringar av möbler inom både skola och äldreomsorg samt inredning av nya bibliotek är
även bland de enskilt större investeringarna under året samt även markinköp och upprustning
och åtgärder av vägen upp till Hoverbergstoppen.
Fortsatta IT-investeringar inom skola/barnomsorg har genomförts under 2020 och planeras att
fortsätta även de kommande åren.
Det finns ett stort framtida behov av återinvesteringar inom Vatten och Avlopp. Kommunens
driftsbolag beräknar att återinvesteringstakten ligger för närvarande på 1000 år vilket är ca
dubbelt så lång återinvesteringstakt jämfört med snittet för landet.
Fortsatta investeringar för att köpa in mark för att skapa förutsättningar för ökad attraktivitet
för ökad inflyttning fortsätter även under kommande år.
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Den kommunala koncernens resultat för perioden är det högsta resultatet som redovisats
under kommunens 50 åriga historia. Det är främst en följd av rekordresultat för kommunens
elnätsdotterbolag BTEA, men även pga. ett gott resultat för kommunen framför allt med
anledning av ökade generella statsbidrag, samt att samtliga nämnder förutom en, redovisade
överskott i förhållande till deras budgetramar för 2020.
Kommunens betalningsförmåga på kort sikt är god, och soliditeten är fortsatt stabil.
Kommunkoncernen visar på en hög skuldsättning med merparten av lånen placerade i
kommunens fastighetsbolag Bergs hyreshus. Koncernen står inför stora investeringar också
kommande flerårsperiod och behöver till största delen ha förmåga att finansiera dessa
investeringar med egna medel.
Kommunen har relativt goda förutsättningar för fortsatta år med god ekonomi förutsatt att
kostnadsutvecklingen kan fortsättas hållas på en låg nivå samt att befolkningsutvecklingen
kan fortsätta att vara gynnsam.
Medel i resultatutjämnings-reserven (RUR) finns till viss del avsatta och 2020 års resultat
möjliggör ytterligare avsättning till RUR. Resultatutjämningsreserven möjliggör att utjämna
svagare intäkter i en konjunkturcykel.
Med anledning av de kraftiga svängningarna i de ekonomiska förutsättningarna är
bedömningar kring den fortsatta ekonomiska utvecklingen för närvarande svårare att göra än
normalt sett.

41

Balanskravsutredning
Belopp i tkr
Årets resultat

2020-12-31
8 888

Avgår samtliga realisationsvinster

-

Vissa realisationsvinster
enligt undantagsmöjligheter

-

Vissa realisationsförluster
enligt undantagsmöjligheter

-

Orealiserade förluster i värdepapper

-

Återföring av orealiserade förluster
i värdepapper

-

Årets resultat efter balanskravsutredning före avsättning till RUR

8 888

Medel till resultatutjämningsreserv (RUR)

3 525

Medel från resultatutjämningsreserv (RUR)

Årets balanskravsresultat efter avsättning/användande
till/från RUR

-

5 363

Kommunen uppfyller balanskravet enligt Kommunallagen.
Negativt underskott från tidigare år finns inte.
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INLEDNING

År 2020 har varit präglat av utmaningar. Här kommer en sammanfattning av hur läget har
beskrivits under året. Det är röster från verksamheterna, uppgifter HR-konsulter tagit del av
vid möten i organisationens ledningsgrupper under hösten 2020.
Hårdast drabbade var VoO under våren med Coronapandemi och Covidsmitta både bland
vårdtagare och personal.
Även Utbildningsavdelningen har haft perioder av svår ansträngning.
I övrigt mindre påverkan med begränsad Covidsmitta i organisationen. Inom FIN menar
ledningsgruppen att det varit påverkan av mindre grad.
Det var ett stort inflöde av ärenden till MoB under våren. Handläggningen har gått bra tack
vare mindre bilåkning då man haft digitala möten med sökande och kommuninvånare. MoB
har sedan tidigare vana att arbeta och ha möten på distans. Alla är nöjda med det. Dock kan
man sakna en del av det sociala.
För VoO var det en tuff vår och sommar. Mycket högt tryck på enhetschefer och medarbetare.
En fortsatt hög sjukfrånvaro under året. Det har lämnats mycket information till personalen
(rutiner, filmklipp, etc), vilket har varit bra. Men det har varit svårt att få samtliga
medarbetare att ta till sig av all information. Inom LSS valde man att avdela en person att
ansvara för det omfattande informationsflödet.
Det har även varit en stor administrativ belastning kring exempelvis screening,
antikroppstest och kontakt med primärvården, vilket har varit och är fortfarande en tung
belastning för enhetscheferna.
Avstämningsmöten mellan VoO, LSS och HR flera gånger i veckan under en period var bra
rörande bemanning. Träffarna fortsätter nu en gång per vecka.
Däremot anser man att det varit svårt att få enheter att hjälpas åt under kritiska perioder med
förflyttning av personal.
Bemanningsfrågan har varit särskilt besvärlig för VoO, LSS samt Utbildningsavdelningen.
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Inom Socialtjänsten anser ledningsgruppen att det har gått bra, inte så stor
påverkan. Socialtjänsten har tvingats distansarbeta med ett rullande schema och det har
inneburit förändringar i klientarbetet. Personalen arbetar på distans och på plats, man håller
låg bemanning på kontoret. Vidare har man fortsatt fysiska möten där det bedöms
behövligt och alltid i möten med barn.
Inom Tillväxtavdelningen har det varit många möten via Teams och man saknar att bolla
idéer och frågor vid fysiska träffar. Alla kan inte ha arbetsplats hemma, dessutom kan det bli
besvärligt om en hel familj arbetar i bostaden.
Chefernas medarbetare är till stor del självgående med självständiga arbetsuppgifter och de
är trygga i sina roller vilket är och har varit positivt.
Tillväxtavdelningen arbetar för att ta fram s.k. hubbar (anmärkning; En hubb är en
nätverksutrustning med flera portar där man kan koppla in datorer och andra saker som ska
kunna prata med varandra.) på platser/lokaler där flera anställda kan arbeta runt om i
kommunen. Ett exempel är It-gården i Hackås.
Inom Biblioteks- och Kulturskolan finns av naturliga skäl få som kan arbeta på distans.
Enhetschefen menar att man är mycket lösningsfokuserade inom biblioteksverksamheten.
Vid inre tjänst kan man dra sig undan men biblioteken ska vara öppna och man arbetar med
skyddsutrustning då man möter allmänheten. Man har varit särskilt noga med att följa
anvisningar från FHM.
Inom Kulturskolan har det varit svårt att ställa om. Dessutom har man under perioder av året
inte haft tillgång till skolorna. Det är i princip omöjligt att bedriva
musik/instrumentundervisning via web. Försök har dock gjorts.
Avdelningschefer i organisationen lyfter fram att Krisledningsmöten i samband med
stabsläget under våren 2020 var tidskrävande men anser de ändå nödvändiga. Däremot
menar man på enhetschefsnivå att information och kommunikation från Stabsledningsmöten
vidare i organisationen varit bristfällig.
Många medarbetare i kommunen var och är fortfarande trötta och slitna efter våren och
sommarens hårda arbete. Sjuktalen har inte gått ned.
Något som kan lyftas fram är den regelbundna screening som genomförts vid särskilt boende
och i hemvården. Screeningen har gjort att spridning av virus i verksamheten har kunnat
begränsats.
MAS-funktionen har haft en framträdande och central roll under 2020.
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En fortsatt utmaning inför 2021 är bemanningsfrågan, kan rekrytering optimeras, hur hittar
man långsiktiga lösningar med rekrytering?
Ekonomiska förutsättningar under pandemiåret 2020
Det framgår av redovisningen att kostnader på grund av pandemin har ökat under 2020.
Vikarie-, övertids- och sjuklönekostnader har skjutit i höjden. Viss kompensation har utgivits
från staten via Försäkringskassan.
I organisationen har samtliga verksamheter ombetts registrera merkostnader för pandemin
med en aktivitetskod 118.
Från staten har följande bidrag utbetalats till Bergs kommun för 2020 som kompensation för
ökade kostnader. Kostnaden har utbetalats från och med april månad och året ut med
6 255 000 kronor.
I aktivitetskoden benämnd ”Corona Covid 19”, akt 118 har löner och sjuklöner till ett belopp
av 17 076 000 kronor bokförts. I den summan ingår bland annat månadslöner, timlöner
(2 423 000 kronor exkl po), övertidskostnader (658 000 kr exkl po) och sjuklönekostnader
6 449 000 kr (exkl po).

SAMMANFATTNING

•

Antalet tillsvidareanställda i kommunen har ökat något i förhållande till 2019.

•

Antalet timanställda omräknat till helårsarbetare har ökat.

•

Kostnaden för timanställningar har ökat.

•

Kostnaden för övertid har ökat med det dubbla.

•

Kostnaden för sjuklön har ökat med 62%.

•

Större andel kvinnor än män söker lägre sysselsättningsgrad

•

41 % av undersköterskor/vårdbiträden söker lägre sysselsättningsgrad

•

Den totala sjukfrånvaron i organisationen ökar.

•

Mäns sjukfrånvaro har ökat med 100%.

•

Långtidssjukfrånvaron i förhållande till den totala sjukfrånvaron har fortsatt att
minska till den lägsta nivån på många år.

45

ANSTÄLLDA I BERGS KOMMUN

Könsfördelning bland anställda med månadslön, hel- och deltid (tabell 1). De anställda med
månadslön kan vara både tillsvidareanställda och visstidsanställda tex vikarier.
Totalt omfattar tabellen 848 personer, 619 kvinnor och 219 män, redovisade den 31 december
2020
Andelen män i organisationen ökar om än i mindre omfattning.
Tabell 1

Medelåldern bland anställda i organisationen är 47,16 år vid mätdatum den 31 december
2020. Medelåldern för kvinnor är 47,48 år, och för män 46,38 år. Det är en marginell
föryngring sedan 2019.
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Tabell 2 visar hur åldersfördelningen ser ut bland månadsanställda, med historik tillbaka till
2010 för jämförelse. Inga stora förändringar kan noteras i fördelningen mellan åldersgrupperna,
dock ökar andelen månadsanställda i ålder 60 år och äldre.
Under 2020 avgick 15 personer med pension.
Tabell 2
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Tabell 3 visar hur månadsanställda respektive timanställda fördelas över åldersgrupperna. Den
stora mängden timanställda finns i åldersgrupperna 20-29 och 60-99, varav den senare kan
antas omfatta huvudsakligen personer över 65, det vill säga timanställda pensionärer. Bland
de månadsanställda är åldersgruppen 50-59 störst. Åldersfördelningen bland månadsanställda
respektive timanställda har inte förändrats nämnvärt i förhållande till hur det såg ut vid
motsvarande mätning 2019.
Tabell 3
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Antal anställda samt anställningsformer
Tabell 4 – redovisar antalet tillsvidare-, respektive visstidsanställda personer vid mättillfället
den 31 december under åren 2010 – 2020. Hela organisationen omfattas.
Antalet tillsvidareanställda har ökat något med nästan 3 % 2020 i förhållande till mättillfället
2019. Även andelen visstidsanställda har ökat mellan 2019 och 2020. Det gäller även
timanställda (Tabell 5).
Tabell 4
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Timanställda
Tabell 5 visar antal timanställda omräknade till helårsanställda under åren 2005-2020. 2014
motsvarade de timanställda 80 helårsanställda. Sedan har antalet successivt minskat och 2018
motsvarade de timanställda 46 helårsanställda. 2019 har antalet timanställda ökat till
motsvarande 59 helårsanställda för att 2020 motsvara nästan 73 helårsanställda. Det är en
kraftig ökning.
Tabell 5

Kostnader för timanställda redovisas i tabell 6 och har för 2020 ökat med närmare 4%
procent i förhållande till 2019. Arbetsgivaravgiften har för 2020 beräknats till 39,17 procent.
Tabell 6
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I tabell 7 redovisas verksamheter med timanställda vilka omräknats till helårsanställda
motsvarande mer än 4,0 helårsarbetare.
Tabell 7
25
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assistenter

Kök i Berg

Korttidsboende

Förskolor

LSS boenden

Hemvård

Säbo

Tabell 8 redovisar kostnaden för timanställda redovisade i tabell 7
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Heltidsanställning i relation till att faktiskt arbeta heltid
Införandet av heltidsanställningar som regel startade under 2012 och omfattar idag hela
organisationen med några undantag. 409 personer (324 kvinnor och 73 män) omfattas av det
avtal som ger rätt till heltid och medföljande rätt att söka lägre sysselsättningsgrad. 12 (11
kvinnor, 1 man) av dem har dock en lägre sysselsättningsgrad i sin anställning, på grund av
sjukersättning etc.
397 personer (324 kvinnor och 73 män) omfattas av avtalet och har en heltidsanställning. Av
dem har 111 st (101 kvinnor, 10 män) nyttjat möjligheten att söka lägre sysselsättningsgrad,
enligt mätning vid årsskiftet 2020-2021. Av de kvinnor som har en heltidsanställning och
omfattas av rätten till heltid har 31 % valt en lägre sysselsättningsgrad. Motsvarande värde
bland män är 14 %.
Tabellerna 9.1 och 9.2 visar i vilken utsträckning kvinnor respektive män söker lägre
sysselsättningsgrad.

Tabell 9.1

Tabell 9.2

sökt lägre
ssg
14%

män

jobbar
heltid
86%

Befattning och kön i relation till sysselsättningsgrad – några exempel
Av de 397 som omfattas så arbetar 165 (138 kvinnor, 27 män) som
undersköterska/vårdbiträde - alltså ca 42 % av de som omfattas av rätten till heltid. Det är den
största gruppen sett till befattning. Av dem har 67 (41 %) sökt lägre sysselsättningsgrad vid
mättillfället.
På befattningen stödassistent finns 45 anställda (36 kvinnor, 9 män) inom ramen för
heltidsrätten. Av dem har 10 personer, samtliga kvinnor, sökt lägre sysselsättningsgrad.
Anställda på befattningen personlig assistent, totalt 21 individer, varav 20 män och 1 kvinna;
ingen av dem har sökt lägre sysselsättningsgrad.
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Övertid och fyllnadstid
Kostnaden för övertid har kraftigt ökat under 2020. Under 2020 motsvarade övertiden nästan 5
årsarbetare till en kostnad av drygt fyra miljoner. Kostnadsökningen i förhållande till 2019 är
motsvarar drygt 85%.
Kostnaden för fyllnadstid minskade med 15 %. Fyllnadstiden för 2020 motsvarade cirka 1.4
årsarbetare.

SJUKFRÅNVARO

Redogörelse för sjukfrånvaro i Bergs kommun sker här med utgångspunkt i Lag (2018:597)
om kommunal bokföring och redovisning. I tabell 10 visas sjukfrånvaron i organisationen från
2003 till 2020.
Tabell 10
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För 2020 är det relevant att lyfta fram och lyfta ut specifikt de timanställdas sjukfrånvaro ur
ovan tabell. Den här gruppens förhållandevis höga sjukfrånvaro har påverkat verksamheterna
i hög utsträckning då gruppen utgörs av vikarier. Tabell 11 visar utvecklingen de senaste fyra
åren.
Tabell 11

I tabell 12 kan vi följa sjukfrånvaro per nämnd de senaste fyra åren.
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Tabell 13 visar en sammanställning - inklusive definitioner, av de uppgifter som redovisas till
SKL, avseende sjukfrånvaro 2020
Tabell 13

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
Total sjukfrånvarotid / sammanlagd ordinarie arbetstid = nyckeltal i
procent
Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)
Summa tid med långtidssjukfrånvaro / total sjukfrånvarotid = nyckeltal i
procent
Sjukfrånvarotid för kvinnor
Summa sjukfrånvarotid för kvinnor / sammanlagd ordinarie arbetstid för
kvinnor = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid för män
Summa sjukfrånvarotid för män / sammanlagd ordinarie arbetstid för
män = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller yngre / sammanlagd
ordinarie arbetstid i åldersgruppen 29 år eller yngre = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år / sammanlagd
ordinarie arbetstid i åldersgruppen 30-49 år = nyckeltal i procent
Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre
Summa sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50 år eller äldre / sammanlagd
ordinarie arbetstid i åldersgruppen 50 år eller äldre = nyckeltal i procent

7,04 %

27,3 %

7,52 %

5,73 %

8,31 %

7,03 %

6,8 %
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Tabell 14 visar den totala sjukfrånvaron i organisationen Bergs kommun för åren 2010-2020,
och i förhållande till riket fram till och med 2020– rikets siffror för 2020 har ännu inte
publicerats av SKL vid färdigställandet av denna rapport. Sjukfrånvaron i organisationen har
ökat kraftigt mot bakgrund av Coronapandemin. Ökningen mellan åren 2019 och 2020
motsvarar 40%.
Tabell 14
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Tabell 15 visar långtidssjukfrånvaron (≥ 60 dagar) i förhållande till den totala
sjukfrånvarotiden i organisationen åren 2010 - 2020. Det är positivt att andelen långa
sjukskrivningar har minskat sedan 2014. En faktor av betydelse är Försäkringskassans allt
striktare bedömningar i sjukförsäkringen. Den höga andelen avslag för ansökningar om
sjukpenning har föranlett myndigheten att besluta se över situationen (februari 2021).
Tabell 15
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Tabell 16 visar kvinnors respektive mäns sjukfrånvaro i förhållande till den totala sjukfrånvaron i
organisationen. Mäns sjukfrånvaro har legat stabil genom åren men mellan 2019 och 2020 har en
ökning motsvarande över 100% skett.

Tabell 16

I tabell 17 redovisas sjukfrånvaro i jämförelse mellan åldersgrupper. Mellan 2019 och 2020 ökar
sjukfrånvaron i samtliga åldersgrupper. Störst är ökningen bland de unga anställda under 29 år.

Under 2020 var det främst de kortare sjukperioderna som ökade i förhållande till 2019.
Ökningen redovisas nedan.
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1 sjukdag
2-14 sjukdagar
15-28 sjukdagar

16 % ökning
42% ökning
96 % ökning

Sjuklönekostnader
Sjuklönekostnaden har ökat med drygt 60 % 2020 i förhållande till 2019 - att ställa i förhållande
till att sjukfrånvaron totalt sett har ökat från 5,0 till 7,04 procent mellan 2019 och 2020 POpålägget 2020 var 39,17 %, vilket är samma nivå som 2019.
Sjuklönekostnaderna för åren 2009–2020 redovisas i tabell 18
Tabell 18
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ARBETSMILJÖINSATSER/FÖRETAGSHÄLSOVÅRD

Under 2020 köpte Bergs kommun, hela organisationen arbetsmiljörelaterade insatser från
företagshälsovård för 1.605.977 kronor inklusive moms (1.284.782:- exklusive moms).
Insatserna omfattade både individ och gruppinsatser.
En ny upphandling av företagshälsovård inleddes under 2019 och slutfördes under 2020. Från
och med den 1 september 2020 har Bergs kommun inlett ett samarbete och träffat avtal med
Fjällhälsans företagshälsovård stationerad i Hede. Verksamheten bedriver även hälsocentral.
Den partsgemensamma tre dagars arbetsmiljöutbildning vilken påbörjades under senhösten
2919 har på grund av Coronapandemin pausats under 2020. Utbildningen omfattar samtliga
chefer och skyddsombud i organisationen. Ett program för chefsstöd med fokus på chefers
förutsättningar har genomförts under 2020 både med vård och omsorgscheferna och
utbildningsavdelningens chefer.
Ett lokalt Samverkansavtal trädde i kraft den 1 januari 2020. Avtalet ska stödja
samverkansformer inom arbetsmiljö och medbestämmande. Implementeringen av avtalet har
dessvärre fått pausats under 2020 även det på grund av pandemin.
HR-konsultgruppen har under hösten 2020 besökt organisationens ledningsgrupper i syfte att
fånga upp situationen under Coronaåret. En sammanfattning av vad som framkom inleder
den här redovisningen.
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Prognosen av ekonomiska förutsättningarna för landet är fortfarande mycket osäkra och är
väldigt beroende på hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper
världen över. I den senaste prognosen från SKR så bedöms konjunkturen stärkas under andra
halvåret 2021 i Sverige efter en svag ekonomisk utveckling i början av året, likt den svaga
utveckling som präglade avslutningen av 2020. Såväl BNP som sysselsättning antas dock få
bättre fart under andra halvåret av 2021. Avgörande för utvecklingen blir naturligtvis
pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram och restriktioner fortlöper världen över.
Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den
svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024.
Det låga resursutnyttjandet för landet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när
återhämtningen väl tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än
normalt inledningsvis av återhämtningen, vilket medför en åtföljande förstärkning
av sysselsättningen och det kommunala skatteunderlaget. Sammantaget beräknas dock
återhämtningen för antalet sysselsatta bli utdragen. Andelen arbetslösa bedöms uppgå
till dryga 8 procent, som genomsnitt de kommande tre åren.
De extra statsbidragen som tillskjutits till kommuner och regioner i samband med pandemin
ser förnärvarande ut att trappas av succesivt under de kommande åren, vilket kommer att leda
till större ekonomiska utmaningar för kommuner och regioner med anledning av de starka
signaler som kommit från kommunsektorn om den klyfta som finns i prognoserna där
kommunsektorns skatte-och statsbidragsintäkter ökar i betydligt långsammare takt än vad
kostnaderna förutspås för att kunna bibehålla nuvarande välfärdsnivå i de kommunala
verksamheterna. Därmed så finns fortfarande stora utmaningar kvar att lösa för landets
kommuner att hantera om inte det tillkommer nya välfärdssatsningar från staten de kommande
åren.
Kommunen har ambitionen att fortsätta sin satsning på att skapa förutsättningarna att kunna
flytta till kommunen och att kunna, bo, leva och verka i kommunen. Fortsatta satsningar på
attraktiva boendemiljöer, förbättrade förutsättningar för arbetspendling samt bistå i
utvecklingen av den pågående fiberutbyggnationen i kommunen är några av de främsta
prioriteringar för de kommande åren. Kommunen ser även behov av fortsatta utbyggnationer
och utveckling av fler förskoleavdelningar med anledning av ökat antal barn i förskoleåldrar.
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För att säkra kompetensförsörjningen och finansieringen av välfärden, krävs fortsatt fokus
inom flera områden:
•
•
•
•
•

Fortsätta med att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen genom effektiviseringar,
förändrade arbetssätt och digitalisering.
Prioritering av framtida investeringar.
Minska sjuktalen till en nivå som förelåg innan pandemin och arbeta med
förebyggande hälsa.
Arbeta med tidiga och förebyggande insatser för bättre folkhälsa, med särskilt fokus
på barn och unga
Öka anställningsbarheten bland kommunens invånare.
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning samt Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. Nedan kommenteras
några punkter.
RKR R2 Intäkter
Kommunen tillämpar RKR´s rekommendation om periodisering av skatteintäkter. Det innebär
att skatten periodiseras och redovisas det år den beskattningsbara inkomsten intjänats av den
skattskyldige. Den prognos som ska användas enligt rekommendationen och som har använts
i årets bokslut är SKR’s decemberprognos.
Större investeringsbidrag (ca 500 tkr och uppåt) redovisas som förutbetalda intäkter och
periodiseras under det antal år som överensstämmer med nyttjandeperioden för den tillgång
bidraget avser.
Mindre investeringsbidrag och övriga investeringsinkomster nettoredovisas.
RKR R5 Redovisning av hyres-/leasingavtal
Kommunen leasar framförallt bilar och kopieringsmaskiner. Samtliga leasingavtal som
kommunen har är 36 månader eller kortare. Vi bedömer att samtliga leasingavtal uppfyller
kriterierna för korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde, varför vi klassificerar dem
som operationella leasingavtal.
Hyresavtal som avser lokaler med en löptid på längre än tre år klassificeras även de som
operationella då mervärdet av informationen ej kan anses uppväga den administrativa
hanteringen av finansiella avtal.

RKR R10 Pensioner och pensionsförpliktelser
Kommunens pensionsskuld redovisas enligt den s k blandmodellen, vilket innebär att
pensioner som intjänats före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. Ansvarsförbindelsen för pensionsskulden intjänad före 1998 uppgår den 31
december 2020 till 188,5 mkr inklusive löneskatt.
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I balansräkningen är upptagen en avsättning för pensioner som avser ÖK-SAP om 3,5 mkr.
ÖK-SAP står för överenskommelse om särskild avtalspension samt avsättning för vissa
förmåner före 1998.
Kommunen har inte avsatt några särskilda medel för att täcka vare sig ansvarsförbindelsen
eller avsättningen. Utbetalning till pensionärer av pensionsskulden före 1998 redovisas som
en kostnad i resultaträkningen liksom även den del som arbetstagarna själva förvaltar.
RKR R4 Materiella anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3
år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.
Gränsen för mindre värde har satts till 20 tkr.
Planenlig avskrivning baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och sker utifrån förväntad
ekonomisk livslängd. Ej färdigställda investeringar balanseras som pågående arbeten.
Finansiella anläggningstillgångar, mark och konst avskrivs inte.
Upplysningar lämnas om anskaffningsvärde, tillkommande och avgående tillgångar, årets
avskrivningar och nedskrivningar samt ackumulerade av- och nedskrivningar i noter till
balansräkningen.
Under 2019 har en översyn av avskrivningstiderna för VA-anläggningar skett. För att
avskrivningstiden bättre ska harmonisera med den bedömda nyttjandeperioden har nya, längre
avskrivningstider (med utgångspunkt i Stockholm Vattens nyttjandeperioder) införts fr o m
räkenskapsåret 2019.
Huvudsakligen tillämpas följande genomsnittliga avskrivningstider (linjär avskrivning):
Immateriella anläggningstillgångar: 5 år
VA-anläggningar, byggnadsstomme: 100 år
VA-anläggningar, tak: 40 år
Ventilation och styrutrustning: 30 år
El-installationer (VA-anl): 50 år
Ledningsnät (VA): 50 år
Pumpstationer: 50 år
Övriga byggnader och anläggningar: 20 - 40 år
Maskiner, fordon och inventarier: 5 år
Dataanläggningar/-utrustning: 3-5 år
Vi tillämpar fr o m 2019 komponentavskrivning för VA-anläggningar och
renhållningsanläggningar, för de investeringar där skillnaden i förbrukningen av tillgångens
betydande komponenter är väsentlig.
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RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för utvecklingsarbete, licenser och likande rättigheter redovisas som immateriella
tillgångar, med en avskrivningstid på 5 år.
Det finns ett antal tillgångar som felaktigt ligger i gruppen inventarier, men som tillhör de
immateriella tillgångarna. Dessa kommer att överföras till rätt objektgrupp under 2021.

Utgifter för upprättande av översikts- och detaljplan bokförs som anläggningstillgång, med
hänvisning till att de har ett stort värde, sett över flera år i framtiden för kommunen och
kommer att generera framtida ekonomiska fördelar, i form av intäkter eller
kostnadsbesparingar.

Sammanställd redovisning, RKR R16
Kommunen följer inte RKR:s rekommendation om sammanställd redovisning till alla delar,
t ex vad avser notupplysningar för koncernföretagen inom kommunkoncernen.
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(belopp i mkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 2
Not 3
Not 4

Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och
utjämning

Not 5
Not 6

Verksamhetens resultat

Kommunen
2020

Kommunen
budget 2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

203,2
-712,4
-19,5

172,6
-680,3
-19,0

166,7
-669,8
-18,0

398,9
-834,7
-49,4

-528,7

-526,7

-521,1

-485,2

294,7
241,6

300,2
226,9

303,0
215,9

294,7
241,6

7,6

0,5

-2,2

51,1

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella
poster

Not 7
Not 8

2,4
-0,7
9,3

3,5
-0,5
3,5

3,5
-0,7
0,6

0,7
-8,7
43,1

Jämförelsestörande poster

Not 9

-0,4

-

-0,8

-0,4

8,9

3,5

-0,2

42,7

Årets resultat
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(belopp i mkr)
Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

0,5

0,5

108,7
0,5

108,7
0,5

222,3
28,6

224,2
29,3
-

675,9
356,5
9,3

683,8
315,7
15,2

Finansiella anläggn.tillgångar
Långfristiga fordringar Not 13
Aktier och andelar
Not 14
Summa anläggningstillgångar

54,1
56,9
362,4

56,3
58,9
369,2

0,2
11,9
1 163,0

0,2
13,4
1 138,3

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar Not 15
Kassa och bank
Not 16
Summa omsättningstillgångar

0,5
94,6
66,2
161,3

0,5
70,9
45,8
117,2

2,3
180,0
74,1
256,4

2,4
151,2
49,9
203,4

523,7

486,4

1 419,4

1 341,7

257,6
10,7
8,9
266,5

257,8
7,2
-0,2
257,6

380,3
10,7
42,7
423,0

362,3
7,2
24,0
386,3

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggn.tillgångar
Rätt till ersättningskraft
Övr immateriella anläggn.tillg Not 10
Materiella anläggn.tillgångar
Mark, byggn o tekn anläggn Not 11
Maskiner och inventarier Not 12
Pågående arbeten

Eget kapital
Not 17
varav resultatutjämn.reserv
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser
Not 18
Övriga avsättningar
Not 19

3,5

3,9

93,4

79,4

13,5

13,5

13,5

13,5

Skulder
Långfristiga skulder
Not 20
Kortfristiga skulder
Not 21
Summa skulder och avsättn

120,8
119,4
257,2

112,1
99,3
228,8

706,2
183,3
996,4

701,8
160,7
955,4

523,7

486,4

1 419,4

1 341,7
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Ställda panter och
ansvarsförbindelser
Bergs hyreshus AB, borgen
Bergab AB, borgen
BTEA AB
Inlandståget AB
Pensionsskuld per 971231 som
ej redovisats som skuld
Löneskatt på pensioner
Summa

Kommunen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2020

Koncernen
2019

414,9
114,0
60,0
2,6
151,7

414,9
114,0
60,0
2,6
153,6

151,7

153,6

36,8
780,0

37,2
782,3

36,8
188,5

37,2
190,8
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Kommunen
2020

Koncernen
2020

Kommunen
2019

Koncernen
2019

8,9
19,1

42,7
57,8

-0,2
13,1

24,0
51,4

8,7

8,7

-2,3

-23,6

-28,8

4,3

-5,3

20,1
33,1

22,6
103,0

-29,1
-14,2

-11,6
58,5

-16,9

-76,7

-20,9

-84,1

2,0
-14,9

2,2
-74,5

-20,9

-84,1

2,2
2,2

-4,3
-4,3

4,6
4,6

-1,3
-1,3

Årets kassaflöde

20,4

24,2

-30,5

-26,9

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

45,8
66,2

49,9
74,1

76,3
45,8

76,8
49,9

19,5

18,0

-0,4

49,4
8,9
-0,5

19,1

57,8

46,9
9,4
-0,4
-4,5
51,4

(mkr)
Löpande verksamhet
Årets resultat
Justering av ej likviditetspåverkande poster
(not 1)
Övr likviditetspåverkande poster
Ökning/minskning av periodiserade
anslutningsavgifter
Ökning/minskning av kortfristiga fordr
Ökning/minskning av förråd och varulager
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet
Investeringar i immateriella anläggn.tillg
Försäljning av immateriella anläggn.tillg
Investeringar i materiella anläggn.tillg
Försäljning av materiella anläggn.tillg
Investering i kommunkoncernföretag
Försäljning av kommunkoncernföretag
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamhet
Finansieringsverksamhet
Nyupptagna lån
Amortering av skulder för fin. leasing
Amortering av långfristiga skulder
Kassaflöde från finansieringsverksamhet
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur

Not 1
Av- och nedskrivningar
Uppskjuten skatt
Förändring av avsättningar
Utnyttjande av RUR
Summa

-0,4
-4,5
13,1
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(belopp i mkr)
Kommunen
2020

Kommunen
2019

176,0

176,0

31,4

38,3

Total kostn för räkenskapsrevision

207,4

214,3

Övrig revision

465,7

562,2

Total kostnad för revision

673,1

776,5

Försäljningsmedel

7,7

7,9

Taxor och avgifter

79,0

65,6

Hyror och arrenden

1,5

1,4

Driftbidrag från staten

61,5

52,7

Driftbidrag från AMS

7,6

7,6

EU-bidrag

1,5

1,9

Övriga bidrag

13,2

12,7

Försäljn av verksamhet o entrepr.

31,2

16,9

-

-

203,2

166,7

Sakkunnigt biträde
Förtroendevalda revisorer

Reavinst vid förs av fastigheter/mark
Summa intäkter
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Kommunen
2020

Kommunen
2019

449,1

424,3

17,8

16,8

114,8

108,8

Lokalhyror och fastighetsservice

51,4

49,3

Pensioner, fastigh.skatt o försäkringar

14,2

12,6

Övriga verksamhetskostnader

65,1

58,0

712,4

669,8

Immateriella anl.tillgångar

0,1

0,1

Inventarier

9,6

9,0

Fastigheter och anläggningar

9,8

8,9

19,5

18,0

301,4

301,3

Personalkostnader exkl pensionskostnader
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet och konsultkostnader

Summa kostnader

Avskrivningar enl plan

Summa

Preliminär kommunalskatt
-”-

prognos

-18

-

-1,3

-”-

prognos

-19

-1,7

-1,5

-”-

prognos -20

-5,0

Utnyttjande av resultatutjämn.reserv
Summa

-

4,5

294,7

303,0
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Kommunen
2020

Kommunen
2019

Inkomstutjämning

109,7

109,7

Kostnadsutjämning

60,9

49,3

7,2

5,0

Kommunal fastighetsavgift

22,8

21,6

Bidrag för LSS-utjämning

15,8

15,4

Övriga bidrag

25,2

14,9

241,6

215,9

-

-

Ränta från kommunala bolag

0,9

1,2

Borgensavgifter

0,7

0,7

Övriga finansiella intäkter

0,8

1,6

Summa

2,4

3,5

Ränteuppräkning pensionsskuld

0,1

0,1

Räntor på lån

0,6

0,6

Summa

0,7

0,7

Regleringsbidrag

Summa

Aktieutdelning

Avskrivn fordran, Migrationsverket

-0,8

Reaförlust, likvidation av FSF AB

-0,4

Summa

-0,4

-0,8
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Kommunen
2020

Ingående anskaffningsvärde

0,6

Investerat under året

0,2

Utgående anskaffningsvärde

0,8

Ingående ack avskrivningar

-0,2

Årets avskrivningar

-0,1

Utgående ack avskrivningar

-0,3

Utgående bokfört värde
Genomsnittlig nyttjandeperiod

Ingående anskaffningsvärde
Investerat under året
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ack avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar

0,5
5 år

358,7
7,8
366,5
-134,5
-9,7
-144,2

Utgående bokfört värde

222,3

Genomsnittlig nyttjandeperiod

38 år

Ingående anskaffningsvärde

Kommunen
2019

85,4

Investeringar/inköp under året

8,9

Utgående anskaffningsvärde

94,3
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Ingående ack avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ack avskrivningar
Utgående bokfört värde
Genomsnittlig nyttjandeperiod

Kommunen
2020

Kommunen
2019

-56,1

-

-9,6
-65,7
28,6
10 år

Bergs Hyreshus AB

21,5

23,4

Bergab AB

30,3

30,6

BTEA AB

-

-

förening (37,6 tkr)

0,1

0,1

Kommuninvest

1,2

1,2

Jämtlands Räddningstjänstförbund

0,2

0,2

Överskottsmedel pensioner

0,8

0,8

54,1

56,3

Härjeåns Kraft AB (56 st)

3,5

3,5

Inlandsbanan AB (180 st)

180,0

180,0

1,1

1,1

Kommuninvest

344,8

344,8

Länstrafiken (248 st, 3,1 %)

248,0

248,0

14,1

14,1

Insats Norrskog (46,4 tkr) + Milko kreditgaranti-

Summa långfristiga fordringar

(tkr)

Kommentus

Swedbank (225 st)
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Kommunen
2020

Kommunen
2019

5,0

5,0

97,9

97,9

-

2 000,0

20,0

20,0

Bergab AB (100 %)

20 000,0

20 000,0

Aktieägartillskott Bergab

35 000.0

35 000,0

42,5

42,5

1 000,0

1 000,0

56 956,9

58 956,9

Kundfordringar

37,9

15,1

Uppl intäkt o förutbet kostnader

48,6

50,0

Övriga kortfristiga fordringar

0,6

-0,4

Momsfordran

7,5

6,2

Summa

94,6

70,9

Kommunens del i koncernkontot

66,2

45,8

-

-

66,2

45,8

Handelsbanken (150 st)
Billerud (4400 st)
Förenade Småkom. Försäkrings AB
Destination Vemdalen AB

Inera AB
Vatten- och Miljöresurs AB
Summa

Plusgirot
Summa
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Kommunen
2020

Kommunen
2019

257,6

262,3

-

-4,5

8,9

-0,2

266,5

257,6

Ingående balans

7,2

11,7

Avsättning till RUR

3,5

-

Utnyttjande av RUR

-

-4,5

10,7

7,2

3,5

3,9

-

-

3,5

3,9

Avsättning för soptippar/deponier

13,5

13,5

Summa

13,5

13,5

Kommuninvest, långfristig upplåning

45,0

45,0

Ingående eget kapital
utnyttjande av resultatutjämningsreserv
Årets resultat
Utgående eget kapital

Resultatutjämningsreserv (RUR)
(ingår i eget kapital ovan)

Utgående balans

Avsatt till pensioner exkl ÖK-SAP
Avsatt till pensioner ÖK-SAP
Summa
Beloppen är inkl löneskatt, ÖK-SAP står för
överenskommen särskild avtalspension.
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Förutbetalda intäkter anläggnings-/anslutningsavg
Förutbetalda intäkter offentliga investeringsbidr
Summa

Kommunen
2020

Kommunen
2019

74,8

67,1

1,0

-

120,8

112,1

Förutbetalda intäkter för anläggningsavgifter periodiseras på 20-40 år, vilket är lika med den
vägda genomsnittliga nyttjandeperioden för de VA-anläggningar de avser.

Det offentliga investeringsbidraget från Trafikverket (1 040 585 kronor) periodiseras på 33
år, vilket är lika med nyttjandeperioden för den tillgång som bidraget avser.

Leverantörsskulder

18,5

20,1

Momsskuld

5,8

2,2

Personalens skatter o avgifter

7,8

6,8

Pensionskostnad individuell del

13,4

12,1

Uppl. kostn. och förutbet. intäkt

59,9

48,6

Övriga kortfristiga skulder

14,0

9,5

119,4

99,3

Summa

Bergs kommun har i mars 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga 291 kommuner och regioner som per 2020-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga dessa kommuner, landsting och regioner har ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken
på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i
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förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Bergs kommuns ansvar enligt ovan nämnd
borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor.
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 620 583 262 kronor och andelen av de
totala tillgångarna uppgick till 644 837 273 kronor.
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(nettokostnad mkr)
Bokslut
2020

Budget
2020

Avvikelse

Bokslut
2019

60,6

60,6

+-0

66,6

Utbildningsnämnden

205,3

207,8

+2,5

201,0

Vård- och socialnämnden

219,2

213,8

-5,4

221,6

Miljö- och byggnämnden

0,3

3,6

+3,3

2,6

Fastighets- och IT-nämnden

6,8

9,9

+3,1

-1,3

492,2

495,7

+3,5

490,5

Kommunstyrelsen

Summa
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(belopp i tkr)
Bokslut 2020

Bokslut 2019

Verksamhetens intäkter
brukningsavgifter
periodisering anläggningsavgifter
övriga intäkter

20 270
9 117

22 037
3 168

Summa intäkter

29 387

25 205

Verksamhetens kostnader
personalkostnader
köp av verksamhet
övriga verksamhetskostnader
avskrivningar

-13 604
-75
-5 653

-12 003
-67
-5 031

Summa kostnader

-19 332

-17 101

10 055

8 104

0

0

-5 195

-5 245

4 860

2 859

4 860

2 859

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader*
Resultat före extraord. poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

* Bokfört värde x kommunens internränta 3,5% 2020
Per den 31/12 2020 har VA-kollektivet en fordran på skattekollektivet på 2 472 tkr, motsvarande VAverksamhetens resultat 2013-2020.
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(belopp i mkr)
Bokslut
2020

Budget
2020

Återstår
av budget

Bokslut
2019

Nämnd
Kommunstyrelsen

11,2

22,1

+ 10,9

8,8

Utbildningsnämnden

1,5

1,6

+ 0,1

2,1

Vård- och socialnämnden

0,9

1,3

+ 0,4

1,3

Miljö- och byggnämnden

0,1

0,2

+ 0,1

0,4

Fastighets- och IT-nämnden

2,2

2,4

+0,2

8,3

15,9

27,6

+ 11,7

20,9

Totalt
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Ordförande:
Kommundirektör:
Stabschef:
HR-chef:
Tillväxtchef:

Therese Kärngard
Ralf Westlund
Jesper Tjulin
Conny Bodén
Anders Englund/Fredrik Åström

Nettokostnad:
60 634 119 kronor
Nettokostnad per invånare: 8 516 kronor

Ledamöter
Therese Kärngard, ordförande (s)
Bo Karlsson, 1:e vice ordf (c)
Mia Eriksson, 2:e vice ordf (s)
Daniel Danielsson, 3:e vice ordf (m)
Daniel Hillbom, 4:e vice ordf (m)
Richard Lundgren (s)
Karin Paulsson (s)
Kent Rosenqvist (s)
Kent Karlsson (m)
Lena Olsson (c)
Bengt Arendolf (sd)

Ersättare
Signar Brzezinski (s)
Lena Gabrielsson (s)
Lennart Mattsson (s)
Dan Martinsson (s)
Svenne Paulsson (s)
Jennie Klaesson (m)
Johan Bergman (m)
Annika Hagen (m)
Erik Olofsson (c)
Maud Peeker (c)
Anette Rangdag (sd)

Kommunstyrelsen har gentemot nämnderna en ledande och samordnande roll samt en
beredande funktion av ärenden till kommunfullmäktige. Nämnden har två avdelningar –
Stabsavdelningen, som är den samlade stödfunktionen för kommundirektör och övriga
avdelningar, samt Tillväxtavdelningen, vars huvuduppgift är att skapa ökat ekonomiskt
underlag för kommunen genom att arbeta för ökad befolkning, fler bostäder, fler jobb och ökad
attraktion.
Även frågor på huvudmannanivå kring renhållning/slam och vatten och avlopp hanteras
fr o m 2020-01-01 av kommunstyrelsen, men verksamheten organiseras inom det kommunala
bolaget Vatten och miljöresurs Berg Härjedalen AB.
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Budgetutfallet visar ett litet överskott med netto 14 tkr, varav kostnadssidan ett underskott om
10 940 tkr och intäktssidan ett överskott om 10 954 tkr.

Med anledning av Coronapandemin, framför allt första halvåret, har 2020 i princip handlat om
att hantera konsekvenserna av pandemin. Stabsavdelningen fick i mars månad i uppdrag att
förbereda stabsläge.
Nästan alla resurser fokuserades från 19 mars på krisledning. Stabsläget avvecklades inför
sommaren men chefer har bemannat tjänsteman i beredskap (TIB) dygnet runt året ut.
Verksamhet som påbörjats innan pandemin har försatts i vänteläge alternativt nedprioriterats
för stunden.
HR-cheftjänsten tillika biträdande chef för stabsavdelningen tillsattes i mars 2020. IT-chef
internrekryterades i slutet av året.
Kompetensstöd

Kommunikationsfunktionen
Huvudsakligen kriskommunikation kopplat till Coronapandemin. Bland större
kommunikationsprojekt under året i övrigt kan nämnas kommunikation kring det nya
tillväxtprogrammet, samt förbättringsåtgärder på kommunens webbplatser med anledning av
EU:s nya webbtillgänglighetsdirektiv.
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Samisk förvaltningskommun
Påbörjat arbetet med att revidera kommunens minoritetspolitiska handlingsplan med
uppdateringar av de nya lagförstärkningar som trädde i kraft 2019.
Saemien raerie/Samiska rådet har sammanträtt 4 gånger, varav en heldag i Glen tillsammans
med Tåssåsens sameby samt kommunstyrelsen.
Uppstart av pilotprojektet ”Hållbar utveckling i Oviksfjällen” som bygger på förstudien som
tidigare gjorts ”Besöksnäring i Renens rike”
Utdelning av det samiska priset i juni där en medarbetare som lagar samisk mat till äldre
samer premierades detta år.
Språk- och kulturläger för barn och ungdomar inställda m a a pandemin.

Beredskapssamordning
För beredskapssamordning har arbetet till större delen hamnat om att arbeta administrativt,
dvs skapa olika dokument och ta fram underlag för det fortsatta operativa arbetet när det väl
kan påbörjas igen. I övrigt har beredskapssamordnare under början av pandemihanteringen
varit en del av krisledningen/staben som omvärldsbevakare samt till viss del ombesörjt
samordning av inventering och inköp av skyddsutrustning.
Ekonomistöd
För ekonomistöd har de viktigaste händelserna under 2020 varit att försöka anpassa vårt
dagliga arbete till den situation som varit med hemmaarbete vilket gjort att vi behövt
digitalisera fler processer vilket också är utmaningen vi tar med oss inför 2021
IT-stöd
IT-chef anställd genom internrekrytering.

Medborgarservice
Växeln har ställt om för att kunna jobba på distans.

Demokratistöd
Sedan början på pandemin våren 2020 har nästan alla politiska sammanträden i kommunen
hållits på distans via Starleaf och senare Microsoft Teams. Kommunfullmäktige i mars, juni
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och september hölls på plats i Mediacenter, och ledamöter i riskgrupp hade möjlighet att följa
sammanträdena på videolänk. Kommunfullmäktige i november 2020 blev det första att hållas
nästan helt på distans, med enbart presidium och sekreterare närvarande i Bergssalen.
Omställningen till distanssammanträden har krävt en hel del arbete och juridisk avstämning,
men har flutit på bra tack vare gott samarbete med IT-enheten. Även elektronisk justering av
protokoll har införts.
Förutom den ordinarie verksamheten har Demokratistöds medarbetare varit sekreterare på ca
70 krisledningsmöten, vilket varit en stor extra arbetsuppgift. Nämndsadministratör och
arkivarie har tillsammans med säkerhetssamordnare och Länsstyrelsen implementerat nya
rutiner kring säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.
Slutligen har enheten lagt ner mycket arbete på att utreda medborgarförslag och motioner.
Under 2020 beslutade kommunfullmäktige om 13 medborgarförslag och sju motioner. Målet i
de balanserade styrkorten om högst 1 års handläggningstid är därmed på god väg att uppnås.

HR-funktionen
Under 2020 har HR arbetat med att stödja organisationen under ett verksamhetsår som
präglats av Covid-19. I praktiken har detta inneburit stöd inom rekrytering, schemaläggning
av personal samt riktade insatser med hjälp av företagshälsovården. Senare delen av 2020 har
dock varit mer i balans varvid vi också har kunnat återuppta många av de ordinarie HR
processerna.
HR har också fokuserat på samverkan med de fackliga parterna vilket varit en viktig del i att
löpande informera och kommunicera mellan parterna kring Corona vad avser t ex bemanning,
skyddsutrustning och arbetsmiljö både vad avser den fysiska och den psykosociala.
Vi har, med stor framgång, inlett samarbetet med vår nya företagshälsovård vilka tillika har
gjort en betydande insats för verksamheten.

Teknisk enhet
Även Teknisk enhet har i hög grad påverkats av Coronapandemin genom inköp av
skyddsutrustning, transport av utrustning till olika enheter samt transport av provutrustning
och prov.
Utöver det har enheten arbetat med: upprättande av exploateringsavtal, uppföljning av äldre
exploateringsavtal, dialogmöten med exploatörer och samfällighetsföreningar, köp och
försäljning av mark. Bevakning av händelseutvecklingen kring gruvbrytningen i Oviken samt
undersökningstillstånd.
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Upprättande av olika avtal såsom arrende- och nyttjanderättsavtal. Skötsel av kommunens
leasingfordon.
Samverkan med och upprättande av ett antal avtal med IP-Only angående fiberutbyggnaden.
Sedvanlig skötsel av kommunens mark, mestadels röjning och grovklippning av gräs.
Färdigställande av Toppvägen, Hoverberget inför överlämnande till anläggningssamfällighet.
Bostadsanpassning, 2020 så registrerades det 65 ärenden varav ett mycket svårt ärende, en
förutsättning att denna verksamhet fungerar bra är att det finns arbetsterapeuter som stannar
kvar i Bergs kommun. Verksamheten drog över budgeten 2020 och en hel del ärendena har
varit hissinstallationer, ramper och anpassning av våtrum, vilket är mycket kostnadsdrivande
åtgärder. I slutet av 2020 så kom verksamheten ifatt alla ärenden som släpades efter sen 2019
Med en fortsatt åldrade befolkning och många äldre hus bedöms kostnaderna för
verksamheten öka.
Fortsätter denna trend så kommer inte budgeten att hålla för denna verksamhet.
Fastighetsutredningar av kommunal mark pågår, finns en rad gamla avtal, servitut,
samfälligheter, och gemensamhetsanläggningar överenskommelser som ses över.
Upphandlingsarbete, deltagande i central- och lokal upphandlingsgrupp.

Ökade kostnader för ekonomipersonal i början av året (uppskjutna pensioneringar samt
nyrekrytering som en direkt konsekvens av införlivandet av Bergs hyreshus i den kommunala
förvaltningen) samt fördyringar med anledning av Corona-pandemin.
Dessutom ännu ett år med ej påbörjade samverkan med Härjedalens kommun avseende
gemensamt lönekontor och därigenom ej erhållna intäkter. Avdelningen lämnar detta till trots
ett överskott på drygt 300 tkr.
Totalt uppvisar tekniska ett positivt resultat om ca 345 kkr. Budgeten för
bostadsanpassningsbidragen överskreds med drygt 440 kkr. Behoven varierar mellan åren och
ökar i takt med en åldrande befolkning. Under året genomfördes och inleddes några
omfattande insatser.
Kostnaderna för vägen till Hoverbergstoppen och kommunikationscentrum överskred
budgeten. Orsaken till detta var att olika insatser genomfördes på Torpvägen inför bildandet
av ett GA. Vid kommunikationscentrum uppstod ökade kostnader i och med att bussgods
avslutades. Idag sköts lokalvården av kommunens lokalvårdspersonal.
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En stor utmaning, rent generellt, är att få igång en mer långsiktig planering igen och
genomförande av de riktningsmål som finns för mandatperioden. Stor personalomsättning gör
att verksamheten tappar fart in i 2021.

Avdelningen består av Näringsliv- utveckling, Inflyttarservice (tidigare del av integrationsservice), Arbetsmarknad, Förening & fritid, Ungdom, Kultur & Bibliotek samt administration
och stöd (projektstöd, bostadsutveckling samt marknadsföring).

Tillväxtavdelningens uppdrag är att skapa tillväxt och ett ökat ekonomiskt underlag för Bergs
kommun genom att arbeta för ökad attraktion och därigenom ökad befolkning. Arbetet utgår
från en modell om platsers attraktion och innebär att ett antal behov måste uppfyllas för att
man ska kunna bo på en plats. Dessa behov omfattar faktorer som boende, trygghet och
försörjning. Tillväxtavdelningen har som delmål att skapa och upprätthålla ett bra
näringslivsklimat, skapa fler bostäder och jobb och få fler i jobb. Modellen om platsers
attraktion belyser även att när behov och krav är uppfyllda efterfrågas preferenser, vilket
bland annat handlar om kultur- och fritidsutbud, delaktighet samt områdets attraktivitet.
Därför är ytterligare delmål att verka för ett breddat kultur- och fritidsutbud samt att skapa
delaktighet genom olika former av dialogmöten med medborgare.
2020 har till stor del påverkats av Corona pandemin och mycket av den planerade
verksamheten har fått anpassas till det rådande läget. En större insats skedde tillsammans med
livsmedelsbutikerna för att säkerställa att alla medborgare över 70 år hade möjlighet till
hemsändning av livsmedel för att minska de fysiska kontakterna.
I september så beslutade kommunfullmäktige att anta Tillväxtprogram 2040. Programmet som
tagits fram under två år i dialog med våra medborgare är ett av de tre tänkta övergripande
styrdokument som kommunen ska arbeta med när det gäller utveckling. Programmet
innehåller även utvecklingsplaner för våra 7 delområden. Dessa är framtagna i dialog med
respektive delområde.
Flera boendeprojekt är pågående och totalt så gäller det ca 130-150 bostäder spritt över
kommunen. Arbetet med Trygghetsboendet i Svenstavik har påbörjades och en enkät samt en
uppföljning av intresserade har genomförts och slutat i att det finns drygt 60 anmälningar till

87

de 23 lägenheterna. I december så togs ett beslut av KF att gå vidare med projektet vilket ska
vara klart för inflyttning 2023.
Under början av året besöktes ett stort antal företag i hela kommunen och dessutom har flera
utbildningar för företagare genomförts digitalt med stor uppslutning. Utbildningarna har
omfattat (främst digital) marknadsföring samt upphandlingskunskap. Dessutom har stor kraft
lagts på att stötta näringslivet och informera om stödmöjligheter i samband med pandemin.
Under hösten så har fokus varit på att fortsatt stötta företagen med anledning av pandemin.
Magasinet Bergsliv har producerats för 5:e året och konceptet Bergsliv och Heimester har
använts för att stärka en besöksnäring som initialt drabbades hårt av pandemin. Dessutom har
projektet “Fiskedestination Berg”, som under året färdigställt flera tillgängliga fiskeplatser,
fått stor medial uppmärksamhet. I samverkan med näringslivet har kommunen tillfälligt
upprättat en turistinformation i anslutning till Skicenter i Åsarna för att hantera de ökade
turistströmmarna.
Inflyttning: Sveriges gränser stängdes under stor del av perioden, vilket stoppade
kvotflyktingar och anhöriginvandring. Totalt kom ändå 36 personer via kvot (6 personer),
egenbosättning och familjeåterförening. Befolkningsmässigt har vi en positiv utveckling
under året och kommunen har ökat med 59 personer till totalt 7120 invånare.
Antalet inskrivna på arbetsmarknadsenheten ökade under året, i takt med att fler fått
kännedom om verksamheten. I början av pandemin påverkades verksamheten mycket genom
att det var svårt att få ut deltagare på praktik och subventionerade anställningar, men i slutet
av maj och under juni så började det lossna något och fler kom ut på arbetsplatserna. Arbetet
inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har omfattat 30 personer. Trots utmaningar
med pandemin har kontakt skapats med 84% av berörda individer. Som kompensation för
förlorat studiebidrag har verksamheten infört ett matbidrag för personer mellan 16 och 18 år
som behöver göra praktik utanför skolans ramar.
Inom ungdomsverksamheten har samtliga större fritidsevenemang så som Länsfestival LSS,
demokratidag, skolavslutning, höstrocken och Spotlight ställts in. Även övriga aktiviteter med
färre deltagare har uteblivit på grund av pandemin. Endast några få aktiviteter genomfördes
under våren med få deltagare.
Trots bortfall av samtliga kommunala arbetsplatser på grund av restriktioner (ca 60) lyckades
vi erbjuda alla 122 ungdomar som sökte en arbetsplats hos privata och ideella. 8 ungdomar
fick utbildning och handledning till sommarlovsentreprenörer.
Förenings- och fritidsdialoger hann genomföras i fem byar innan mötesrestriktionerna satte
stopp. Dialogmötena upplevdes som mycket positiva och ett bra redskap för att tillsammans
med förenings- och näringsliv stärka kultur- och fritidsutbudet i kommunen. Avdelningen har
också inlett arbetet med att se över samtliga bidragsnormer för att strukturera och förenkla för
föreningarna.
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Biblioteken i Myrviken och Hackås har flyttats från skolområdena till mer centrala platser
med målsättningen att skapa nya mötesplatser i tätorterna. Stort fokus på corona-anpassning,
vad gäller bibliotek och Kulturskolan verksamhet. Arbete med digitalisering av
kommunfilmerna samt projektet ”Kulturen hälsar på”.
Kultur- och fritidsverksamheten har i övrigt handlat mycket om att informera om och hitta
nya stödformer för att säkerställa att vårt mycket viktiga föreningsliv klarar sig så bra det går
genom pandemin. Vi har uppmuntrat till att inte ställa in utan ställa om samt att hjälpa
medborgarna att fortsätta vara fysiskt aktiva och socialt delaktiga på nya sätt under pandemin.
Större avdelningsövergripande arbeten har omfattat fortsatt arbete med tillväxtprogrammet
kopplat till en strukturanalys av kommunen som genomfördes i början av året, liksom att
revidera den kommunala folkhälsoplanen utifrån de nya nationella folkhälsomålen.

De flesta verksamheter inom avdelningen följer budget men det finns avvikelser. Pga av
pandemin så har ett flertal verksamheter fått mindre kostnader jämfört med budget då det inte
gått att genomföra planerade aktiviteter och insatser. Inom andra områden så har det gjorts
insatser för att kompensera för pandemins konsekvenser vilket gjort att budget överskridits.
Kostnaderna för ungdomskorten överstiger budget vilket beror på ökat antal användare samt
att kostnad per kort ökat.
Totalt så har avdelningen förbrukat 94% av budget vilket gör att 540.000 återstår vid bokslut.

Verksamhetsmässigt kommer med största sannolikhet avdelningens arbete att fortsätta
påverkas kraftigt av effekterna från pandemin. Närings- och föreningslivet kommer fortsatt att
behöva stöttning för att kunna anpassa sig till det samhälle som pandemin för med sig, och
med prognoser om hög arbetslöshet så kommer arbetsmarknadsenheten sannolikt att ha hög
arbetsbelastning under hösten.
Bostäder, mark & lokaler, infrastruktur och kollektivtrafik är fortsatt prioriterade områden i
arbetet med att skapa goda förutsättningar att bo, leva och verka i kommunen. Under året så
har intresset av att flytta till Bergs kommun ökat och behovet av bostäder har ökat än mer.
Störst påverkan blir sannolikt inom folkhälsoverksamheten. Sverige tycks drabbas något
mindre än många andra länder, men det finns oroväckande tecken från andra håll i riket om
ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och allmän ohälsa så till viss grad kan vi räkna med att
även vi drabbas.
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Ekonomiskt är utmaningen inför 2022 att en del av den externa finansieringen för
ersättning/tjänster minskas eller upphör vilket innebär att vi behöver se över hur vi kan ersätta
eller prioritera om i god tid inför årsskiftet.
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Ordförande:
Avdelningschef:

Torsten Medalen
Anneli Olofsson

Nettokostnad:
205 320 941 kronor
Nettokostnad per invånare: 28 837 kronor

Ledamöter
Torsten Medalen, ordförande (c)
Daniel Danielsson, 2:e vice ordf (m)
Anneli Lodell Larsson (s)
Ida Asp (s)
Dan Martinsson (s)
Maud Thuresson Jonsson (s)
Nils Hultin Kuhlefelt (s)
Annika Hagen (m)
Ola Hörberg (m)
Majlis Saur (c)
Kjell-Åke Andersson (sd)

Ersättare
Signar Brzezinski (s)
Miikka Kivinen (s)
Ellinor Lagerström Paulsson (s)
Lennart Mattsson (s)
Maria Nesterud (s)
Annica Karlsson (m)
Maria Renström (m)
Daniel Hillbom (m)
Helene Kindberg (c)
Maud Peeker (c)
Bengt Arendolf (sd)

Utbildningsnämnden omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola,
vuxenutbildning och kök. Chef för utbildningsavdelningen är högsta ansvariga chef för
samtliga verksamheter inom avdelningen. Inom utbildningsavdelningen finns även en
verksamhetsutvecklare som bland annat ansvarar för det övergripande kvalitetsarbetet.

Budgetutfallet visar ett överskott med netto 2 485 tkr, varav kostnadssidan ett underskott om
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17 385 tkr och intäktssidan ett överskott om 19 870 tkr. Att differensen är så stor mellan
budget och utfall beror till stor del på covid-19 men även på statsbidrag som ej var
budgeterade varken som intäkt eller kostnad.

Verksamheterna inom utbildningssektorn har fortsatt sitt övergripande arbete med att
vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen. Under 2020 har det
implementerats ett stödsystem för arbetet och samtliga rektorer samt utbildningsavdelningen
centralt använder nu Stratsys. Även det kommungemensamma samarbetet inom respektive
utbildningsområde fortgår och stora delar av fortbildnings- och utvecklingsarbetet sker
gemensamt, en avgörande faktor för detta är den samverkan och det samarbetet som sker i
ledningsteamet för utbildning där avdelningsrepresentanter och rektorerna ingår tillsammans
med kökschefen. Sedan hösten 2018 har verksamheterna genom samverkan med Skolverkets
riktade insatser för nyanlända barn och elevers lärande arbetat för att förbättra mottagandet av
nyanlända barn och elever. På övergripande nivå genomfördes även politikerutbildning
gällande utbildningsverksamhetens uppdrag. Samverkan med Skolverket skulle enligt plan ha
avslutats våren 2020 men vissa delar förlängdes på grund av pandemin och avslutades först i
slutet av året.
För förskolornas del så har insatserna inriktats mot analysarbete inom det systematiska
kvalitetsarbetet samt mot språk och kunskapsutvecklande arbete. Inom förskoleverksamheten
har barnantalet ökat under de senaste åren och verksamheterna har fått nya lokaler. I
Myrviken ökade behovet av förskoleplatser och som ett första steg så flyttade femåringarna
ner till grundskolans lokaler våren 2020, för att möjliggöra detta flyttade samtidigt biblioteket
ner till centrum och överlät då lokaler till skolans verksamhet. I Hackås flyttade förskoleklass
och åk 1 till nya lokaler hösten 2020 och förskolan fick då ta över hela den nyare byggnaden.
Även grundskolor och gymnasiet har i samverkan med Skolverket haft insatserna som
inriktats mot analysarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet samt mot språk och
kunskapsutvecklande arbete, men även insatser inom studie- och yrkesvägledning i vid
bemärkelse. I grundskolan har man även arbetet med ledarskap utifrån metoden PAX som
syftar till att ge pedagoger verktyg och strategier för ökad trygghet, studiero och åtgärder mot
kränkande behandling. Med samma syfte har det även utbildats pedagoger som startat upp
Toleransprojektet, ett samverkansprojekt mellan de båda högstadieskolorna. Som del av
projektet hade det planerats för en resa till Polen men den kunde, på grund av
Coronapandemin, inte genomföras.

Vad gäller måluppfyllelse för elever i grundskolan så kan vi se ett något lägre resultat vad
gäller andelen elever i årskurs 9 som når målen i samtliga ämnen, 75 % vårterminen 2020
jämfört med 77 % läsåret 19/20. För årskurs 6 kan vi se att det är färre som når målen för
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betyget E i matematik (85 %) och svenska (86 %) jämfört med 2019 då 91 % respektive 95 %
nådde målen för E.
Gällande trygghet som mäts via elevenkät så kan vi se att andelen som känner sig trygga i
skolan är i stort den samma som tidigare år, genomsnitt 83 %. Andelen elever som anger att
de känner stimulans och delaktighet är dock för årskurs 7–9 lägre än föregående år, en
anledning kan vara Coronapandemin och att andelen vikarier har varit fler under året.
Fjällgymnasiet fortsätter med sin positiva trend med fullständig gymnasieexamen för samtliga
elever som avslutade sina studier på de nationella programmen våren 2020. Elevantalet hösten
2020 uppgår till 113 elever, varav 58 elever inom Nationell idrottsutbildning (NIU) med
skidinriktning (36 alpin och 22 längdskidor) och övriga 55 elever, lokalt så kallade ”civila
elever”. Eleverna är fördelade på gymnasiets sju olika program (Hotell och turism, Barn och
fritid, Vård och omsorg, Ekonomi, Samhälle, Natur, Teknik) samt Introduktionsprogrammet.
För närvarande är 69 av Fjällgymnasiets elever folkbokförda i kommunen, övriga kommer
från kommuner runt om i landet.
Kommunen bedriver enbart vuxenutbildning med inriktning svenska för invandrare (SFI).
Utbildningen består av fyra olika kurser (A, B, C och D) och beroende av elevens tidigare
studievana, bakgrund och mål kombineras kurserna i olika tre studievägar. Höstterminen 2020
var cirka 45 elever inskrivna på SFI.
För övriga vuxenutbildningar finns samverkansavtal med Östersunds kommun och länets
Lärcentrum. Under året 2020 var cirka 130 personer registrerade för utbildningar på
gymnasial nivå och cirka 15 personer inom grundläggande vuxenutbildning.
För verksamheten kök så innebar 2020 och Coronapandemin att man snabbt fick ställa om
och börja erbjuda matlådor till gymnasieelever under tiden då deras undervisning förlades till
fjärrundervisning. Samtliga gymnasieelever folkbokförda i kommunen erbjöds under våren att
hämta matlådor, under hösten och den nya omgången av fjärrundervisning så har elever vid
Fjällgymnasiet erbjudits matlådor.
Över lag så är det Coronapandemin som varit i fokus för samtliga utbildningsverksamheter.
Under våren innebar det att verksamheterna fick planera och vidta åtgärder i händelse av att
en smitta skulle uppstå. Även om enbart enstaka fall konstaterades under våren så innebar de
nya restriktionerna och rekommendationerna om att stanna hemma vid symptom hög
sjukfrånvaro bland både barn, elever och personal. Inledningen av hösten var något lugnare
men i slutet av terminen inträffade de första fallen av konstaterad smitta och verksamheterna
tvingades vidta åtgärder. Några förskolor gick ut med förfrågan om vårdnadshavare hade
möjlighet att hålla barnen hemma, grundskolan beslutade i enlighet med ny lagstiftning om
fjärrundervisning för årskurs 7–9 veckorna före jul. För gymnasiet har rekommendationen
från Folkhälsomyndigheten varit att bedriva undervisningen på fjärr eller distans i stort sett
hela året från mars och framåt. För SFI har verksamheten bedrivits på distans under samma
tid. Coronapandemin har påverkat i hög grad och medfört en betydligt tyngre arbetssituation
för samtliga verksamheter.
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Utfallet för den totala utbildningsverksamheten 2020 är 205 321 tkr netto visar på ett
överskott motsvarande 2 485 tkr. Det går att jämföra med netto för 2019 som var 200 871tkr
men det var innan lokalvården fördelades ut till nämnderna motsvarande 4 648tkr för
utbildningsnämnden, så med den inräknad skiljer sig resultaten mellan åren endast med 200
tkr.
Delramen förskola visar ett överskott på 43 tkr. Där är det små skillnader mellan
verksamheterna, den kommunala förskoleverksamheten är inom ram, det underskott som syns
på löner beror på att budgeten för löneökningar syns som ett överskott i delram UN
gemensamt. Fastighetskostnaderna går med ett litet överskott då hyran för de nya förskolorna
i Svenstavik blev något lägre än beräknat och köp av utbildningsplats samt tilläggsbelopp ger
överskott ca 200 tkr
Delram grundskola visar ett underskott om 1 269 tkr. Den största delen, ca 800 tkr, av
underskottet är förberedelseklass som startats upp igen under 2020, detta underskott uppstår
trots att intäkterna från migrationsverket var 600 tkr mer än budgeterat. Inom övriga egna
kommunala verksamheterna är det fritidshemmen samt undervisning som ger ett litet
underskott. Här har intäkterna från elevavgifter gett ett överskott på 500 tkr mot budget och
underskottet beror delvis på löneökningen för 2020 som är budgeterat i delram UN
gemensamt. Kostnaderna för skolskjuts uppgår till 8 943tkr, 243 tkr mer än budgeterat.
Redovisat överskott på elevhälsa (+500 tkr) och specialpedagogiska insatser (+441 tkr) ska
vägas ihop med underskottet på statsbidrag (-457 tkr). För elevhälsa har kommunen fått ett
statsbidrag på 283 tkr som ej fanns budgeterat. Köp av utbildningsplats kostade 620 tkr mer
än budgeterat medan tilläggsbelopp blev 631 tkr lägre än budgeterat då budgeterad elev
återgått till den egna verksamheten.
Delram gymnasiet och vux visar ett överskott på 2 807 tkr. Den egna verksamheten
Fjällgymnasiet går med överskott ca 1 mkr. Elevintäkterna har ökat och kostnaderna för
resande, träningsläger och tävlingar minskat till följd av Covid 19. Kostnaden för samtliga
gymnasieelever från Bergs kommun följer budget. Att vuxenutbildningen ger ett överskott på
närmare 1,2 mkr beror på ändrat krav på medfinansiering även det till följd av Covid 19.
Delram gemensamt UN visar ett överskott på 1 482 tkr där närmare 2 mkr i överskott beror på
att budget för samtliga löneökningar inom nämndens verksamheter är budgeterade här medan
kostnaderna har uppstått i respektive verksamhet. Administration och ledning visar ett
underskott på ca 500 tkr.
Delram kök visar på underskott 656 tkr, detta beror på utökat antal förskoleavdelningar vilket
medfört ytterligare kök.
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Kommunens förändrade demografi med befolkningsökningar i framför allt norra delen
föranleder en hel del utmaningar och utvecklingsbehov för förskole- och
grundskoleverksamheterna. Antalet barn i norra delen av kommunen ökar vilket är väldigt
positivt, men förorsakar samtidigt ytterligare behov av lokaler och personal. Under våren 2021
beräknas nya tillfälliga moduler för två barngrupper tas i bruk i Myre. Behovet av lokaler
förutspås dock öka ytterligare varför det finns behov av att ersätta de tillfälliga lokalerna med
en ny permanent förskola för tre barngrupper i anslutning till nuvarande Lägdans förskola.
Även i förskolorna i Svenstavik, Klövsjö, Rätan, Åsarna och Ljungdalen har barnantalet ökat
något under senaste halvåret. Utvecklingsarbetet för förskolorna i kommunen kommer framgent
att inriktas mot specialpedagogik för lärande och fokus på lärmiljöer samt arbetet i mindre
barngrupper.
För grundskolornas del så är 2021 ett år då verksamheten går in med ett underskott i budget
motsvarande cirka 3,5 mkr. Underskott beräknas utifrån ökade kostnader för verksamheterna
Barn i behov av särskilt stöd (1,4 mkr), Modersmål och Förberedelseklass (0,9 mkr) samt
utökade kostnader för undervisning (1,5 mkr) då antalet elever ökat något i lägre årskurserna
samt att ökad lärarbehörighet vilket medför ökade snittlönekostnader. Utbildningsnämnden har
gett utbildningschefen i uppdrag att justera driftbudgeten och arbetet är påbörjat för att komma
till rätta med underskottet.
Gällande elevantal så visar prognosen att Svenstaviks skola ökar något nästa läsår, 21/22, för
att sedan minska. Samtidigt ökar Myrvikens skola något och läsåret 25/26 prognostiseras de
båda skolorna vara lika stora till elevantal. För Hackås skola pekar prognosen på ett ökat
elevantal från idag 63 till 95 elever. För de södra skolorna så ökar elevantalet något på Klövsjö
och Åsarna skolor medan det minskar på Rätan och Ljungdalens skolor de kommande fem åren
för att sedan läsåret 26/27 vara tillbaka på samma antal elever som idag.
För de fyra minsta skolorna innebär det även fortsättningsvis undervisning i B-form vilket
innebär större krav på samverkan mellan skolorna något som kan leda till oattraktiva tjänster,
med flera arbetsplatser. En annan utmaning som man ser med B-form är att det kan vara svårt
att tillrättalägga och skapa stimulerande undervisningsmiljöer i klasser med stor spridning
gällande ålder och kunskapsnivå hos eleverna. För kommunens 7–9-skolor är den små
elevkullarna en resurskrävande utmaning. Prognoserna visar på i genomsnitt 17 elever per klass
i Myrviken och 19 elever per klass i Svenstavik att jämföra med en optimal klasstorlek om 26
elever utifrån lokalernas beskaffenhet och med nuvarande resursfördelningsmodell.
Ytterligare en utmaning är Skollagens krav om att alla elever ska undervisas av legitimerade
och ämnesbehöriga lärare. Vi kan se en viss förbättring och uppnår under 2020 att ca 60 %,
jämfört med 55 % ht 2019, av klasserna har lärare legitimerade för årskurs och ämne som de
undervisar i. Andelen legitimerade förskollärare i förskolan är 40 % jämfört med 38 % 2019.
Dock finns det förskolor som saknar förskollärare och som då ej uppfyller skollagens krav.
Andel legitimerade lärare åk 1–9 är 79 %, men där ingår då lärare som undervisar i ämnen som
de ej är behöriga i och/eller på stadie som de ej har behörighet för. För att bredda legitimerade
lärares ämnesbehörighet finns behov av att organisera så att lärare ges möjlighet att studera på
arbetstid för att delta på lärarlyftskurser och på så vis möta skollagens krav om
ämnesbehörighet. Rekryteringsbehoven förutspås även öka på grund av pensionsavgångar, de
närmsta fem åren uppnår cirka 25 lärare (20 %) av lärarkåren pensionsålder.
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Med ökat antal barn och elever i norra området och med bibehållen organisation så ökar även
behovet av lednings- och administrativ resurs. Även i genomförda Chefoskopet, Sunt arbetslivs
forskningsbaserade verktyg för att utveckla chefers organisatoriska förmåga, framkommer
dessa behov då antalet medarbetare och/eller antalet enheter är många per rektor samt att de
administrativa arbetsuppgifterna ökar inom utbildningsområdet, behovet motsvarar cirka 1,6
årsarbetare.
Under flertalet år har även utmaningar funnits i och med ökade kostnaderna för insatser kring
barn i behov av särskilt stöd, dessa kostnader prognostiseras fortsatt vara höga men ej ökande.
För att möta och anpassa undervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer
och andra funktionsnedsättningar finns behov av alternativa undervisningsmiljöer och anpassad
pedagogik. För att möta detta behov kommer grundskolorna söka projektstöd hos
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), projektmedel kan ansökas för ett läsår (21/22)
med möjlighet till förlängning ytterligare ett läsår. Även elever med rätt till grundsärskola men
som får sin undervisning integrerad i våra grundskolor finns med i ansökan för projektet.
Antalet barn inskrivna i grundsärskola ökar något under 2021, eleverna får sin utbildning som
integrerade i kommunens grundskolor eller på grundsärskolor genom samverkansavtal med
Östersunds kommun.
Vad gäller gymnasieskolan så är prognosen för antal gymnasieelever folkbokförda i kommunen
2021 cirka 260 elever och i stort oförändrat för budgetåret 2022 vilket innebär fortsatt höga
kostnader nästa år. Inför budgetår 2023 visar prognosen något lägre antal och minskningen
prognostiseras fortsätta fram till år 2030. Enligt förstahandsvalen till gymnasiestudier för elever
i årskurs 9 är det inför hösten 2021 ett högt antal elever som söker sig till naturbruk, vilket
skulle kunna leda till ökade programkostnader än budgeterat.
Ytterligare utmaningar inför framtiden är den ökade digitaliseringen inom utbildningssektorn
utifrån nationella Digitaliseringsstrategin samt Skolverkets digitalisering av nationella prov.
Detta medför både investeringsbehov för att upprätthålla och förnya den tekniska utrustningen
men framför allt ett ökat behov av fortbildning och kompetenshöjande insatser för samtlig
personal inom verksamheterna. Dock kan man i jämförelse med andra kommuner se att Bergs
kommun ligger långt fram vad gäller digitalisering och tillgång till digitala enheter för både
elever och personal. En framtida utmaning är dock att se om utrustning och system klarar kraven
för införandet av digitala nationella prov som ska genomföras från 2023.
Coronapandemin påverkar verksamheterna idag men även i framtiden, de nya kursplanerna som
skulle ha börjat gälla från juli 2021 har skjutits fram ett år. Ändringarna omfattar både grundoch gymnasieskola samt vuxenutbildningen. Nationellt och även till viss del lokalt väcks oro
om ökad psykisk ohälsa bland både elever och personal inom skolan. Det uttrycks även från
nationellt håll om ökade krav vad gäller vuxenutbildningen då fler elever inte förväntas nå
målen för gymnasieskolan samtidigt som antalet vuxna som yrkesväxlar ökar. För Bergs
kommun skulle det kunna innebära ett större behov av köp av utbildningsplats för
vuxenutbildning som sker via samverkansavtal med Lärcentrum i länet, men det skulle även
kunna föra med sig möjligheter att återta vissa utbildningar och bedriva dem i samverkan med
Fjällgymnasiet.
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Vård- och socialnämnden har fyra avdelningar – Socialtjänst myndighetsutövning,
Verkställighet socialtjänst, Verkställighet vård och omsorg samt Verkställighet LSS. Utöver
det så finns även verksamhetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).
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Budgetutfallet visar ett underskott med netto 5 378 tkr, varav kostnadssidan ett underskott om
26 359 tkr och intäktssidan ett överskott om 20 981 tkr.

Under andra halvåret 2020 blev Avdelning Socialtjänst myndighetsutövning och avdelning
Verkställighet Socialtjänst en och samma avdelning. Avdelning Socialtjänst har en
avdelningschef, en enhetschef för myndighet och en gruppledare inom verkställigheten, med
avdelningschef som närmaste chef. I arbetet med att jobba ihop avdelningarna, fanns en
tillförordnad enhetschef inom verkställigheten i tjänst fram till årsskiftet. Gemensamma
workshops och planeringsdagar har genomförts under hösten, vilka resulterat i en
handlingsplan för det fortsatta arbetet framåt. Fokus kommer att ligga på processer och flöden
mellan enheterna och att nå samförstånd och ett gemensamt språk i arbetet med våra klienter.
Antal årsarbetare för myndighet i budget 2020 uppgick till 17,5 fördelat på 1,0 åa Enhetschef,
3,5 åa inom Bistånd/LSS samt 13,0 åa inom Individ och familjeomsorgen. Utifrån svårigheten
att rekrytera en handläggare med erfarenhet inom LSS på 50%, har avdelningen fått en
utökning i ram för att kunna anställa någon på heltid. Detta möjliggjorde att rekrytera 1,0 åa
handläggare inom funktionshinderområdet. Vid halvårsskiftet var alla tjänster tillsatta.
För verkställigheten var antalet årsarbetare 7,25. Fördelat på 0,5 anhörigkonsult, 0,5 ANDT-S,
0,25 Budget och skuldrådgivning, 3,0 behandlare vuxna och 3,0 behandlare barn/familj. Inom
Arton+ har antal årsarbetare gått från 3,8 till 2,0 under 2020.
Under våren och hösten har socialsekreterarna gått olika grund och påbyggnadsutbildning i
Signs of safety, en riskbedömningsmodell som används i handläggningen av barn- och unga
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ärenden. Modellen syftar till att öka familjens delaktighet i utredningsarbetet och där man
fokuserar på de styrkor och tillgångar som finns, såväl inom familjens som i barnets/den
unges närverk. Som ett led i att ge avdelningens medarbetare samma grund, planeras det för
att behandlare inom verkställighet ska gå grundutbildningen till våren 2021.
Under senare delen av 2020 påbörjades rekrytering av en familjehemssekreterare, som ska
vara en del av den familjehemsorganisation som ska starta i gång halvårsskiftet 2021.
Familjens hus har under året som verksamhet haft en skiftande omsättning på beviljade
insatser från Socialtjänst myndighet och frivilliga fem råd-och-stödsamtal. Omsättning av
personal på Familjens hus har skett under våren, då några medarbetare både anställts och
hunnit gå vidare till andra jobb. Pandemin till följd av spridningen av viruset Covid-19 har
fått konsekvenser på verksamheten. Personalgruppen har delats upp, möten med klienter,
medarbetare, kollegor och övriga aktörer har skett på distans. Föräldrastödsgrupper,
barngrupp, grupper för anhöriga samt öppen caféverksamhet har fått ställas in under princip
hela året, där verksamhet varit tänkt att nå vuxna och barn i riskzon i ett tidigt skede och på
frivillig basis.
På området ensamkommande barn och unga pågick omställningar under 2020. Antal
ensamkommande som är kvar i kommunens verksamhet Arton +, minskar stadigt. Arton + har
också fått arbeta med boendestödsinsatser i större omfattning under året, då behovet av stöd
inom olika målgrupper ökat, bland annat psykiatripatienter.

I och med att avdelningen genomgick en omorganisation vid halvårsskiftet 2020, kommer
utfallet för 2020 redovisas i två delar, myndighet och verkställighet.
Myndighet har för verksamhetsåret 2020 en årsbudget på 21,47 mkr och redan vid
halvårsskiftet fanns ett underskott motsvarande 2,7 mkr. Underskottet går till största del att
härleda till det ökade antalet placeringar som ej varit budgeterade. Inför 2020 budgeterades
enbart de faktiska placeringskostnader som då var kända. Placeringar fortsatte att öka under
andra halvåret, vilket medför att kostnaderna ökade. Dock har åtgärder genomförts för att
komma ner i dygnskostnader och gå från konsulentstödda familjehem till familjehem i egen
regi. Intäkterna från Migrationsverket blev högre än beräknat i budget, 1,317 miljoner kronor.
I budget låg beräknade intäkter på 500 000 kr. Slutliga resultatet för myndighet landande dock
på ett underskott på 5,55 miljoner kronor.
Verkställighet har en budget för verksamhetsåret 2020 på 6, 647 miljoner kronor. Intäkterna
från Migrationsverket motsvarar 2,847 miljoner på helår som finansierar verksamheterna för
ensamkommande barn och unga samt två ledningsfunktioner. Slutligt resultat på intäkter från
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Migrationsverket slutade på 2,553 miljoner, vilket är ca 300 000 kr mindre än beräknat.
Verkställighetens resultat landar på ett knappt underskott på 20 000 kr.
Driftskostnader ligger i stort i linje med budgeterade medel. Det som har varit osäkra faktorer
för både myndighet och verkställighet är placeringskostnader och intäkter. Det kommer det
även vara inför 2021. Att fortsätta hitta kostnadseffektiva arbetssätt har hög prioritet. När det
gäller vuxna handlar det om korta placeringar med en bra eftervård, genom verkställighet och
andra aktörer som kan vara aktuella.

En fortsatt stor utmaning är den relativt stora missbruksproblematik som finns i kommunen
och vi har sett en ökning av nyinflyttade som har denna problematik. Detta ställer höga krav
på kommunens förmåga att arbeta uppsökande och förebyggande.
Tillgången till kommunalt anlitade familjehem är också en utmaning som kommunen arbetar
med. Eftersom tillgången inte matchat efterfrågan har beslut fattats om att Bergs kommun
kliver ut den länsgemensamma verksamheten Familjehemscentrum 30 juni 2021. Inventering
av egna familjehem har därför påbörjats och arbetet med att bygga upp en egen
familjehemsorganisation pågår.
Coronapandemin kan komma skapa problem på medellång och lång sikt i form av fler
personer utanför arbetsmarknaden och ökad förekomst av psykisk ohälsa, vilket ytterligare
skulle bidra till den ihållande trenden av ökad psykisk ohälsa. Att kunna möta de behov och
den problematik som pandemin för med sig, kommer bli en utmaning då vi idag inte kan
förutspå vilket område som kommer få störst konsekvenser.
Utmaningen ligger också inom ekonomin och att bygga verksamheter utan intäkt från
Migrationsverket. Arton+ kommer som verksamhet minska markant 2021 för att i princip
avvecklas till 2022. Samtidigt har alla kommuner i Sverige ett uppdrag att hantera anvisningar
av ensamkommande barn och unga. Att nedmontera verksamheter och samtidigt stå i
beredskap att ta emot anvisningar, kräver både planering och samarbete mellan såväl
verksamheter i kommunen som i länet.
Ett antal prioriterade områden inom socialtjänsten är förebyggande insatser, så som
samverkan med utbildningsnämndens verksamheter, föräldraskapsstöd, familjecentral,
frivilliga organisationer mfl. En utmaning blir att upprätthålla kompetens och kapacitet då
första halvåret 2020 innefattat en hög omsättning av personal.
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Verkställighet Vård- och omsorg har en nettobudgetram på 132 miljoner kronor och innehar
därmed mer än 50% av nämndens tilldelade medel. Verksamheten omfattar särskilt boende
(SÄBO), hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering/habilitering, korttids-boende, demensteam,
dagverksamhet samt olika former av trygghetsinsatser. Personalkostnaderna utgör ca 85% av
totala budgetomslutningen för avdelningen.
Pandemin har under 2020 i stor utsträckning präglat verksamheterna bland annat med oro
bland personal, vårdtagare och deras anhöriga. Frågan har haft hög prioritet och hanterats väl
av chefer och övriga inblandade. Initialt fanns osäkerhet kring tillgången på skyddsutrustning
och facklig samverkan med riskbedömningar och handlingsplaner blev vardag. Besöksförbud
på SÄBO infördes nationellt under våren och detta blev väl emottaget även om det medförde
att vårdtagare blev mer isolerade och ensamma. Från augusti har personal på SÄBO screenats
varje vecka för smitta som del i en större studie. Till en början fanns många som var skeptiska
men det visade sig vara en fantastisk möjlighet som blev ett sätt att hålla nere
smittspridningen. Screeningen har medfört ett stort merarbete för cheferna men fördelarna
har uppvägt.
Äldreomsorgen har 106 platser i särskilt boende fördelade på fem enheter. Trots en relativt
hög andel platser fanns vid årets slut en kö på 18 personer samt att korttidsboendet
Bergsgården haft hög belastning då många befann sig där i väntan på SÄBO-plats. På grund
av Covid -19 stängdes växelvården med sex platser på Begsgården den 8 april. Avdelningen
reserverades då till ev. smittade vårdtagare i ordinärt boende med akut behov av korttidsplats.
Under september öppnades dessa platser upp igen med undantag av en som fortfarande finns
för akuta situationer. Efter att alla platser öppnade upp igen har beläggningen varit nästan
100%.
Antalet personer som har någon form av beslutad insats i ordinärt boende har ökat från 294 till
298 personer under 2020 vilket kan ses som en normalvariation. Den beviljade tiden i
hemtjänsten ökade med 777 timmar (både SoL och HSL) från 63 995 timmar 2019 till 64 772
timmar 2020. Det anmärkningsvärda är att SoL-tiden minskat till förmån för delegerad HSLtiden som ökat anmärkningsvärt mycket.
Ett arbete påbörjades under hösten med att jämna ut hemvårdsområden så att cheferna får en
jämnare belastning och alla samma möjlighet att arbeta så resurseffektivt som möjligt.
Förändringen började i Åsarna och samarbetet mellan dem och Rätan resulterade i att ett antal
vårdtagare i Klövsjö fördes över till Åsarna. Tanken är att arbetet ska fortsätta under 2021 och
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att det ska bli ett bättre team-arbete i syd, mitt och norr. Denna omfördelning påverkar även
distriktssköterskor och rehab-personal samt insatser från Hälsocentralen.
I juni beslutade Vård- och socialnämnden att ge avdelningschef och controller i uppdrag
utreda och återkomma med förslag på åtgärder med påverkan på både kvalitet och ekonomi
för verksamhetsåret 2021. Av olika skäl blev detta ej verkställt och under hösten ändrades
beslutet till att ett externt företag skulle upphandlas för att genomföra utredningen.
Upphandlingen försenades och i stället kommer genomlysningen ske under första halvåret
2021.

Verksamhetsåret 2020 har helt präglats av Coronapandemin och detta har påverkat ekonomi,
målstyrning, arbetsmiljö och chefernas arbetssituation i allra högsta grad. Detta har skapat ett
osäkert läge där det in i det sista varit oklart kring den statliga ersättningar för Coronakostnader. Till slut visade det sig dock att den statliga ersättningen blev så hög som förväntat
vilket medförde näst intill en budget i balans.

En utmaning är att på ett så resurseffektivt sätt som möjligt planera för hemvård och HSLinsatser. Det finns en ojämn fördelning av både ärenden och personal mellan
hemvårdsområden som kan optimeras. I Rätan/Klövsjö/Åsarna är arbetet igång på grund av
identifierade uppenbara behov. På övriga områden finns det svårigheter och motstånd som
måste lösas först. Att resursoptimera HSL-insatser kommer också vara högprioriterat under
2021.
Digitalisering och utveckling är något som länge varit ett faktum. Befolkningen lever längre
och har större krav på de tjänster som en kommun ska tillhandahålla. Detta medför att vi
måste bli mer effektiva och involvera teknik i den vård och omsorg som ges och nät och
uppkopplingar måste fungera på ett säkert sätt. Kunskapen måste finnas och samarbetet
utvecklas mellan enheter för att detta ska fungera på ett bra sätt. Utmaningen är ta fram bra
underlag som belyser både behov, hinder och möjligheter för vidare digital utveckling.
Personalförsörjningen för vård och omsorg är också en utmaning, nu och framledes. Att vara
en god arbetsgivare, erbjuda bra arbetsmiljö med bra ledare och en möjlighet till att
utvecklas om man så vill är grunden för att medarbetare ska välja oss och sen stanna länge.
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Inför 2020 hade verksamheten högt ställda förväntningar att arbeta med resultaten av 2019 års
brukarenkätsvar. Resultatsvaren omvandlas till lokala målsättningar för LSS-verkställighet i
Bergs kommun. Vid analysen av enkätsvaren kunde vi konstatera att våra
förbättringsområden stämde väl överens med de nationella enkätsvaren. De områden som är
aktuella är främst förståelse för att brukaren upplever att de blir förstådda, dels att brukarna
förstår sin personal. Andra områden är förutsägbarheten samt bemötande. Verksamheten
valde att börja med en förändringsresa för daglig verksamhet under 2020. Där har vi arbetat
med tydliggörande pedagogik som arbetsmetod samt börjat med att införa alternativ
kompletterande kommunikation.
Verksamheten har fått anpassat sin verksamhet utifrån Covid-19 på olika sätt och ett
konstaterande är att vi kunnat komma längre om inte Covid-19 gjort sitt antågande i mars
2020. Men utifrån förutsättningarna bedöms vi vara på god väg att uppnå de lokala mål vi
hade inför 2020.
Vi har även gjort brukarenkäter för 2020 där resultatsvaren påvisar att vi lyckats väl med de
utvalda förbättringsområdena. Verksamheten kommer att fortsätta med detta arbete även inom
de andra verksamheterna inom LSS.
Organisatoriskt så flyttade Servicegruppen till It-fastighetsnämnden i april. Detta för att få en
tydlighet utifrån det kommunala uppdrag som vi besitter. Vårt korttidshem Galhammarudden
beslutades att läggas ner i november utifrån att vi inte hade underlag att bedriva detta.
Konsekvensen kan bli att vi framledes behöver köpa platser externt.

Resultatet för LSS-verkställighet blev ett underskott på 2,489,5 mkr. Underskottet beror till
största del på att personlig assistans fått nya ärenden att verkställa under året. Dessa ärenden
har vi inte budgeterat för. Detta medförde en extra kostnad på 2,537,8 mkr. På boendesidan
har vi några boenden som går med ett överskott samt några som går med ett underskott. Vi
har inför budget 2021 anpassat vår budget för att täcka skillnaderna i kostnader. Inför 2021
har vi erhållit en utökad budgetram med 3 mkr samt anpassat vår budget på de olika boendena
för att möta kommande ekonomiska utmaningar.
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Verksamhetens utmaning inför framtiden är att fortsätta implementera vår arbetsmetodik
tydliggörande pedagogik samt alternativ kompletterande kommunikation (AKK) och
lågaffektivt bemötande för hela verksamheten. Verksamheten måste bli bättre på att anpassa
oss till den digitala världen. Skapa bättre förutsättningar för vår personal att kunna genomföra
digitala möten samt använda digitala hjälpmedel i syfte att träna vår målgrupp till en bättre
självständighet.
Verksamheten behöver även arbeta med att förstärka brukarinflytande och delaktighet i
samhället för personer med funktionsvariationer. När det gäller daglig verksamhet är målet att
kunna utveckla deltagare att nå den öppna arbetsmarknaden.
Kompetensförsörjning och rekrytering behöver arbetas med. Verksamheten behöver både
behålla kompetent personal samt att nyrekrytera ny personal. En ny yrkeskategori som heter
stödpedagog har anställts och den kompetens som stödpedagogen besitter är viktig för
verksamhetens utveckling.
Psykisk ohälsa är ett område som behöver förbättras. Individer riskerar att hamna mellan
stolarna för personer som har en funktionsvariation. Kompetensen inom verksamheten
behöver ökas inom detta område.
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Ordförande:
Lena Kjellsson
Miljö- och byggchef: Cilla Gauffin
Nettokostnad:
298 396 kronor
Nettokostnad per invånare:
42 kronor

Ledamöter
Lena Kjellsson, ordförande (c)
Daniel Andersson (s)
Bob Jonasson (m)

Ersättare
Lennart Mattsson (s)
Daniel Hillbom (m)
Erik Olofsson (c)

Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning ansvarar för bygglov och byggnadsinspektion
samt miljö- och hälsoskyddsfrågor. Avdelningen lyder under Bergs och Härjedalens
gemensamma miljö- och byggnämnd, som är lokal tillsynsmyndighet över bl a miljöfarliga
verksamheter, hälsoskydd, kemiska produkter samt avfalls- och livsmedelshantering. Miljöoch byggnämnden har också tilldelats ansvaret för tillsyn enligt tobakslagen och alkohollagen.

Budgetutfallet visar ett nettoöverskott om 3 309 tkr varav kostnadssidan ett underskott om
2 991 tkr och intäktssidan ett överskott om 6 300 tkr.
Störst avvikelse återfinns inom dels Bygglovsverksamhet med ett nettoöverskott om 7 238 tkr,
dels Miljöbalken med ett nettounderskott om 2 006 tkr.
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2020 var ett riktigt annorlunda år för Berg- och Härjedalens miljö o byggnämnd. För oss kom
Corona effekter vi inte kunnat ana! En ökning med ärenden på byggsidan med 40 % mot
snittet tidigare år! Vem kunde tro att hemarbete i Sverige och ”hemestrar” och ”stugestrar”
kunde ge en sådan effekt?
Under året som gått så har vi hanterat drygt 1600 ärenden inom bygg och ca 1800 ärenden
inom miljöteamet. Det är det mesta antalet ärenden någonsin!
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Ökningen av
ärendemängden är väldigt
roligt och våra
medarbetare har gjort ett
fantastiskt jobb. Men det
har varit tufft och väldigt
mycket att göra.
Handläggningstiderna har
trots den otroliga mängden
ärenden legat lågt där vi
hanterat 96 % av
inkommande bygglov
inom 7 veckor och inte de

10 veckor som lagstiftningen säger.
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Inom Byggsidan så ökade
ärendena för båda
kommunerna med 40 % i
förhållande till tidigare år.
För Bergs kommun så
ökade ärendena med 57 %
Det är en pandemieffekt vi
inte kunnat förutse skulle
komma.
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personal inom mät/GIS så
vi nu är 4 st som jobbar
med det. Vi utökade under året området där vi gör nybyggnadskartor till att omfatta även
Bergs kommun. Utökningen samt pandemieffekten av mer byggande gjorde att beställningar
på nybyggnadskartor ökade från 123 st 2019 till 252 st 2020.
För miljöteamet så blev det ett ”hattigt” år på så sätt att centrala myndigheter har gått ut med
olika råd under året och sedan en ny Trängseltillsyn i restauranger och caféer som landade på
kommunerna. I början kom instruktioner till kommunerna när det gäller vår ”vanliga” tillsyn
att nästan ingen tillsyn alls ska göras när pandemin först ”slog till” som senare ändrades till att
vi skulle göra tillsyn. Livsmedelstillsynen tillhör Samhällsviktig verksamhet. Vi har gjort
tillsyn på bästa möjliga sätt under året – mycket tillsyn har skett på distans (teams, zoom
mm), utomhus och vid den tillsyn som varit på plats har vi varit noga med avstånd. Ett uttryck
som ”skriktillsyn” myntades, dvs man har ett sådant avstånd så man skriker till varandra. Inte
utifrån att man är arg på varandra men man höll det avståndet mellan varandra. Inom
miljöteamet har vi haft en del som slutat och andra som börjat under året vilket gjort att vi
haft lägre bemanning än planerat under delar av året.
Uppdraget med trängseltillsyner som vi fick under året har gått bra, vi har många företag som
verkligen vill göra rätt och vara med och minska denna spridning av Corona. Vi andra
”gemene man” eller allmänheten har dock ibland haft svårt att läsa och följa instruktionerna
som företagen satt upp. Överlag så har vi alla skött oss bra ändå.
Under året har vi varit med och startat ett Vattenråd för Ljungan, vilket känns väldigt roligt
och bra för våra sjöar och vattendrag!
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Nämnden gör för 2020 ett bra resultat. Det goda resultatet beror främst på den otroliga mängd
av inkommande ärenden. Resultatet är i princip den skatteram som nämnden fick inför året.
Bygg och GIS/mät tar in betydligt mycket mer intäkter än beräknat.
Livs och alkohol går ganska nära budget, något mindre intäkter i kölvattnet från pandemin i
och med att sommaren inte har haft lika mycket sommarcaféer, danser och andra aktiviteter
som ett vanligt år. Resultatet för miljösidan beror på lägre bemanning mot planerat,
restriktioner på vilken tillsyn vi fick göra kopplat till pandemin samt att vi prioriterade ner
avloppsinventeringar.

Största utmaningen framåt är att uppskatta mängden inkommande ärenden samt att få till rätt
bemanning utifrån det. Vi ser redan nu tendenser att 2021 kommer ligga kvar på samma höga
nivå på inkommande ärenden. Vi utökar på både bygg, mät/GIS och administratörssidan 2021
för att fortsatt kunna ge en bra och snabb service.
Vi planerar att under 2021 införa en form av kundtjänst för att öka servicen till våra
medborgare och sökande, vilket ska bli både roligt och spännande att arbeta med.
Det är några remisser på kommande lagförslag som vi följer med spänning, bland annat
strandskydds lagstiftning där vi hoppas på och arbetar för en bra regional anpassning utifrån
våra förhållanden.
Nu är vi 53 miljö och byggare till er tjänst i Berg och Härjedalen och vi ser fram emot fortsatt
arbete tillsammans med alla våra kommunmedlemmar, våra verksamhetsutövare och båda
kommunerna!

108

Ordförande
Avdelningschef

Martin Danielsson
Richard Grubb

Nettointäkt:
Nettointäkt per invånare

1 311 839 kronor
186 kronor

Ledamöter
Martin Danielsson, ordförande (s)
Daniel Hillbom, vice ordf (m)
Marit Lindberg (s)
Lennart Mattsson (s)
Sven-Erik Saur (c)

Ersättare
Lena Gabrielsson (s)
Maria Nesterud ((s)
Karin Sundin (s)
Bob Jonasson (m)
Lage Undin (c)

Fastighets- och IT-nämnden inrättades i samband med starten av mandatperioden 2019-2022.
Inom nämndens ansvarsområde ligger i huvudsak fastighetsfrågor, IT-frågor (organiseras på
tjänstemannanivå under stabsavdelningen) och lokalvårdsfrågor.

Budgetutfallet visar ett överskott med netto 3 131 tkr, varav kostnadssidan ett underskott om
11 920 tkr och intäktssidan ett överskott om 15 051 tkr. Dessa stora avvikelser beror främst på
att verksamhet 720 Fastighetsavdelning/Bergfast har en nollbudget, men redovisar 10 290 tkr
i intäkter och 9 695 tkr i kostnader.
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Införlivningen av Bergs Hyreshus till Bergs kommun som beslutades 2019 har påbörjats
under 2020. Det första steget har nu tagits i och med att samtlig personal har övergått till
Bergs kommun 2020-01-01. Överflytten av personal har gått bra, en del inkörningsproblem
har funnits dock överlag bra.
En del omflyttningar av personal på kontoret har gjort att ekonomisidan har varit ansträngd
och kommer att vara ansträngd även under 2021. En ny organisationsstruktur har också
arbetats fram under slutet av 2020 som innebär att fastighetsförvaltare försvinner och ersätts
av en driftschef samt en byggingenjör/projektledare som rapporterar direkt till fastighetschef,
rekrytering av dessa tjänster kommer att göras under kvartal 1, 2021. Detta medför ingen
utökning av personal.
2020 har till stor del präglats av Covid -19 samt bränder och en del Legionella. Det som hänt
på fastighetsavdelningen är att vi endast utfört akuta åtgärder gällande felanmälningar och
underhåll, följden av detta är att vi har en stor del felanmälningar som ligger och kommer att
ta tid att åtgärda, arbetet med dessa kommer att påbörjas enligt folkhälsomyndighetens
riktlinjer. I övrigt har påverkansgraden varit liten inom fastighetsavdelningen.
Den 1 januari 2020 började lokalvården att arbeta utifrån en köp -och säljmetod. Kontrakt har
utformats för att tydliggöra vad som är lokalvårdens uppdrag och ytor på städobjekt har mätts
upp. Chef och skyddsombud har gjort en stor satsning med arbetsmiljöarbetet men på grund
av Covid -19 har det ej kunnat genomföras som planerat.
En delning av Dagligverksamhet o Servicegruppen har gjorts, Dagligverksamhet har övergått
till LSS och Servicegruppen till Fastighetsavdelningen. Inte helt utan besvär, vi har inte fått
till ett bra samarbete när det gäller arbetsrutiner.
Vi är Fiskeprojekten behjälplig med tillverkning av dass, vindskydd, anslagstavlor samt
kilometervis med landgångar, detta kommer att pågå även under 2021. Har flyttat Biblioteket
i Myrviken samt Hackås.
Börjat köra återvinning Granvägen samt i Myrviken åt Bergfast.
Har även fått till ett samarbete med VA o Miljöresurs . vi hämtar återvinning i Gillhov,
Klövsjö samt Storhogna. Ska även montera 1400 soptunnor åt dom.
Tillverkning av 1200 Coronaförkläden.
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Fikabeställningar som vi utför flera gånger i veckan har i det närmaste helt upphört p.g.a
Corona.
Kommunens grönområden samt Aktivitetsparken sköter vi samt att vi har tagit över
Myltblommans utemiljö av Bergfast.

När det gäller ekonomi och prognos så har Bergfast en nollbudget, allt arbete som utförs av
fastighetsskötare, drifttekniker och kontor faktureras Bergs Hyreshus AB. Bergs Hyreshus har
ett preliminärt resultat per oktober på 1900 tkr mot budgeterat -250 tkr.
Lokalvården redovisar ett underskott då det tillkommit stora kostnader för förbrukningsmaterial och timlöner med anledning av Covid-19. Timpriset skall ses över inför 2022.
Servicegruppens budgeten är inte i balans. Beror mest på delningen av verksamheterna. Men
även Corona samt Fiskeprojekten som vi är involverade i. Åtgärder som kommer att göras
beträffande underskottet är att stämma av fiskeprojekten. En del pengar har kommit tillbaka
via sökta stöd för Corona gällande tillverkning av skyddskläder.

Det som kommer att vara fokus under 2021 är att få kontoret/ekonomi att fungera fullt ut och
på ett bra sätt. En andra utmaning är att komma i fas med felanmälningar som ligger efter på
grund av coronapandemin.
Under 2021 kommer också ett värdegrundsarbete att sätta igång för avdelningen.
Utmaningen under det kommande året är att komma ikapp med all den lokalvård som blivit
ogjord under pandemin.
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