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Bergs kommun den 30 november 2018 (KF 2018-11-30 § 126)

Kommunens ekonomi
- så funkar det
Precis som för både företag och privatpersoner så består kommunens ekonomi
av både inkomster (intäkter) och utgifter.

Drift och investeringar
Man kan säga att kommunens ekonomi och budget består av två delar – en för
den löpande verksamheten, driftskostnaderna, och en för engångskostnader, eller
investeringar. Kommunen budgeterar för dessa två typer av kostnader separat.
Driftskostnaderna är de kostnader som kommunen har för att driva och
upprätthålla sina verksamheter. Hit hör bland annat kostnader för lokalhyra,
löner, inköp av läromedel och liknande.
Investeringar är engångskostnader och kan till exempel uppstå när kommunen
ska investera i nya avloppsrör, bygga en ny skola, anpassa ett äldreboende eller
liknande.

Bergs kommun har som målsättning att de investeringar kommunen gör ska
vara helt självfinansierade, det vill säga att de pengar som behövs för
investeringar ska tas från kommunens överskott, kommunen ska inte låna
pengar till investeringarna.

"

Det är viktigt att skilja driftsdelen och investeringsdelen åt när man pratar om
kommunens budget. Man kan till exempel inte flytta pengar från
investeringsbudgeten till driftsbudgeten eller tvärtom, det vill säga kommunen
kan inte ta av de pengar som är avsatta för att investera i det som kommunen
behöver för att istället använda dem till att finansiera den löpande
verksamheten (driften).

Kommunens intäkter
Den största delen av kommunens intäkter får kommunen in genom den
kommunalskatt som alla som är skrivna i kommunen betalar. Skatteintäkterna
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står för ca 70 % av kommunens totala
inkomster. Det är staten som bestämmer
vad kommunerna får ta ut skatt på, men
kommunfullmäktige som beslutar om
skattesatsen, alltså storleken på
kommunalskatten och hur pengarna ska
fördelas. För 2019 är kommunens
skattesats 22,87 %.
Kommunen får också
intäkter i form av
statsbidrag, alltså bidrag
från staten. Statsbidraget
baseras på hur många
innevånare kommunen har, så ju fler
innevånare desto större statsbidrag.
Vissa statsbidrag är allmänna, medan andra bara får användas inom särskilda
områden som staten pekar ut.
En kommun får också ta betalt för vissa tjänster som kommunen levererar. Till
exempel tar vi ut avgifter för vatten- och avloppstjänster, barnomsorg,
äldreomsorg, renhållning, tillsyn inom livsmedels- och miljöområdet och
liknande. Avgifternas storlek regleras genom taxor som kommunfullmäktige
beslutar om, men får inte vara större än vad verksamheten kostar – kommunen
får alltså inte gå med vinst.
Kommunen får också intäkter i form av försäljningar av till exempel fastigheter
eller aktier, och i form av ränta.

Kommunens utgifter
Den största utgiften för kommunen är de anställdas löner. I Bergs kommun
arbetar cirka 700 tillsvidareanställda, och om vi räknar med timanställda, vikarier
och liknande så är det totalt cirka 1000 personer.
Den näst största utgiftsposten är kostnaden för de tjänster och varor som
kommunen inte utför eller producerar själv utan köper in av andra. Andra
utgiftsposter är material, bidrag och räntor.

Budgeten måste vara i balans
I kommunallagen finns det så kallade ”balanskravet” inskrivet. Balanskravet
innebär att kommunens intäkter måste vara större än utgifterna i budgeten –
kommunen får alltså inte ”gå back”.
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Det är bara om det föreligger så kallade ”synnerliga skäl” som kommunen kan
fastställa en budget som inte är i balans, till exempel vid större
omstruktureringar av verksamheten. Budgeten ska också innehålla en plan för
ekonomin de kommande tre åren, inklusive budgetåret.
Om det visar sig att kommunen haft ett underskott, alltså ”gått back” ett år så
måste kommunen ta igen det underskottet inom tre år.
Kommunfullmäktige kan dock besluta om att kommunen inte behöver ta igen
underskottet om detta till exempel beror på att kommunen lagt undan pengar
för att möta tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar som
kommunen vet kommer, eller om kommunen sålt tillgångar med förlust men
försäljningen innebär att kommunen minskar framtida kostnader.

Kommunen är skyldig att hushålla med pengarna
I kommunallagen står det också att alla kommuner och landsting ska ha så kallad
”god ekonomisk hushållning” i sina verksamheter. Kortfattat innebär det att
kommunens löpande intäkter ska täcka kommunens löpande kostnader, och att
kommunen inte ska behöva ta av sparade pengar eller låna pengar för att täcka
löpande behov.
I budgetarbetet varje år fastställer kommunen mål och riktlinjer för att
uppnå god ekonomisk hushållning. Du kan läsa mer om detta i avsnittet
”kommunens målsättningar”.
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Kommunens målsättningar
Varje år sätter kommunen upp mål för sin verksamhet. I Bergs kommun
används en modell som kallas ”balanserade styrkort” för att sätta upp mål
och därmed styra verksamheten.
Tanken med modellen med balanserade styrkort är att få med alla de perspektiv
som behövs för att styra kommunen som en helhet, och inte med övervikt på
något av perspektiven.

Fyra perspektiv
Bergs kommuns balanserade styrkort har fyra perspektiv:

Medborgare
Ekonomi
Medarbetare
Verksamhet
För att styra verksamheten beslutar kommunfullmäktige varje år om mål inom
respektive perspektiv. Målen inom de olika perspektiven handlar till exempel
om kommunens relation till medborgarna, om kvaliteten och inriktningen för
de olika kommunala verksamheterna och om kommunen som arbetsgivare.
Här följer en översikt över kommunens målsättningar inom de fyra perspektiven.
En fullständig redogörelse för mål, aktiviteter, nyckeltal, målvärden, indikatorer
och föregående års utfall inom de fyra perspektiven finns i bilaga 1.

Perspektiv: ekonomi
Bergs kommun har tre mål inom perspektivet ekonomi för 2019:
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•

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket definieras som
ett överskott på 1% för 2019.

•

Kommunens ska ha en god soliditet, vilket definieras som att minst 50
% av kommunens tillgångar ska vara finansierade med egna medel.

•

Kommunens investeringar ska vara 100 % självfinansierade.

Perspektiv: Verksamhet
Bergs kommun har totalt 30 mål inom perspektivet verksamhet, där kommunens
fyra avdelningar Barn och Utbildning, Stöd Utveckling Hälsa, Miljö och Bygg
samt Stab har ett antal mål för sina respektive delar av verksamheten.

Barn och utbildning
Målen för Barn och Utbildning för 2019 är tio till antalet och lyder som följer:
•

Alla elever som går ut årskurs 9 ska ha lägst betyget E i alla ämnen.
Delmål för vårterminen är 85 %.

•

Alla elever ska trivas i skolan.

•

Alla elever ska känna sig trygga i skolan.

•

Alla elever ska anse att lärarna tar hänsyn till deras åsikter.

•

Alla elever ska känna att de är delaktiga och har möjlighet att påverka i
skolan.

•

Alla vårdnadshavare ska känna sig oftast eller alltid trygga med att
lämna sina barn i förskolan.

•

Verksamheten kännetecknas av hög trivsel bland barn (5-åringar) i
förskolan.

•

100 % av alla lärare ska vara behöriga och utbildade i de ämnen och
på de stadier som de undervisar.

•

Minst 96 % av eleverna på Fjällgymnasiet ska nå fullständig
gymnasieexamen 2019.

•

Minst 93 % av eleverna elever från Berg som studerar på andra
gymnasieskolor utanför kommunen ska nå fullständig
gymnasieexamen 2019.

Stöd Utveckling Hälsa
De nio målen för avdelningen Stöd Utveckling Hälsa är:
•

100 % av biståndsbeslut om särskilt boende ska verkställas inom 6
månader.

•

100 % övriga biståndsbeslut ska verkställas inom 3 månader.

•

Minst 90 % av nyckeltalen för god vård och omsorg i öppna
jämförelser ska finnas inom det gröna spannet.
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•

NKI i KKiK:s brukarenkät, som mäter hur nöjda brukarna är, ska vara 100
%.

•

Minst 55 % av den totala arbetstiden i hemvården ska utgöras av verklig
tid i brukarens hem

•

Samtliga medarbetare ska bedriva evidensbaserad verksamhet, vilket
säkerställs genom att alla använder de vägledningar och verktyg som
finns på kommunens intranät.

•

Antalet beslutade LVU- och LVM-placeringar ska vara lägre än 2018.

•

Handläggning och utredning ska ske utifrån ett salutogent förhållningssätt.

Miljö och Bygg
Målen för avdelningen Miljö och Bygg är fyra stycken för 2019:
•

Minst 95 % av den planerade tillsynen inom miljö och hälsa,
livsmedel, alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel ska utföras.

•

Minst 90 % av de företag som har tillsyn ska få återkoppling inom 5 dagar.

•

Minst 95 % av de som gör en anmälan enligt Plan- och bygglagen ska få
beslut inom 3 veckor från komplett anmälan.

•

Minst 95 % av ansökningarna om bygglov, marklov eller rivningslov ska
ha beslutats inom 7 veckor efter komplett ansökan inkommit.

Kommunförvaltning (Stabsavdelningen samt Tillväxtavdelningen)
De fem målen för kommunförvaltningen är:
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•

Medborgarförslag och motioner ska handläggas och besvaras inom
ett år från att handlingen registrerats.

•

Bergs kommun ska ha lägst plats 120 i Svenskt Näringslivs ranking av
kommunernas företagsklimat.

•

Bergs kommun ska nå lägst Nöjd-Region-Index 60 i SCB:s
Medborgarundersökning.

•

Antalet invånare i Bergs kommun ska ha ökat med minst 10 personer
jämfört med siffran i SCB:s befolkningsstatistik per den 1 november
2018.

•

Minst 50 % av de nyanlända som genomgått etableringsperioden ska ingå i
någon form av insats som helt eller delvis leder till egenförsörjning.

•

Antalet nystartade företag ska öka, målvärde för 2019 är 55 nystartade
företag.

Perspektiv: medborgare
Bergs kommun har sex mål inom perspektivet medborgare för 2019.
•

Medborgarnas uppfattning om sitt inflytande i kommunen ska bli bättre, med
ett Nöjd-Inflytande-Index på minst 40 i SCB:s medborgarundersökning.

•

Medborgarnas uppfattning om kommunens verksamheter ska bli bättre, med
ett Nöjd-Medborgar-Index på minst 50 i SCB:s medborgarundersökning.

•

Barnperspektivet ska beaktas vid alla politiska beslut genom att den
barncheck som fullmäktige beslutat om används.

•

Andelen medborgare som får kontakt med en handläggare via telefon
ska öka, till minst index 60 i mätningarna i Kommunens Kvalitet i
Korthet, KKiK.

•

Andelen som får svar på frågor via e-post inom två arbetsdagar ska
öka till minst index 90 i mätningarna i Kommunens Kvalitet i Korthet,
KKiK.

•

Andelen av medborgarna som tar kontakt med kommunen som upplever ett
gott bemötande ska öka, till minst index 90 i mätningarna i Kommunens
Kvalitet i Korthet, KKiK.

Perspektiv: medarbetare
Bergs kommun har fyra mål inom perspektivet medarbetare för 2019.
•

Sjukfrånvaron ska minska. Målvärde för 2019 är högst 5 %.

•

Korttidsfrånvaron ska minska och vara max 30 % av den totala sjukfrånvaron.

•

Andelen arbetstimmar som utförts av tillsvidareanställd personal ska öka
med 10 % jämfört med 2018.

•

Samtliga tillsvidareanställda ska ha en kompetensutvecklingsplan.
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Budget och flerårsplan
Generella budgetförutsättningar
De kommande årens budgetförutsättningar ser mycket
utmanande ut. Det beror framförallt på att landet ekonomiska
tillväxt prognostiseras avmattas rejält från och med 2019 med
anledning av att vi är på väg in i en ny lågkonjunktur som
påverkar skatteunderlaget och därmed utvecklingen av de
beräknade skatteintäkterna de kommande åren.
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, har gjort en prognos för de
kommande åren som visar de stora ekonomiska utmaningarna som landets
kommuner har framför sig de närmaste åren. SKL beskriver hur välfärdens
kostnader ökar i mycket högre takt än kommunsektorns skatteintäkter, vilket
innebär ett prognostiserat underskott för landets kommunsektor motsvarande
62 miljarder kronor i slutet av den kommande mandatperioden, det vill säga
2022.
En rak fördelning av detta befarade underskott för kommunsektorn skulle
motsvara ett underskott på cirka 44 miljoner kronor för Bergs kommun i slutet
av 2022, vilket även motsvarar kommunens egna beräkningar på vad ett
beräknat underskott skulle hamna på vid samma tidpunkt om vi inte har
förmågan att anpassa våra verksamheters kostnader utifrån prognostiserade
skatteintäkter de kommande fyra åren.

Effektivisering och produktivitetshöjningar nödvändiga för att möta utmaningarna
För att möta framtidens ekonomiska utmaningar behöver Bergs kommun bland
annat arbeta med produktivitetshöjningar i kommunens verksamheter i form
av:
• att medarbetarna ökar sin kompetens
• att kommunen ökar nyttan av IT och teknisk utveckling
• nya arbetssätt
• effektivare lokalanvändning
• effektivare administration
• något lägre personaltäthet
• ökad samverkan mellan kommuner
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Utöver effektiviseringar i kommunens verksamheter så är det oerhört viktigt att
fortsätta arbete med att skapa nya bostäder i kommunen, vilket har varit en av
de absolut högst prioriterade frågorna från den politiska ledningen under
föregående mandatperiod.
Inför budgetåret 2019 har det budgetmässiga anpassningsbehovet motsvarat
närmare 30 miljoner kronor, vilket även verksamheterna lyckats åstadkomma i
budgetförslaget utan att ge förslag på några strukturförändringar för budgetåret.
Budgetförutsättningarna grundar sig på ett invånarantal om 7 080 invånare per
den 1 november 2018.
För att mildra effekten något i verksamheterna, utifrån de tuffaste ekonomiska
förutsättningarna som kommunen har haft på väldigt länge, så avser kommunen
använda 4,5 miljoner kronor av de avsatta medlen i den så kallade
resultatutjämningsreserven (RUR) för
budgetåret 2019.

Budgeterat överskottsmål
Kommunens överskottsmål för 2019 är 1 % av kommunens totala
skatteintäkter och utjämningsbidrag.
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Budgetramar
Kommunens totala budgetram för 2019 uppgår till 483,5 miljoner, och fördelas
på kommunens fem nämnder enligt nedan:
Kommunstyrelsen:
70,0 miljoner kronor
Vård- och socialnämnden:
213,7 miljoner kronor
Utbildningsnämnden:
197,8 miljoner kronor
Fastighets- och IT-nämnden:
-1,9 miljoner kronor
Miljö- och byggnämnden:
3,9 miljoner kronor
Budgetramarna för kommunens verksamheter 2019 är uppräknade med ca 1 %
jämfört med 2018, med anledning av de rådande prognoser för skatte- och
utjämningsintäkter som ligger till grund för att kunna bedriva kommunens
verksamheter.

Kommunstyrelsen
Den fastställda budgetramen på 70,0 miljoner för Kommunstyrelsens budget
motsvarar en uppräkning på endast 0,2 %, som bland annat förklaras med att
kostnader och anslag för en del verksamheter flyttats mellan kommunstyrelsen
och övriga nämnder på grund av flera omorganisationer samt ny politisk
organisation med nya nämnder för den kommande
mandatperioden.
Från kommunstyrelsen har kostnader och anslag flyttats beträffande Resursen,
GIS, Alkoholtillstånd, IT, huvudmannaskap för VA och Renhållning samt hyra
för miljö- och byggavdelningens lokaler.
Nedan redovisas budget och utfall 2018, samt budget 2019 för samtliga
delramar inom Kommunstyrelsens budget.

Delramar KS (tkr)

Budget 2018

Utfall 2018

Differens

Budget 2019

37 038

36 987

51

21 303

3 606

3 219

387

19 413

-8 046

- 8 960

914

8 790

5 410

5 112

298

0

3 471

3 103

368

3 556

Räddningstjänst

12 183

12 554

-372

11 936

KS Gemensamt

5 293

1 814

3 480

4 987

58 955

53 829

5 126

69 985

Stabsavdelning (IT och VA/Avfall till
Fastighets- och IT-nämnd from 2019)
Tillväxtavdelning
Teknisk verksamhet
Förening/fritid/kultur/ungdomar
(inom tillväxtavdelningen 2019)
Politik/revision

Summa nettokostnader
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Vård- och socialnämnden
Verksamheterna som inryms under Vård- och socialnämndens ansvar är
motsvarande de verksamheter som under tiden för Verksamhetsnämnden som
vård- och socialutskottet hade ansvar för.
Verksamhetsnämndens ursprungliga budgetförslag har dels räknats upp med
generellt 1,0 % jämfört med 2018, och därefter delats upp i de två nya
nämnderna. I övrigt så har Vård- och socialnämnden lämnat kostnader och anslag
till kommunstyrelsen beträffande verksamheterna Inflyttarservice och Navigator.
Till Vård- och socialnämnden har kostnader och anslag flyttats från
kommunstyrelsen beträffande den tidigare Resursens administratörstjänster,
motsvarande det antal årsarbetare som hör till den nya nämndens verksamheter.

Delramar VSN (tkr)

Budget 2018 Utfall 2018

Differens Budget 2019

Verksamhetsnämnd
Socialtjänst Myndighetsutövning

25 964

26 087

-123

21 984

Verkställighet Socialtjänst

-4 800

-2 966

-1 833

6 183

105 701

106 689

-988

131 854

43 316

42 973

344

44 778

0

0

1 701

1 533

168

930

Gemensam SUH

32 405

30 809

1 595

0

Gemensamt VHN

11 103

11 158

-55

0

Grundskola

92 676

95 229

-2 553

0

Förskola

35 183

35 789

-607

0

Gymnasieskola och vux

36 346

37029

-683

0

Kultur/bibliotek

5 594

5591

3

0

Gemensamt BoU

8 851

8442

408

0

Kök och lokalvård

22 707

23158

-451

0

416 746

421 521

-4 776

213 700

Verkställighet Vård och omsorg
Verkställighet LSS
Gemensamt VSN
Politik

Summa nettokostnader

7 971
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Utbildningsnämnden
Verksamheterna som inryms under Utbildningsnämndens ansvar är motsvarande
de verksamheter som under tiden för Verksamhetsnämnden som barn- och
utbildningsutskottet hade ansvar för, bortsett från lokalvården.
Verksamhetsnämndens ursprungliga budgetförslag har dels räknats upp med
generellt 1,0% jämfört med 2018, och därefter delats upp i de två nya nämnderna.
I övrigt så har Utbildningsnämnden lämnat kostnader och anslag till
kommunstyrelsen beträffande verksamheten Kultur/bibliotek, och till den nya
Fastighets- och IT-nämnden beträffande lokalvårdsverksamheten. Till
Utbildningsnämnden har däremot flyttats kostnader och anslag från
Kommunstyrelsen beträffande den tidigare Resursens administratörstjänster,
motsvarande den del som hör till den nya nämndens verksamheter.

Delramar UN (tkr)

Budget 2018

Utfall 2018

Förskola

35 183

35 789

-607

36 573

Grundskola

92 676

95 229

-2 553

93 719

Gymnasieskola och vux

36 346

37 029

-683

37 034

8 851

8 442

409

13 996

22 707

23 158

-451

15 742

Politik

1 701

1 533

168

771

Kultur/bibliotek

5 593

5 591

3

0

11 103

11 158

-55

0

105 701

106 689

-988

0

Verkställighet LSS

43 316

42 973

344

0

Socialtjänst Myndighetsutövning

25 964

26 087

-123

0

Verkställighet Socialtjänst

-4 800

-2 966

-1 833

0

Gemensamt SUH

32 405

30 809

1 595

0

416 746

421 521

-4 776

197 835

Gemensamt BoU
Kök (Lokalvård till Fastighets- och
ITnämnd from 2019)

Gemensamt VHN
Verkställighet Vård och omsorg

Summa nettokostnader
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Differens

Budget 2019

Fastighets- och IT-nämnden
Verksamheterna som inryms under Fastighets- och IT-nämndens ansvar är olika
verksamheter som tidigare legat under Kommunstyrelsens och
Verksamhetsnämndens ansvar. Den nya Fastighets- och IT-nämnden kommer
också att ansvara för den förvaltning som idag finns hos Bergs Hyreshus när
den införlivas i den kommunala förvaltningen den 1 januari 2020. Till
Fastighets- och IT-nämnden har kostnader och anslag flyttats från
Kommunstyrelsen beträffande den tidigare IT-enheten och huvudmannaskap för
VA och Renhållning, samt från den tidigare Verksamhetsnämnden beträffande
lokalvården. Budget och utfall för 2018 redovisas under KS respektive
Verksamhetsnämnden.

Delramar FIN (tkr)

Budget 2018

Utfall 2018

Differens Budget 2019

VA

0

0

0

-14 601

Renhållning/slam

0

0

0

-1 675

IT

0

0

0

7 112

Lokalvård

0

0

0

6 930

Politik

0

0

0

347

Summa nettokostnader

0

0

0

-1 887

Miljö- och byggnämnden
Nettobudget för Miljö- och byggnämnden 2019 är en nettobudgetram för
kommunen på 3,9 miljoner kronor och har uppräknats generellt med 1 %
jämfört med 2018. Ökade kostnader för 2019 uppgår till 4,7 miljoner kronor
som motsvarar Härjedalens kostnader in i den nya gemensamma avdelningen
och gemensamma nämnden. Nettokostnaden förändras dock inte med anledning
av att Härjedalens kommun kommer att faktureras motsvarande samma kostnad
kvartalsvis under 2019.
Från kommunstyrelsen har nämnden övertagit kostnader och anslag beträffande
verksamheterna GIS och alkoholtillstånd, samt hyreskostnaden för
avdelningens lokaler i Svenstavik.
Nedan redovisas budget och utfall 2018, samt budget 2019 för Miljö- och
byggnämnden.

Delramar MoB (tkr)

Budget 2018

Utfall 2018

Differens

Budget 2019

Miljö och bygg

3 158

2 157

1 001

3 854

Summa nettokostnader

3 158

2 157

1 001

3 854
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Investeringar
Bergs kommuns totala investeringsram för 2019 uppgår till 23,4 mkr och
fördelas på kommunens fem nämnder enligt följande:
Kommunstyrelsen: 10,7 miljoner kronor
Fastighets- och IT-nämnden
9,5 miljoner kronor
Utbildningsnämnden
1,5 miljoner kronor
Vård- och socialnämnden
1,3 miljoner kronor
Miljö- och byggnämnden
0,4 miljoner kronor

Kommunstyrelsens investeringar
För 2019 anslås 1,6 mkr för stormsäkring av Svenstaviks motionsspår. För 2020
samt 2021 anslås 1,6 mkr för varje år avseende motionsspåren i Åsarna
respektive Rätan. 2 mkr anslås för Bergs kommuns idrottsanläggningar och
samlingslokaler. Tillväxtavdelningen anslås 2,7 mkr för olika projekt samt
medfinansieringsåtgärder. Projekt GDPR anslås1,0 mkr som avser arbetet med
den nya dataskyddslagen och framtidens e-förvaltning.
En fullständig redovisning av kommunstyrelsens investeringar finns i bilaga 5.

Fastighets- och IT-nämndens investeringar
2,4 mkr anslås för investeringar inom IT varav den största posten avser
datorutrustning samt Microsoft klient-licenser. 7 mkr budgeteras under året för
en rad investeringar inom VA-området varav utbyte av VA-anläggningar
avseende vägar, reservvatten för hela området Vemdalen/Storhogna, samt
ombyggnad av pumpstation Galhammar 2 utgör de största investeringposterna.
En fullständig redovisning av Fastighets- och IT-nämndens investeringar finns i
bilaga 6.

Utbildningsnämndens investeringar
Anslag för inventarier inom skola och barnomsorg respektive IT inom
grundskolorna ingår i nämndens investeringsutrymme. En fullständig
redovisning av Utbildningsnämndens investeringar finns i bilaga 7.

Vård- och socialnämndens investeringar
Total investeringsnivå 1,3 mkr vilket består av investeringar inom teknisk
utveckling, tekniska hjälpmedel samt inköp av möbler inom nämndens
verksamhetsområden.
En fullständig redovisning av Vård- och socialnämndens investeringar finns i
bilaga 8.
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Miljö- och byggnämndens investeringar
0,4 mkr anslås för inköp av nytt ärendehanteringssystem.
En fullständig redovisning av Miljö- och byggnämndens investeringar finns i
bilaga 9.

Investeringar 2020-2021
De planerade investeringarna för nästkommande två år är beräknade till 26,5
miljoner totalt för 2020 och 25,2 miljoner för 2021.

Planerade investeringar per nämnd 2020-2021

Kommunstyrelsen
Fastighets- och IT-nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och socialnämnden
Miljö- och byggnämnden

2019

2020

2021

10 741 000

8 766 000

8 406 000

9 482 000

14 990 000

14 040 000

1 460 000

1 460 000

1 460 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

400 000

0

0

23 383 000

26 516 000

25 206 000

15

Balansräkning
Balansräkningen visar vilken finansiell ställning kommunen har. I
balansräkningen finns två delar, dels kommunens tillgångar och egna kapital och
dels kommunens skulder. Den sista dagen på varje räkenskapsår kallas
balansdagen. På balansdagen redovisas och avslutas alla konton i kommunens
bokföring, och de två delarna i balansräkningen, tillgångar och eget kapital, samt
skulder ska då vara lika stora.

Budgeterad balansräkning
Balansräkningen är en viktig del av kommunens årsredovisning, men finns
också med här i kommunens budget som en så kallad budgeterad balansräkning.
Den budgeterade balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder samt eget
kapital som kommunen beräknar ha vid kommande balansdag vid
räkenskapsårets slut.

Tillgångar
Utfall 2017-12-31

Budgeterat 2019-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

185 295

300 000

Mark, fastigheter och inventarier

258 32 175

260 000 000

Aktier och långfristiga fordringar

92 205 472

116 200 000

0

0

350 710 942

376 500 000

310 490

310 000

Kortfristiga fordringar

79 048 345

60 000 000

Kassa, bank och postgiro

81 421 904

43 000 000

Summa omsättningstillgångar

160 780 739

103 310 000

Totalsumma tillgångar

511 491 681

479 810 000

Pågående arbete
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
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Skulder och eget kapital
Utfall 2017-12-31

Budgeterat 2019-12-31

Eget kapital och pensionsskuld
Eget kapital

-270 988 310

-264 762 000

varav resultatutjämningsreserv

-20 919 000

-7 219 000

Pensionsskuld och avsättningar

-18 250 000

-18 250 000

-289 238 310

-283 012 000

Långfristiga skulder

-115 141 160

-113 000 000*

Kortfristiga skulder

-107 112 211

-83 798 000

Summa skulder

-222 253 371

-196 798 000

Totalsumma skulder och eget
kapital

-511 491 681

-479 810 000

Summa eget kapital och
pensionsskuld

Skulder

*Varav 68 miljoner kronor avser periodisering av anslutningsavgifter.
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