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Budgeten för 2018 och flerårsplan för 2019-2020
beslutades av kommunfullmäktige i Bergs kommun
den 30 november 2017 (KF 2017-11-30 § 96)

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 eller 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
verksamhet. 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.

"

De investeringar som Bergs kommun gör ska vara självfinansierade

"

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 står för ca 70 % av kommunens
totala inkomster.
Det är staten som bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på, men kommunfullmäktige
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som beslutar om skattesatsen, alltså
storleken på kommunalskatten och hur
pengarna ska fördelas. För 2018 är
kommunens skattesats 22,87 %.
Kommunen får också intäkter i form
av statsbidrag, alltså bidrag från staten.
Statsbidraget baseras på hur många invånare kommunen har, så ju fler invånare
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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Politik 71 kr

Trafik och stadsplanering 97 kr
Samhälle och miljö 166 kr
Individ- och familjeomsorg 199 kr

Vård och omsorg
1 734 kr

Övrigt 778 kr

Pedagogisk verksamhet 1 697 kr

Så här fördelar kommunen dina skattepengar
Skattesatsen i Bergs kommun är för 2018 22,87 %. Det mesta av den kommunala
skatt som du betalar går till vård och omsorg, samt till pedagogisk verksamhet.
För att synliggöra den del av dina skattepengar som går till kommunen används
det räkneexempel som du kan se ovan. Om du tjänar 20 000 kronor i månaden
betalar du totalt 4 574 kronor i kommunalskatt. Så här fördelas då pengarna.
Beräkningen är baserad på tjänsten skattekollen.se/berg.
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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:
•

Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket definieras som ett överskott
på 2% för 2018.

•

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.
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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 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/känna 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 trygga med att lämna sina barn i förskolan.

•

Alla barn i förskolan ska känna att de trivs.

•

Alla lärare ska vara behöriga och utbildade i de ämnen och på de stadier som de undervisar.

•

Alla elever på Fjällgymnasiet ska nå fullständig gymnasieexamen.

•

Alla elever från Berg som studerar på andra gymnasieskolor utanför kommunen ska
nå fullständig gymnasieexamen.

Stöd Utveckling Hälsa

De nio målen för avdelningen Stöd Utveckling Hälsa är:
•

Alla biståndsbeslut om särskilt boende ska verkställas inom 6 månader.

•

Alla övriga biståndsbeslut ska verkställas inom 3 månader.
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•

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

•

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 2017.

•

Minst 50 % av de nyanlända ska ha egenförsörjning efter att ha genomgått etableringsperioden.

•

Handläggning och utredning ska ske utifrån ett salutogent förhållningssätt.

Miljö och Bygg

Målen för avdelningen Miljö och Bygg är fyra stycken:
•

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 (stab samt näringslivs- och utvecklingsavdelning)
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 160 i Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas
företagsklimat.

•

Bergs kommun ska nå lägst Nöjd-Region-Index 56 i SCB:s Medborgarundersökning.

•

Antalet invånare i Bergs kommun ska vara minst 7120 i SCB:s befolkningsstatistik

•

Antalet nystartade företag ska öka, målvärde för 2018 är 55 nystartade företag.

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

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 all 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 medborgare.
•

Sjukfrånvaron ska minska. Målvärde för 2018 är högst 5 %.

•

Övertid och mertid ska minska med 10 % jämfört med 2017.

•

Andelen arbetstimmar som utförts av tillsvidareanställd personal ska öka med 10 % jämfört med 2017.

•

Samtliga tillsvidareanställda ska ha en kompetensutvecklingsplan.
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Generella budgetförutsättningar
De kommande årens budgetförutsättningar ser utmanande ut.
Framförallt på grund av hur prognosen för landets ekonomi ser ut
inför kommande år vad gäller tillväxt, sysselsättning och skatteunderlag.
I Bergs kommun är befolkningsutvecklingen det som framförallt påverkar
våra framtida budgetförutsättningar. Trots att vi de senaste två åren lyckats vända en 25-årig
trend med nedåtgående befolkning så räcker de skatteintäkter som detta genererat inte om vi
tittar mot framtiden.

Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna

Med de prognoser vi har idag för befolkningsutvecklingen så ökar befolkningen, och därmed ökar också skatteintäkterna i kommunen med 0,5-2,8 % de närmaste fem åren. Kommunens kostnader (med bibehållen befintlig verksamhet) ökar dock med 3 % årligen på
grund av till exempel löneökningar och prisökningar på varor och tjänster.
För att kunna behålla den verksamhet som kommunen har idag skulle det krävas att även
skatteintäkterna ökade med 3 % varje år, vilket de alltså inte ser ut att göra om prognosen
för befolkningsutvecklingen stämmer. Om skatteintäkterna inte ökar i den omfattningen
krävs att kommunen sparar in på verksamheten.

Minskat statligt stöd inom LSS-området

LSS-utjämningsbidraget minskar för kommunens del med ca 3,5 mkr inför 2018 jämfört
med 2017. Utjämningssystemet syftar till att jämna ut landets kommuners förutsättningar att
bedriva verksamhet oavsett vilken kommun i landet du befinner dig i. Nivån på utfallet kan
skilja sig rätt väsentligt mellan åren oavsett hur kommunens egna kostnader har utvecklat
sig mellan åren. Orsaken till det är beroende på hur kostnadsutvecklingen har sett ut i vår
kommun i förhållande till de övriga kommunerna i landet.

9

Pengar ur resultatutjämningsreserven används för att mildra effekten

För att mildra effekten i verksamheterna av dessa ekonomiskt tuffa tider använder kommunen under 2018 9,2 miljoner kronor av de medel som avsatts i den så kallade resultatutjämningsreserven, RUR.

Budgeterat överskottsmål

Kommunens överskottsmål för 2018 är 2% av kommunens totala skatteintäkter och utjämningsbidrag, vilket även är kommunallagens riktmärke för ”God ekonomisk hushållning”
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Budgetramar
Kommunens totala budgetram för 2018 uppgår till 471,6 miljoner, och fördelas på kommunens tre nämnder enligt nedan:
Kommunstyrelsen: 58,9 miljoner
Verksamhetsnämnden: 416.7 miljoner
Miljö- och byggnadsnämnden: 3,1 miljoner
2018 års budgetram är 18,2 miljoner mer än 2017 års ram för driftdelen av budgeten (478,7
miljoner). Procentuellt är 2018 års budgetramar 3,95 % större än 2017. Den största delen av
ökningen är för att kompensera löneökningar och ersätta inflation.

Kommunstyrelsen

Den fastställda budgetramen på 58,9 miljoner för Kommunstyrelsens budget motsvarar en
uppräkning på 5,2 %, som bland annat förklaras med:
•

Återinrättad ANDT-samordnartjänst på 50 % (vilken tidigare varit organiserad under
socialtjänsten).

•

Omfördelning av handläggartjänst inom Bostadsanpassningsbidrag motsvarande 0,2
årsarbetare, till kommunstyrelsen från Miljö- och byggnadsnämnden.

•

Besparing inom Resursen motsvarande 0,2 årsarbetare.

•

Satsning på förmånsportal för anställda.

•

Större anslag till feriearbetare på grund av fler fler ungdomar - utökat anslag till sommarlovsentreprenörer.

•

Bidrag till pedagogisk personal för utbildning och fortbildning, enligt beslut i Kommunstyrelsen om att uppmuntra och stödja till vidare studier under utbildning till förskollärare, lärare samt fritidspedagog.

•

175 000 kronor i kostnader för valet, inklusive 0,25 årsarbetare som Valnämndens sekreterare.

•

1,4 miljoner kronor i avsättning till Kommunfullmäktiges oförutsedda. Anslaget omfördelas vid Kommunfullmäktiges marssammanträde 2018, förutsatt att Verksamhetsnämnden kan redovisa en handlingsplan som kontrollerar uppkommet underskott.

Nedan redovisas budget och utfall 2017, samt budget 2018 för samtliga delramar inom
Kommunstyrelsens budget.

Delramar KS (tkr)

Budget 2017

Utfall 2017

Differens

Budget 2018

Adm/stab

17 335

17 664

-329

17 840

HR/IT

18 336

19 688

-1 352

18 712

Näringsliv/utveckling

3 527

3 482

45

3 599

Teknisk verksamhet

-8 077

- 9 563

1 486

-8 135

Förening/fritid/kultur/ungdomar

5 203

4 542

661

5 410

Politik/revision

3 174

2 949

225

3 471

Räddningstjänst

11 938

12 574

-636

12 183

KS Gemensamt

4 563

2 975

1 588

5 875

55 999

54 311

1 688

58 955

Summa nettokostnader

Miljö- och byggnadsnämnden

Budgetramarna för miljö- och byggnadsnämnden har minskats med 100 000 kronor jämfört
med 2017 års budgetramar, detta på grund av att en del av en tjänst (motsvarande 20 % av
en årsarbetare och avseende verksamhetsområdet bostadsanpassning) inom nämndens område har flyttats till kommunstyrelsens verksamhetsområde.
Nedan redovisas budget och utfall 2017, samt budget 2018 för delramar inom Miljö- och
byggnämndens budget.

Delramar MoB (tkr)

Budget 2017

Utfall 2017

Differens

Budget 2018

Miljö och bygg

3 234

3 218

16

3 158

Summa nettokostnader

3 234

3 218

16

3 158

Verksamhetsnämnden

Den fastställda budgetramen på 416,7 miljoner för Verksamhetsnämndens budget motsvarar
en uppräkning på 3,84 % jämfört med föregående års budgetram.
Under innevarande mandatperiod har regeringen beslutat om ett antal riktade satsningar på
bland annat äldreomsorg samt skola och förskola. I Verksamhetsnämndens budget för 2018
ingår ca 8,9 miljoner kronor i utbetalda statliga medel för de satsningar som regeringen beslutat om. Om dessa satsningar upphör från och med den nya mandatperioden 2019 kommer
kommunen att behöva anpassa Verksamhetsnämndens kostnader motsvarande denna summa.
Även för verksamhetsnämndens budget består uppräkningen till största delen av kompensation för löneökningar och inflation. Övriga större förändringar redovisas översiktligt nedan.
Integration
Det nya ersättningssystem för att ta emot ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar
innebär att den statliga ersättningen till kommunen för detta minskat med 30 miljoner kronor.
Under 2018 och 2019 anpassar och omstrukturerar kommunen integrationsarbetet både på
grund av de nya ekonomiska förutsättningar, men också kopplat till de starkt minskade flyktingströmmarna. Integrationsverksamheter har även för i år ett överskottsmål, för 2018
5 miljoner kronor.
Socialtjänst och bistånd
Budgetramen för socialtjänst och bistånd har minskats med 0,75 miljoner jämfört med föregående års ram på grund av att motsvarande 1 årsarbetare flyttades till delramen kommunfullmäktiges oförutsedda.
Barn och utbildning
Budgetramen för grundskola har minskats med 1,81 miljoner kronor jämfört med föregående år, detta på grund av minskade intäkter i form av stadsbidrag, samt att köp av utbildningsplats förskola flyttats till delramen för förskolan. Att delramen för förskola ökat med
4,9 miljoner förklaras delvis av denna ramförflyttning, men även minskade intäkter i form
av statsbidrag bidrar till ramökningen.
Verksamhetsnämnd gemensam/Politik
Budgetramen har ökats med 6,18 miljoner vilket främst avser täcka integrationens överskottsmål.
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SUH Gemensam
Budgetramen har ökats med 1,88 miljoner jämfört med föregående års budget, vilket delvis
beror på att två enhetschefer inom äldreomsorgen tillkom vid övertagande av Vardaga. Här
ingår även hyresökningar för SUH:s fastigheter förutom integration.
Nedan redovisas budget och utfall 2017, samt budget 2018 för samtliga delramar inom
Verksamhetsnämnden budget.

Delramar VHN (tkr)

Budget 2017

Utfall 2017

Differens

Budget 2018

102 061

103 176

-1 115

104 396

Integration

-4 885

-4 901

16

-5 007

LSS

41 876

41 806

70

42 923

Socialtjänst och bistånd

26 495

29 077

-2 582

25 756

Gemensamt SUH

30 538

29 097

1 261

32 234

Gemensamt VHN/Politik

11 189

10 686

503

17 372

Äldreoms/Hälso- och sjukvård

Politik

0

Grundskola

93 455

96 406

-2 951

91 637

Förskola

29 972

31 061

-1 089

34 876

Gymnasieskola/VUX

35 193

36 253

-1 060

36 073

Kultur/Bibliotek

5 310

5 260

50

5 443

Gemensamt BoU

8 393

8 097

296

8 604

Kök och lokalvård

21 892

22 178

-286

22 439

401 309

408 196

-6 887

416 746

Summa nettokostnader
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Investeringar
Stora investeringssatsningar i årets budget
Kommunens totala investeringsram för 2018 års uppgår till 44,8 miljoner, och fördelas på
kommunens tre nämnder enligt nedan:
Kommunstyrelsen: 39,8 miljoner
Verksamhetsnämnden: 5 miljoner
Miljö- och byggnadsnämnden: inga investeringar 2018
Jämfört med 2017 års totala investeringsram på 31,3 miljoner kronor är investeringsramen
för 2018 rejält större. Framförallt är det satsningarna på ny sporthall i Svenstavik samt förskola i Svenstavik som står för den största delen, men även investeringar inom VA-verksamheten.

Kommunstyrelsens investeringar

Den enskilt största investeringsposten för 2018 är den nya sporthallen i Svenstavik, med en
beräknad kostnad på 14 miljoner för 2018. Detta följt av investering i en ny förskola i Svenstavik, med en totalkostnad om 20 miljoner kronor fördelat på 10 miljoner kronor för vardera åren 2018 respektive 2019.
5,7 miljoner satsas på underhåll inom VA-området, med reservvatten i Vemdalen/Storhogna
arbete med vattenskyddsområden och utbyte av VA-anläggningar vägar som större enskilda
investeringsposter.
För att möta kraven i den nya dataskyddslagen GDPR investerar kommunen också 1,5 miljoner i en projektanställning för att samordna arbetet med den nya lagstiftningen samt med
framtidens e-förvaltning.
Ytterligare 2 miljoner av Kommunstyrelsens investeringsram är vikt för investeringar i
idrottsanläggningar och samlingslokaler, och ca 0,8 miljoner är vikt för IT-investeringar.
Investeringar inom Näringslivs- och utvecklingsavdelningen består till stor del av medfinansiering av olika projekt och punktinsatser utanför ordinarie verksamhet och som bedöms
gagna Bergs kommuns utveckling.
En fullständig redovisning av kommunstyrelsens investeringar finns i bilaga 5.
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Verksamhetsnämndens investeringar

De investeringar som Verksamhetsnämnden i Bergs kommun planerar att göra handlar till
största delen om investeringar inom IT i grundskolor och IT-klassrumsmiljöer. Verksamhetsnämndens investeringsbudget har utökats för 2018 i syfte att köpa in teknisk utrustning inför
framtiden.
Även inom avdelningen Stöd Utveckling Hälsa är det IT som dominerar bland avdelningens investeringar, med bland annat 1,5 miljoner för investering i teknisk utveckling, och 0,5
miljoner som investeras i tekniska hjälpmedel inom vård och omsorg.
I övrigt är det möbler och inventarier som märks bland Verksamhetsnämndens investeringsposter, totalt uppgår dessa investeringar till 1,45 miljoner kronor.
En fullständig redovisning av Verksamhetsnämndens investeringar finns i bilaga 6.

Investeringar 2019-2020
De planerade investeringarna för nästkommande två år är beräknade till 30,8 miljoner totalt
för 2019 och 14 miljoner för 2020.

Planerade investeringar per nämnd 2019-2020

Det är även fortsättningsvis inom Kommunstyrelsens budget som de största investeringarna planeras de kommande två åren, vilket till stor del avser investeringar inom VA-sektorn
samt medfinansiering av olika projekt inom Näringslivs och utvecklingsområdet. I plan för
2019 återfinns även resterande 10 miljoner kronor för förskola Svenstavik.

Kommunstyrelsen
Verksamhetsnämnden
Miljö- och byggnämnden

2018

2019

2020

39 811 000

26 852 000

10 967 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

-

-

-

44 811 000

30 852 000

13 976 000
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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 2016-12-31

Budgeterat 2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

35 000

35 000

Mark, fastigheter och inventarier

258 761 524

320 000 000

Aktier och långfristiga fordringar

90 483 802

90 500 000

0

0

349 280 326

410 535 000

331 240

330 000

Kortfristiga fordringar

92 032 068

69 500 000

Kassa, bank och postgiro

74 416 500

22 000 000

Summa omsättningstillgångar

166 779 808

91 830 000

Totalsumma tillgångar

516 060 134

502 365 000

Pågående arbete
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd
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Skulder och eget kapital
Utfall 2016-12-31

Budgeterat 2018-12-31

Eget kapital och pensionsskuld
Eget kapital

-267 381 802

-283 265 000

varav resultatutjämningsreserv

-4 176 000

-21 719 000

Pensionsskuld och avsättningar

-18 839 000

-18 800 000

Summa eget kapital och
pensionsskuld

286 220 802

302 065 000

Långfristiga skulder

-110 561 285

-107 000 000*

Kortfristiga skulder

-119 278 047

-98 300 000

Summa skulder

-229 839 332

-205 300 000

Totalsumma skulder och eget
kapital

-516 060 134

-507 365 000

Skulder

*Varav 62 miljoner kronor avser periodisering av anslutningsavgifter.
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Perspektiv: Ekonomi

Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

God ekonomisk hushållning

Anpassning av
kostnader och
intäkter

Verksamhetens nettokostnad/
skatteintäkter

Resultaträkning

Soliditet

Finansieringsplan

Eget kapital / Totala tillgångar

Självfinansieringsgrad investeringar Långsiktigt arbete
Finansiering med egna medel /
med
kommunens nettoinvesteringar
kommunkoncernens
lånebild

Målvärde

Utfall 2016

98,0%

98,7%

Balansräkning

50%

51,8%

Balansräkning

100%

100%

Perspektiv: Medarbetare

Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Minskad sjukfrånvaro

Förbättrad arbetsmiljö,
ökat inflytande och
delaktighet,
förebyggande arbete
(friskvård)

Frånvaro orsakad av
sjukskrivning enl
obl.redovisning av
sjukfrånvaron

Personec

Minskad mer-och övertid

Förbättrad arbetsmiljö
Bemanningsplanering

Kostnader för mer och
övertid

RoR

Andel utförda arbetstimmar
utförda av tillsvidareanställda
medarbetare ska öka.
Komptensutvecklingsplaner för
samtliga tillsvidareanställda

utvecklad
bemanningsplanering

I procent av total utförd
arbetstid

Personec

Utformning av plan,
samt upprättande av
planer tillsammans
med medarbetarna

Andel anställda med
kompetensutvecklingsplan

Uppgiftsinsamling

Målvärde
5,0%

minskning med 10%
jmf 2017

ökning med 10%
jmf 2017
100%

Perspektiv: Verksamhet

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Alla elever når minst betyget E i
årskurs nio i grundskolans alla
ämnen. Målvärde 100 % i enighet
med Skollagens krav. Riktvärde
BSC ska ses som delmål.

Mål

Rätt anpassad
undervisning
God och näringsriktig
lunch serveras vid rätt tid.
Utveckla kommunbiblioteket till modern
mediahantering.
Utveckla användandet av
en digital lärplattform och
virtuella klassrum.
Arbeta med förskolans
verksamhet så att den
motsvarar målen i
förskolans läroplan.

Betygsresultat

Betygssystemet

Målvärde

Vt 2018 - 85%

Utfall 2016

73% (55% inkl
nyanlända) (avser
juni 2017)

Eleverna trivs i skolan.

Aktivt
likabehandlingsarbete i
skolan.

Elever anger alternativen
"stämmer helt och hållet" eller
stämmer ganska bra".

Årlig elevenkät.

100%

åk 2-9: 96%
åk 2-9 Pojkar: 96%
åk 2-9 Flickor: 96%
åk 5 Pojkar: 100%
åk 5 Flickor: 96%
åk 8 Pojkar: 97%
åk 8 Flickor: 97%

Eleverna känner sig trygga i skolan. Aktivt
likabehandlingsarbete i
skolan.

Elever anger alternativen
"stämmer helt och hållet" eller
stämmer ganska bra".

Årlig elevenkät.

100%

åk 2-9: 94%
åk 2-9 Pojkar: 96%
åk 2-9 Flickor: 93%
åk 5 Pojkar: 93%
åk 5 Flickor: 92%
åk 8 Pojkar: 93%
åk 8 Flickor: 91%

Eleverna anser att lärarna tar
hänsyn till deras åsikter.

Aktivt
Elever anger alternativen
likabehandlingsarbete i
"stämmer helt och hållet" eller
skolan. Utveckla former för stämmer ganska bra".
elevinflytande utifrån
elevernas ålder och
mognad.

Årlig elevenkät.

100%

Nytt mål 2018 (finns i
enkät men har ej
redovisats tidigare)

Eleverna känner att de är delaktiga
och har möjlighet att påverka i
skolan.

Aktivt
likabehandlingsarbete i
skolan. Utveckla former för
elevinflytande utifrån
elevernas ålder och
mognad.
Aktivt
likabehandlingsarbete och
värdegrundsarbete i
förskolan.

Elever anger alternativen
"stämmer helt och hållet" eller
stämmer ganska bra".

Årlig elevenkät.

100%

åk 2-9: 71%

Vårdnadshavare anger att de
oftast eller alltid känner sig
lugna och trygga när de lämnar
sina barn på förskolan.

Kommungemensam enkät.

100%

97%

Kommungemensam enkät.

100%

5-åringar: 69% alt
100% (69% har
svarat Roligt, 100%
har svarat Roligt eller
Sådär)

BoU

Verksamheten kännetecknas av
lugn och trygg miljö bland
vårdnadshavare.

Verksamheten kännetecknas av hög Aktivt
Barnen (5-åringarna) anger att
likabehandlingsarbete och de trivs eller oftast trivs med
trivsel bland förskolebarn
värdegrundsarbete i
förskolans verksamhet.
förskolan.

Verksamheten uppfyller lagens krav Rekrytering, fortbildning
när det gäller utbildade och behöriga och planering av
lärare inom respektive verksamhet. lärarresurser.
Verksamheten bedrivs av
legitimerade lärare. Samtliga lärare
är utbildade för de ämnen och
stadier de undervisar i.

Andel behöriga lärare. Målvärde Statistik från Personec
100% men delmål anges per år. alternativt egen
kartläggning.

Delmål 2018 100%

62% av lärarna i åk 69 har legitimation för
avsett ämne och
årskurs.
29% av lärarna i åk 69 är obehöriga för
aktuell årskurs och
ämne.
2% av lärarna i åk 69 har utbildning för
avsett ämne och
årskurs, men har
ännu inte sökt/fått
legitimation.
7% av lärarna i åk 69 är legitimerade
lärare, men obehörig
i avsett
ämne/årskurs.

Samtliga elever vid Fjällgymnasiet
når fullständig
gymnasieexamen.Målvärdet är
100% i enlighet med Skollagen,
BSC anger delmål i det ständiga
utvecklingsarbetet.

Individanpassad
undervisning.

Andel med fullständigt
avgångsbetyg

Betygssystemet

Delmål 2018 96%

94%
29 av 31 elever
klarade
studentexamen

Samtliga Bergselever studerande på
annan gymnasieskola utanför
kommunen, når fullständig
gymnasieexamen. Målvärdet är
100% i enlighet med Skollagen,
BSC anger delmål i det ständiga
utvecklingsarbetet.
SUH

Skapa
uppföljningssystem/rutin
för att kunna följa
betygsresultat för elever
studerande på
gymnasieskolor utanför
kommunen

Andel med fullständigt
avgångsbetyg

Betygssystemet och
uppföljning via JGY's
(Jämtlands
gymnasieförbunds)
uppföljningssystem.

Delmål 2018 93%

91%
41 av 45 elever
klarade
studentexamen

Snabb verkställighet av
biståndsbeslut

Minsta möjliga avstånd
mellan beslut och
verkställighet.

Genomsnittlig tid från
biståndbeslut till verkställighet

Procapita

100% inom 6 mån (Särskilt
boende)
100% inom 3 mån (Övriga
biståndsbeslut)

God vård och omsorg

Trygga förhållanden och
meningsfull tillvaro.

Nyckeltal i öppna jämförelser
Nöjdhetsindex

*Öppna jämförelser
*Brukarenkät *KKIK

*90% av nyckeltalen i öppna 88% (28% spannet
jämförelser skall finnas inom grönt, 60% inom gult)
spannet grönt,
och 12% inom rött i
*NKI 100%
Öppna
jämförelser.KKIK och
brukarundersökningen visar på goda
resultat

God vård och omsorg

Verklig tid i brukarens hem Analys av skillnaden i tid mellan TES
jämfört med total arbetstid beviljad och utförd tid
i hemvården.

Evidensbaserad verksamhet

Implementering av
ledningssystemet i
verksamheterna
Öppenvårdsteamet arbetar
tidigt med insatser som
förebygger placeringar

ALLA medarbetarbetare nyttjar
de vägledningar och verktyg
som återfinns på "Insidan"
Andel placeringar enligt LVM
och LVU

Bedömning

Egenförsörjning som nyanländ
svensk

Aktivt samarbete med
berorda aktörer i
integrationsarbetet

Sammanställning av insatser
per individ som
överensstämmer med
nyckeltalet

Handläggning och utredning

Handläggning utifrån ett
salutogent förhållningssätt

Antal som efter
etableringsperioden om två år
ingår i någon form av insats som
helt/ delvis leder till
egenförsörjning
Nöjdhetsindex

Förebyggande verksamhet

Antalet myndighetsbeslut
om placeringar under året

55%

100%

Andelen beslutade
placeringar skall minska i
förhållande till 2017

52 dagar i
genomsnitt. Målvärde
100%

47,6%
Rätan 45,7%
Storsjö 36,5%
Hackås/Oviken
49,4%

ca 75%

2016 5 LVU och 2
LVM

50% av de som har
genomgått
etableringsperioden

24% är
egenförsörjade av de
som genomgått
etableringsperioden

KKIK

100%

Handläggningstid 9
dagar, ej
återaktualiserade
85%

Ren luft, mark och vatten, säker mat Genomföra tillsyn inom
Utfört arbete / Planerat arbete
miljö och hälsa, livsmedel,
och miljö för alla
alkohol, tobak, folköl och
receptfria läkemedel

Vision

95%

Livs, alk, tobak 83 %
Miljö o hälsa
400 %

Service till företagen där vi har
tillsyn

Snabb återkoppling av
tillsyner

Rapportering inom 5 dagar från
tillsynsbesök

Vision

90%

Nytt mål 2017

God bebyggd miljö.
Service till de sökande av
anmälningar enligt Plan- och
bygglagen.

Handläggning av
anmälningsärenden enligt
PBL

Beslut inom 3 veckor efter
komplett anmälan

Vision

95%

Nytt mål 2017

God bebyggd miljö.
Service till de sökande av byggrivning och marklov

Bra handläggning och
fördelning av ärenden
inom gruppen

Beslut inom 7 veckor efter
komplett ansökan

Vision

95%

97%

Effektiv och professionell
handläggning med ett bra
bemötande
Kommunförvaltningen

Nöjd-kund-index

Nöjd-kund-index i Insikt

Insikt (utförs 2017)

70

Mäts 2017

Förkortad handläggningstid för
medborgarförslag och motioner

Förbättrade stabsrutiner
och handläggning

Tid från registrerad handling till
svar

Ärendehanteringssystem

1 år

>1år

Bra företagsklimat

Aktiviteterna i
handlingsplanen för ett
förbättrat företagsklimat

Placering i Svenskt näringslivs
ranking av kommuner

Lokalt företagsklimat

Lägst plats 160

plats 164

Bergs kommun ska upplevas som
en bra kommun att leva och bo i.

Aktiviteterna i
handlingsplanen för ett
förbättrat företagsklimat,
dialogmöten,
kvalitetsarbete.

Nöjd Region Index

SCB
Medborgarundersökning
2017

Minst index 56

51

Befolkningsutveckling

Förbättrad attraktivitet

Inflyttningsstatistik

SCB/Procapita

7120

Nytt mål 2017

Fler nystartade företag

Ökad attraktivitet bland
företag att starta i Bergs
kommun

Antal nystartade företag

SCB

55

56

MoB

Perspektiv: Medborgare

Utfall 2016

Mål

Aktivitet

Nyckeltal

Mäts via

Bra dialog med medborgarna

Dialogmöten med
utvärdering

NII (Nöjd Inflytande Index)

SCB
Medborgarundersökning
2017

Minst index 40

36

Nöjda medborgare

Förbättrad servicenivå,
tjänstegarantier,
tillgänglighet, kunden i
fokus, bra bemötande
Använd barnchecken enl.
Kf:s beslut

NMI (Nöjd Medborgar Index)

SCB
Medborgarundersökning
2017

Minst index 50

43

100%

100%

Översyn av öppettider,
tekniklösningar,
medborgarservice
Översyn av öppettider,
tekniklösningar,
medborgarservice
Aktivt arbete med
tillgänglighet och
bemötande, t.ex. via
Förenkla helt enkelt

Andel medborgare som får
kontakt med en handläggare via
telefon
Andel svar på frågor via e-post
inom två arbetsdagar

Kommunens kvalitet i
Korthet

Minst index 60

31

Kommunens kvalitet i
Korthet

Minst index 90

78

Andel av medborgare som tar
kontakt med kommunen som
upplever ett gott bemötande

Kommunens kvalitet i
Korthet

Minst index 90

87

Barnperspektivet beaktas vid alla
politiska beslut.
Hög tillgänglighet till kommunens
verksamheter via telefon
Hög tillgänglighet till kommunens
verksamheter via mail
Gott bemötande vid telefonkontakt
med kommunen

Beaktade beslut / Samtliga beslut Tjut/beslut

Målvärde

Delramar 2018 Ks
Beslut Kf §96 2017-11-30

Kommunstyrelsen

Budget
2017

Utfall
2017

Differens
budget/utfall

Budget 2018

Administrativa/Stab

17 335

17 664

-329

17 840

HR/IT

18 336

19 688

-1352

18 712

Näringsliv/Utveckling

3 527

3 482

45

3 599

Teknisk verksamhet

-8 077

-9 563

1486

-8 135

Förening/Fritid/Kultur/Ungdomar

5 203

4 542

661

5 410

Politik/Revision

3 174

2 949

225

3 471

Räddningstjänst

11 938

12 574

-636

12 183

KS Gemensamt

4 563

2 975

1588

5 875

55 999

54 311

1 688

58 955

Summa Nettokostnader

Delramar 2018 MoB
Beslut Kf §96 2017-11-30
Miljö och byggnadsnämden

Budget 2017

Utfall
2017

Differens
budget/utfall Budget 2018

Miljö och bygg

3 234

3 218

16

3 158

Summa Nettokostnader

3 234

3 218

16

3 158

Kolumn1
BUDGET 2019
Verksamhetsnämnden
Äldreomsorg/Hälso & Sjukvård
Integration
LSS
Socialtjänst & Bistånd
Gemensamt SUH
Gemensamt Vhn/Politik
Politik
Grundskola
Förskola
Gymnasieskola/VUX
Kultur/Bibliotek
Gemensamt BoU
Kök & Lokalvård
Summa Nettokostnader

Kolumn2

Kolumn3

Kolumn4

Budget
Differens
Utfall 2017
2017
Budget/Utfall
102 061
103 176
-1 115
-4 885
-4 901
16
41 876
41 806
70
26 495
29 077
-2 582
30 358
29 097
1 261
11 189
10 686
503
0
93 455
96 406
-2 951
29 972
31 061
-1 089
35 193
36 253
-1 060
5 310
5 260
50
8 393
8 097
296
21 892
22 178
-286
401 309
408 196
-6 887

Kolumn5
Budget
2018
104 396
-5 007
42 923
25 756
32 234
17 372
91 637
34 876
36 073
5 443
8 604
22 439
416 746

INVESTERINGAR 2018-20 (tkr)
2017-11-30

Nämnd/förvaltning
Kommunstyrelsen
Verksamhet/
projekt
Kommunchef
0109/1007

Text

0109/1100
0109/1009

Förslag

Innovationsfond

2018

Plan 2019

Plan 2020

100

300

300

Gymnastikhall

14 000

0

0

Förskola Svenstavik

10 000

10 000

0

24 100

10 300

300

Totalt kommunchef

Stabsavdelning
01081/2010

Kommunikationsplattform

30

30

01081/2027

E-tjänster/E-arkiv

50

200

01081/2008

Stabsavd. IT-stöd, gemensamma inventarier, kundtjänst, intern service

100

100

01081/2003

Inköp läsplattor till kommunstyrelse och nämnder

0

75

30

01081/2025

Alkolås Ks au§8/17

120

0

0

01081/2030
01081/2009

Ekonomisystem; uppgraderingar samt moduler (BoP)Prel kostn
Projekt GDPR och framtidens e-förvaltning

50
1 500

0
1 000

0

Deltotal
Fritids- och föreningsutveckling

1 850

1405

30

3401/1502-1555

Investeringar i idrottsanläggningar

1 000

1000

1000

3401/1101-1140

Investeringar i samlingslokaler

1 000

1000

1000

3401/1058

Förråd/garage -förvaring av komm. Inv/utrustn. - Servicegrp
(Hackås IF/Klövsjö IF för år 2018)
Toaletter till badplatserna - 8 st (2 per år)

80

80

80

40

40

40

30

0

0

3401/1039

Traktor - gräsklippare utan aggregat - för utlån till föreningar
(Nuvarande havererad)
Stadionbelysning Åsarna Ik 8 stolpar

100

0

0

3401/1453

Svenstaviks motionsspår

0

1 600

0

3401/1453

Åsarna motionsspår

0

1 500

0

3401/1453

Rätan motionsspår

0

0

1 500

3401/1040

Aggregat Billstahov

140

0

0

2 390

5 220

3 620

Arbetsmiljöförbättrande åtgärder kommunkontor (möbler)

50

150

150

Nybyggnation ÅVC Brånan - asfaltering
(Förslaget förutsätter att överskott från 2017 får överföras)

200

0

0

3401/2040
3401/2041

Deltotal
Renhållning/skog/
fastigheter
024/2017
7701/1034

75

0

0

Ridhus - målning fasad, rep hängrännor och stuprör

0

250

0

Röjning stickspår

0

50

325

450

150

500

500

7701/1046

Portar omlastningsstation

7003/
7002/1173

Deltotal Renhålln/
skog/fastigheter
Teknisk enhet
2154/1005

Mark och väg

500

2154/1047

Upprustning Toppvägen Hoverberg

457
Deltotal tekn enhet

0

957

500

500

1 000

2 000

1500

200

200

200

VA
7651/1011
7652/1013

Reservvatten
(För hela omr Vemdalen/Storhogna)
Utbyte servisdelar och huvudventiler

7652/1023

Ledningsförnyelse

300

500

500

7658/2044

250

100

0

7652/1015

Inventarier VA
(Va.banks-app, slyröjningsmaskin, korrelationsutr 2018)
Markåterställning/Asfaltering (Rätan, Svenstavik, Åsarna)

150

100

0

7654/1022

Åtgärder inläckage

200

200

200

7652/1028

Åtgärder utläckage

200

200

200

7652/1018

Utbyte VA-anläggningar vägar

684

0

0

7653/1016

(Bernt E 0,5 åa 284 tkr) Avvaktar Trafikverkets tidsplan- 2019-20?
Relining avlopp Ljungdalen
(Problemledning med återkommande spolningar)
Modern / Konv övervakningssystem
(Nödvändigt pga kopparledningar som försvinner)
Pumpbyte äldre pumpar
(Inga reservdelar för äldre pumpar)
Åtg Hackås föreläggande (för växter)

7651/7653/1179

Restaurering överbyggnader

7653/
7651/7653/1112
7651/7653/1163

7651/1030

7651/1032

7653/1035
7653/1036

7653/1037

Kövra slamavskiljare
(GAt slipper enskilda brunnar. Tar betalt för hantering av spill)
Provtagning - Ljungdalen och Hackås
(Nya föreskrifter NSF 2016:6)
Ombyggnation Myrviken
(frystork)
Reservkraft - anslutning
(Att möta framtida klimatförändringar/sinande borrhål)
Ombyggnation pumpstation Hackås
(Omprio:ng av 220 tkr för 2017-haveri Galhalmmar 1)
Gällnäskrogen - nya brunnar
(sinande borrhål - nya behövs)
Åsarna - provkörning lin 2/optimering och åtgärd
(Dålig funktion - påpekande i tillsyn)
Storsjö - Avlopp - studie med förslag
(Ej optimal avloppsdrift)
Storhogna - UVLjus
(End halva omr har UV-barriär)
Ombyggnad Rätan rv - grovrensning
(Inte optimal avloppsdrift)
Ombyggnad Myrviken rv - renstvätt
(Sliten grovrensutr)

0

350

0

200

500

500

200

200

200

50

0

0

10

10

10

0

200

0

220

0

0

0

120

0

100

100

100

0

300

0

350

0

0

150

0

0

0

50

0

0

100

0

0

150

0

350

0

0

7653/1038

7651/1026

Gillhov rv
(Nytt avtal med markägare för infilt och ny slamavskiljare)
Ljungdalen - breddning (2019)

350

0

0

0

350

0

Vattenskyddsområden
(Inkl Sofia N 1,0 åa 687 tkr)

800

800

800

5 764

4 530

2 710

11 286

12 105

7 010

75

0

0

100

0

0

175

0

0

(Uppskyltn/inhängn)

HR-avdelning
01082/2007

Tillägg Winlas, Singlesign on samt chefsstöd

01082/2012

Uppgradering PA-system

Deltotal VA
Totalt Adm.avd.

Deltotal HR-avd.
IT-enheten
022/2002

Ny serverhårdvara

443

443

0

022/2002

Microsoft serverlicenser

100

100

0

022/2002

Outlook klientlicenser

200

0

0

022/2002

Ny UPS till kommunhuset

70

0

0

Deltotal IT-enheten

813

543

0

Totalt HR-avdeln.

988

543

0

Näringslivs- och utvecklingsavd.
230/1003

Leader Sjö Skog & Fjäll Medfinansiering Leader
230/1069
Etableringssamverkan Medfinans etableringsprojekt Region J/H
230/1075
Medfinansiering av utvecklingsprojekt
Övr komm medfin.
(Ca 400 tkr kommer att finnas kvar från 2017 års budget. Som TF till 2018)
230/1077
JHT medfinansiering
Medfinansiering JHT
230/1079
Nyföretagarcentrum
Köp av nyföretagarrådgivning 2018-2020
230/1084
Attraktiva Berg
Fortsättning Attraktiva Berg
230/1085
Dest Vemdalen medfina Destinationsavgift
230/2051
Projektadminsistratör Finansiering projektadministratör
230/2014
Medfin persontrafik
Snötåget
230/1083
Projektfinansiering av turistprojekt Tillgänglighet
(Ca 450 tkr kommer ej att nyttjas 2017 pga av försening av projekt. TF 2018)
Turism
230/1080
Marknadsföring bostäder
Bo & Leva
(Aktiviteter kopplade till bostadsförs. och attaktivitet)
230/2026
Utvecklingsstrateg
Utvecklingsfrågor/Tillväxtavd mm
Totalt Nua

387

387

387

45

50

50

200

600

600

135

142

149

50

50

50

0

200

200

120

125

130

450

300

200

150

150

0

50

500

500

100

300

300

650

0

0

2 337

2 804

2 566

600
500

600
500

600
500

Plan/översikt

216/2050
216/1097

Detaljplaner
Översiktsplaner

Totalt Plan/
översikt

TOTALT KS

1 100

1 100

1 100

39 811

26 852

10 976

INVESTERINGAR 2018-2020 (tkr)

2017-11-30

Nämnd/förvaltning
Verksamhetsnämnden
Verksamhet/
projekt
Barn- och utbildning

Text

Förslag
2018

811/2202

Kök samtliga verksamheter

4406/2201

IT grundskolor

500

4406/2206

Inventarier

950

4406/40712

Extra anslag IT-klassrumsmiljöer grundskola, förskola
(förd 700 tkr grundskola/300 tkr fsk)

Plan

2019

Plan

2020

50

1 000
Deltotal BoU

2 500

1 500

1 500

Stöd Utveckling Hälsa
51003/2318

Inköp/ersättning av möbler

500

500

500

51003/2339

Tekniska hjälpmedel, ex sängar

500

500

500

51003/2355

Teknisk utveckling

1 500

1500

500

2 500

2 500

1 500

5 000

4 000

3 000

Deltotal SUH
TOTALT VHN

