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ORGANISATIONSÖVERSIKT 

 

 
 
 

MANDATFÖRDELNING 

 
Kommunfullmäktige är Surahammars kommuns 
högsta beslutande organ, Surahammars egen 
"riksdag". Kommunfullmäktige fastställer mål och 
riktlinjer för kommunens verksamhet. De ärenden 
fullmäktige beslutar om har oftast behandlats i 
nämnder och styrelser. De 39 ledamöterna utses efter 
allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- 
och landstingsvalen.

 

Parti Mandat

Socialdemokraterna (S) 15

Centerpartiet 5

Moderaterna (M) 5

Sverigedemokraterna (SD) 5

Vänsterpartiet (V) 4

Folkpartiet (FP) 2

Miljöpartiet (MP) 2

Kristdemokraterna (KD) 1

Totalt 39  
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSE 

Valnämnd Revision 

Arbetsutskott Personalutskott 

Bygg - och miljönämnd 

Socialnämnd 

Barn - och  
bildningsnämnd 

Överförmyndarnämnd 

Surahammars KommunalTeknik AB 
Surahammars kommun 100 % 

Surahammarshus Förvaltnings AB 
Surahammars kommun 100 % 

Kolbäcksådalens Pensionsförbund 
Surahammars kommun 39,6 % 
Hallstahammars kommun 60,4 % 

Mälardalens Brand - och  
RäddningsFörbund (MBR) 
Surahammars kommun 9,1 % 
Hallstahammars kommun 11,5 % 
Västerås Stad 79,4 % 
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UTVECKLING I KORTHET 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Allmänt

Invånare 31 december 9 871 9 890 9 834 9 918 9 985 10 059

Kommunal skattesats, % 22,19 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31

Personal

Personalkostnader 296,2 307,1 322,3 337,5 350,8 373,5

Antal årsarbetare 597,5 665,2 601,1 605,9 615,0 651,2

Resultat

Årets resultat 2,4 4,0 20,0 18,9 34,0 46,0

Verksamhetens 

nettokostnader/skatteintäkter 97,1% 97,1% 93,7% 94,7% -92,4% -91,2%

Driftsredovisning

Nettokostnader inkl. finansnetto -461,4 -460,7 -456,1 -468,3 -479,9 -501,7

Investeringar

Nettoinvesteringar 76,0 17,1 13,5 10,0 23,2 24,1

Skulder

Låneskuld till kreditinstitut 306,8 303,5 297,5 290,8 282,6 282,6

Borgensåtaganden 337,0 323,9 331,3 290,4 290,4 296,9

Soliditet 10,7% 10,7% 14,3% 17,5% 21,9% 28,2%

Alla belopp är i mkr om inget annat anges.  

 
 

SÅ ANVÄNDS PENGARNA 

 

56,6%
19,2%

6,7%

12,9%

4,6%

Så används pengarna

Personalkostnader 56,6 %
Köp av verksamhet och bidrag 19,2 %
Fastighetskostnader 6,7 %
Övriga verksamhetskostnader 12,9 %
Kapitalkostnader 4,6 %

 
 

 

44,8%

31,5%

8,0%

6,7%

5,3%

4,0%

1,1%

-1,5%

Verksamheternas nettokostnader

Pedagogisk verksamhet 44,8 %

Äldre- och funktionshindrade 31,5 %

Gemensamma resurser 8 %

Infrastruktur, skydd mm 6,7 %

Individ- och familjeomsorg 5,3 %

Fritid och kultur 4 %

Politisk verksamhet 1,1 %

Särskilt riktade insatser -1,5 %
 

 
 
 



 4 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 
Surahammars kommun påverkas av en mängd yttre 
omständigheter. Några av de faktorer som påverkar 
kommunen är utvecklingen på arbetsmarknaden, 
demografiska förändringar, reformer beslutade av 
riksdagen och andra statliga beslut, inflations- och 
löneutveckling samt ränteläget. 
 

SAMHÄLLSUTVECKLING 

Den gradvisa internationella 
konjunkturåterhämtningen fortsätter 

Trots en rad uppmärksammade politiska händelser, 
problem i banksektorn och svaga offentliga finanser 
fortsätter den internationella konjunkturåter- 
hämtningen.  
 
Den globala ekonomin har ännu inte helt återhämtat 
sig efter finanskrisen. Efter en lång period med 
återhållsamma investeringar finns det ett uppdämt 
investeringsbehov och investeringstillväxten 
stiger därför framöver. Uppgången är tydligast i 
OECD-länderna, vilka drabbades betydligt hårdare av 
finanskrisen än tillväxtekonomierna. 
 
I USA, som brukar kallas loket i världsekonomin, har 
förväntningarna på en mer expansiv finanspolitik fått 
de amerikanska räntorna att stiga. Löner och priser 
har börjat öka snabbare och den amerikanska 
centralbanken har påbörjat en serie av 
styrräntehöjningar. Den överraskande segern för 
Donald Trump i det amerikanska presidentvalet 
innebär dock att osäkerheten om utvecklingen i den 
amerikanska ekonomin är stor. 
 
Återhämtningen i euroområdet väntas fortsätta 
framöver i ungefär samma takt som tidigare. En 
fortsatt expansiv penningpolitik bidrar till 
återhämtningen liksom fortsatta förbättringar 
på arbetsmarknaden.  
Det är dock inte en homogen återhämtning 
över hela euroområdet eftersom skillnaderna i den 
ekonomiska utvecklingen och läget på 
arbetsmarknaden är betydande mellan olika länder. 
Bland de större länderna utvecklas Spanien och 
Tyskland bättre medan återhämtningen går trögare 
i Italien och Frankrike. 
 
BNP- tillväxten i Kina stabiliserades under år 2016. 
Trots det lider den kinesiska ekonomin fortfarande av 
stora obalanser med överkapacitet och svag 
vinstutveckling. 
 
Tillväxten i Indien, Brasilien och Ryssland tar i stället 
mera fart 2016−2021. Sammantaget stiger BNP-
tillväxten i tillväxtekonomierna successivt 2016−2021 
och BNP ökar med i genomsnitt 4,7 procent per år. 

Svensk konjunkturell balans 

Den svenska ekonomin har under de senaste två åren 
utvecklats väl, med en snabbt stigande produktion 
och sysselsättning parallellt med en vikande arbets- 
löshet. Den svenska ekonomin har därmed åter-
hämtat det fall i resursutnyttjandet som skedde i 
samband med finanskrisens utbrott hösten 2008. 
Sveriges kommuner och landsting anser att 
konjunkturläget idag kan beskrivas vara i 
konjunkturell balans. 
 
Under 2016 bedrev Riksbanken en alltmer expansiv 
penningpolitik för att understödja den positiva 
utvecklingen i svensk ekonomi och få inflationen att 
stiga mot målet på två procent.  Reporäntan som 
2015 för första gången sänktes till negativa nivåer, 
sänktes ytterligare under året och låg vid utgången av 
år 2016 på – 0,50 procent. Den expansiva 
penningpolitiken har varit en bidragande orsak till att 
tillväxten i Sverige har hållits på goda nivåer trots den 
svaga utvecklingen i omvärlden. 
 
Det finns flera orosmoment i omvärlden, men 
svenska företag och hushåll är ändå optimistiska om 
utvecklingen i den svenska ekonomin. 
Högkonjunkturen förstärks de närmaste åren och 
bristen på arbetskraft med efterfrågad kompetens 
ökar ytterligare. Trots högkonjunktur och en svag 
krona når inflationen 2 procent först 2020 eftersom 
pris- och lönebildningen i Sverige präglas av 
lågkonjunkturen i Europa. Riksbanken avvaktar 
därför med att höja reporäntan till tredje kvartalet 
2018. 
 
Konjunkturen kommer att bromsas. I år beräknas 
BNP öka med 3,2 procent och nästa år med 2,8 
procent. Tillväxten kommer att avta och det reala 
skatteunderlaget minskas. 
 
 

Nyckeltal för den svenska ekonomin
Procentuell förändring

2015 2016 2017 2018 2019

BNP 3,8 3,2 2,8 1,9 1,6

Sysselsättning, timmar 1,0 1,8 1,3 0,3 0,0

Öppen arbetslöshet 7,4 6,9 6,3 6,6 6,7

Konsumentpris, KPI 0,0 1,0 1,9 3,0 2,6

Realt skatteunderlag 2,0 2,2 1,8 0,8 0,5

Källa: SKL Cirkulär 16:65, 2016-12-21
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Besvärligt läge för kommunerna 
Det ekonomiska läget blir alltmer besvärligt i hela 
den svenska kommunsektorn. De kommande åren 
stiger kostnadstrycket kraftigt och kommunerna står 
inför stora utmaningar. Bakom utvecklingen ligger 
främst befolkningsförändringar, där fler äldre driver 
upp kostnaderna inom sjukvård och äldreomsorg 
medan fler barn driver upp kostnaderna inom skolan. 
Även befolkningen som tillhör ”försörjnings-
gruppen” kommer att öka men inte i samma 
proportion som de övriga grupperna. 
 
 Denna ökande efterfrågan på välfärd har varit känd 
länge, det som nu tillkommer är en stor invandring 
som påverkar en rad verksamheter inom både 
kommuner och landsting. En relativt stor andel 
invandrare är i yrkesverksam ålder, vilket på sikt bör 
förbättra försörjningskvoten och möjligheterna att 
finansiera välfärden. 
 En lyckad etablering av nyanlända på arbets-
marknaden ökar dessa förutsättningar, samtidigt visar 
erfarenheten att detta är en process som tar lång tid. 
Under de närmaste åren är det därför inte troligt att 
de som flytt till Sverige ska kunna försörja sig och 
betala skatt i samma utsträckning som befolkningen i 
övrigt.  
Slutsatsen som SKL drar för de kommande åren är 
att de demografiska kostnaderna väntas öka snabbare 
än skatteunderlaget.  
Källa: SKL 
 

 
 
 
 

Utmaningar för den offentliga sektorn 
Den offentliga sektorn står inför betydande 
utmaningar 
Den demografiska utvecklingen tillsammans med 
ökade förväntningar på välfärdstjänsterna kommer att 
kräva politiska beslut om verksamhet och 
finansiering. För att undvika stora skattehöjningar 
kommer kommunerna att få arbeta med 
effektiviseringar, nya arbetssätt och omprioriteringar. 
Även arbetet med att öka sysselsättningen för att öka 
skatteunderlaget bör vara ett prioriterat arbete. 
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Befolkning, 

Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för alla 
kommuner. Av vikt är också befolkningsstrukturen. 
Antal invånare i Surahammars kommun uppgick till 
10 059 personer den 31 december 2016, vilket är en 
ökning med 74 personer från den 31 december 2015. 

Under 2016 föddes 119 (95) barn men samtidigt avled 
121 (131) personer och födelseöverskottet blev därför 
negativt. Under 2016 var flyttnettot positivt, 79 (99). 
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Näringsliv  

Företagardagen genomfördes för andra året i rad, ett 
50-tal företagare deltog i aktiviteten. Syften med 
dagen är att skapa fler och bättre affärsmöjligheter för 
lokala företagare. 
 
 Fler företagsetableringar har skett under året, den 
största är dagligvarubutiken Netto som nyöppnade i 
nybyggda lokaler vid 66:an i juli. Antalet företag i 
Surahammars kommun var vid årsskiftet 16/17  431 
stycken, största arbetsgivaren i den privata sektorn är 
Uponor AB i Virsbo.  
 
Det treåriga projektet Attraktivt Företagsklimat, som 
startade upp 1 november 2015 börjar leverera 
resultat, under året togs beslut om införande av 
Rättviksmodellen from 2017. Det innebär att avgifter 
för livsmedelsinspektion faktureras i efterskott när 
tjänsten är utförd.  
 
Kommunen börjar även bli känd för sin snabba 
bygglovshantering, ett mindre, komplett bygglov 
beslutas normalt inom 10 dagar. 
 
I november arrangerade projektet ett lärseminarium 
för andra kommuner i Västmanland. Landshövdingen 
invigde dagen och ett 40-tal politiker, näringslivs-
tjänstemän och företagare från nio kommuner i 
Västmanland deltog. Projektet har fått stor 
mediauppmärksamhet. 
 

Arbetsmarknad 

Enligt Arbetsförmedlingen arbetsgivarundersökning 
har optimismen ökat hos såväl privata som offentliga 
arbetsgivare. Rekryteringsplanerna är positiva och 
arbetsgivarna planerar för fler anställda. De nya 

jobben växer också till viss del fram över hela landet 
men störst jobbtillväxt sker i storstadsregionerna. 
Utanför de tre storstadsregionerna blir det svårare att 
öka sysselsättningen på grund av att den yrkesaktiva 
befolkningen utvecklas svagt. 

Inom offentlig tjänstesektor ökar bristen på utbildad 
arbetskraft och bristen riskerar att bromsa syssel-
sättningsökningen. Gapet mellan kvalifikationskraven 
på de lediga jobben och kompetensen bland de 
arbetslösa ökar under de kommande åren, vilket leder 
till ökade matchningssvårigheter. 

Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt tydligare – 
arbetslösheten minskar snabbt i grupper med en 
starkare ställning på arbetsmarknaden medan grupper 
med en svagare position har fortsatt svårt att finna 
arbete. 
En utmaning i framtiden är integrationen av 
utrikesfödda och att minska den höga arbetslösheten 
inom denna grupp. 
 
Västmanlands läns öppna arbetslöshet (andel av 
registerbaserad arbetskraft,) i december ligger på 4,8 
procent vilket är en ökning med 1,0 procent jämfört 
med december 2015. Surahammars kommuns öppna 
arbetslöshet har även den ökat från samma period år 
2016 med 1,4 procentenheter och ligger på 4,2 vilket 
är lägre än Västmanland men högre än riket. 
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VIKTIGA HÄNDELSER 

• Nytt utbildningsprojekt i förskolorna 
Ett nytt utbildningsprojekt har startats i 
Surahammars kommuns alla förskolor. Projektet 
handlar om att införa ett program som ska ge 
ökad omsorgskvalitet. Programmet benämns som 
ICDP eller som på svenska Vägledande samspel. 
Programmet bygger på FN:s konvention om 
barnets rättigheter. 
Programmet ska uppmärksamma och utveckla 
personliga resurser och öka förståelsen genom 
lyhördhet och empati. Syftet är förebygga psykisk 
ohälsa hos barnet genom stöd och vägledning till 
pedagogerna.  

 

• Nyinvigning av Virsboskolan 
Renoveringen av Virsboskolan påbörjades för tre 
år sedan och har skett etappvis. Nu är äntligen 
renoveringen klar och elever och lärare har fått 
nya, fina lokaler. I februari var det dags för 
invigningen. Tre elever fick äran att avtäcka ett 
konstverk som är skapat av skolans elever. 
Samtidigt invigdes också det nyrenoverade 
biblioteket i Virsbo som ligger i anslutning till 
skolan.  

 

• Brandhärjat område blir naturreservat 
Regeringen ger klartecken till naturreservatet 
Hälleskogsbrännan som omfattar delar av de tre 
kommunerna Surahammar, Fagersta och Sala. 
Naturreservatet ligger inom det område i 
Västmanland som drabbades av den stora 
skogsbranden sommaren 2014 och blir med sina 
6400 hektar ett av Syd- och Mellansveriges största 
skyddade områden. 
 

• Ny sträckning av väg 252 
Trafikverket bygger väg 252 i en ny sträckning 
mellan Hallstahammar-Surahammar. Syftet är att 
förbättra vägens funktion som pendlingsväg och 
länk mellan väg 66 och E18 samt att skydda 
vattentäkten. Detta arbete påbörjades i början av 
2016 och beräknas vara klart under år 2017. 
 

• Ställplatser för husbilar i Virsbo 
Nu finns efterlängtade och nyanlagda s.k. 
ställplatser för husbilar, 3 stycken, i Virsbo. 
Ställplatserna är belägna på Centrumvägen 6 i 
Virsbo, granne med ICA Jägaren.  

 
 

• Nytt boende för äldre 
Arbetet med Österängens 7 nya vårdplatser har 
påbörjats och kommer att stå färdigt för inflytt 
månadsskiftet februari/mars år 2017. 
 

• Ekängsbadet 
Utredning gällande åtgärder för Ekängsbadet 
fortsatte under hösten. Bassängerna har stängts 
men gymdelen har varit öppen för besökande. 

 

• Konstutställningar Virsbo 
Under våren har ett flertal konstutställningar ägt 
rum i Virsbo. 
 

• Netto 
Livsmedelskedjan Netto öppnade en butik vid 
Odonplan i juli månad. 
 

• Fiber till alla i kommunen 
Surahammars kommun har arbetat fram ett avtal 
med IP-Only som reglerar utbyggnad av fibernät 
i kommunen. Avtalet syftar till att samtliga 
hushåll och företag i Surahammars kommun ska 
få tillgång till ett öppet stadsnät, vilket är en del 
av kommunens bredbandsstrategi. 

 

• Positiv nyhet för Livsmedelsföretagarna i 
Surahammars kommun 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober att 
från årsskiftet införa den uppmärksammade 
Rättviksmodellen för livsmedelsinspektionerna. 
Det kommer att innebära att våra företagare 
slipper förskottfakturering och istället betalar när 
inspektionen är utförd. 
 

• Förvärvade Järniafastigheten 
Under november månad förvärvade kommunen 
Järniafastigheten som ligger i centrum 
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 
 
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att 
hushålla i tiden och över tiden vilket leder till krav på 
långsiktig planering. Det vill säga väga ekonomi mot 
verksamhet på kort sikt, samt att väga verksamhetens 
behov nu mot behoven på längre sikt. Förbrukas det 
mer pengar än som kommer in ett år innebär det att 
det blir kommande år, eller kommande generationer 
som måste betala för denna överkonsumtion. 
 
För att leva upp till god ekonomisk hushållning bör 
nettokostnaderna i kommunen (dvs. kostnaderna 
efter avdrag för intäkter från taxor och avgifter) inte 
öka i snabbare takt än skatteintäkterna.  
 
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det ska 
upprättas mål och riktlinjer som är av betydelse och 
som omfattar både ekonomi och verksamhet. 
 
Varje år i samband med budget fastställer 
kommunfullmäktige i Surahammar de finansiella mål 
som ligger till grund för uppföljning och värdering av 
kommunens ekonomiska hushållning nästkommande 
år. Nya lagregleringar säger att riktlinjerna ska ta sin 
utgångspunkt från det ekonomiska läget samt att de 
även bör ha ett långsiktigt perspektiv. 
 

Resultat 

Årets resultat uppgår till 46,0 miljoner kronor vilket 
ger en positiv avvikelse på 35,5 miljoner kronor 
jämfört med budget. Detta innebär ytterligare ett år 
med ett starkt resultat för kommunen. Orsaken är 
densamma som 2015, det vill säga de kommun-
gemensamma posternas positiva utveckling i 
kombination med att nämndernas resultat överträffat 
tidigare bedömningar. 
Kommunens resultatmålet uppgår till 8,4% av 
skatteintäkter och bidrag mot det budgeterade målet 
på 2%. 
 
 
Resultatet för hela koncernen uppgår till 46,4 
miljoner kronor. 
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Verksamhetens nettokostnader 

Ett sätt att mäta kommunens ekonomiska ställning 
är att se hur stor del av intäkterna som används i den 
löpande verksamheten. Verksamheternas netto-
kostnader ska styras av hur de viktigaste 
finansieringskällorna – skatteintäkter och 
utjämningsbidrag – utvecklas. 
Årets verksamhetsnettokostnader, exklusive 
avskrivningar, uppgår till 87,2 % av skatteintäkter, 
utjämningsbidrag och finansnetto. 

 

Resultatutjämningsreserv 

Från och med den 1 januari 2013 finns det i 
kommunallagen en möjlighet att under angivna 
förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i 
en resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet med RUR 
är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för 
att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja 
denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. På så 
sätt skapas större stabilitet för verksamheterna.  
 
Då det är frivilligt att tillämpa RUR finns det ett stort 
lokalt utrymme hur hanteringen ska utformas, men 
det ska framgå i riktlinjerna för god hushållning och 
fullmäktige ska besluta om hur reserven ska hanteras. 
 
Fullmäktige har inte beslutat i sina riktlinjer om 
reservering till resultatutjämningsreserv för år 2016. 
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FINANSIELLA MÅL 
 
Under år 2001 antog Surahammars kommun dels en ekonomistyrningsplan, dels mål och riktlinjer för kommunens 
ekonomiska hållbarhet. Dessa mål och riktlinjer ska omarbetas. 
 
Målen och riktlinjerna är utformade så att de dels ska visa åt vilket håll kommunen är på väg och dels situationen vid 
ett speciellt tillfälle. De övergripande finansiella målen kan sammanfattas och rangordnas enligt nedan: 
 

1. Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat 
2. Nyinvesteringar ska finansieras fullt ut med skattemedel 
3. Säkerställande av pensionsskuldsutbetalningen ska ske 
4. Återbetalning av låneskulden 

 
Punkt 3 är ännu ej aktuell eftersom tillförda medel saknas i tillräcklig utsträckning för att göra eventuella placeringar.  
 
 

Mål 1 - Den löpande verksamheten ska visa 

ett positivt resultat

Mål

Utfall 2014 Utfall 2015

Utfall 

2016

Resultatutveckling (tkr) Positiv 18 930 33 989 46 041
Nettoresultatandel av skatteintäkter > 2% 3,9% 6,6% 8,4%
Nettokostnadsandel totalt exkl. finans 96% 94,7% 92,4% 91,2%
Nettokostnadsandel totalt inkl finans 98% 96,1% 93,4% 91,6%
Soliditet Positiv 17,5% 21,9% 28,2%

Mål 2 - Nyinvesteringar ska finansieras 

fullt ut med skattemedel

Självfinansiering av årets investeringar > 100% 451,9% 245,9% 282,8%

Årets nettoinvesteringar /planenliga 

avskrivningar 100-102% 38,2% 100,7% 109,4%

Mål 4 -Återbetalning av låneskulden

Amortering ska göras med 50% av årets 

resultat 37,5% 9,0% 10,2%  
 
 
En förutsättning för att uppnå och bibehålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan löpande 
intäkter och kostnader är god.  
 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto visar hur stor del av skatteintäkterna 
som används i den löpande verksamheten. För att klara ekonomisk hushållning bör detta mått ligga på 97–98%. 
Nettokostnadsandelen ligger bra till i förhållande till kommunens mål. 
 
Avstämning finansiella mål 
Ett vanligt mål för god ekonomisk hushållning är att årets resultat ska motsvara 2% av skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Resultatet för Surahammars kommun på 46,0 motsvarar 8,4%. 
Omvänt innebär resultatmålet på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag att nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och statsbidrag inte ska överstiga 98%. Prognosen för dessa mål pekar på att de uppnås.  
 
Mål 2 som gäller nyinvesteringar följs delmål ett upp i delårsredovisningen, självfinansiering av årets investeringar. 
Prognosen pekar på att målet uppnås. 
 
Målet gällande pensionsskuld (nr 3) går inte att redovisa och analysera eftersom ingen placering ännu skett för att 
försäkra pensionsskuldsåterbetalningen.  
 
Prognosen för mål 4, amortering har inte uppnåtts.  
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FINANSIELL PROFIL FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 
 
Under 2016 har Surahammars kommun tillsammans 
med flertalet kommuner i länet deltagit i en 
jämförelse av finansiella nyckeltal. Jämförelsen har 
gjorts av Kommunforskning i Västsverige (Kfi). 
Analysen är en finansiell profil som består av åtta 
traditionella finansiella nyckeltal.  
 
Analysen beskriver var Surahammars kommun 
befinner sig finansiellt och hur kommunen utvecklas. 
Fokuseringen ligger på att jämföra Surahammars 
kommuns utveckling gentemot den genomsnittliga 
utvecklingen för Västmanlands läns kommuner under 
år 2013–2015 och målsättningen är att belysa starka 
och svaga finansiella sidor hos kommunen.  
 
Surahammars finansiella utveckling har under den 
studerade treårsperioden resulterat i en förbättrad 
finansiell profil. Detta innebär att utifrån profilen, 
jämfört med snittet i länet, hade Surahammar vid 
utgången av 2014 ett starkare finansiellt utgångsläge i 
förhållande till 2012.  
Den kommun i Västmanland som redovisade det 
starkaste genomsnittliga resultatet under de tre 
senaste åren är Surahammar med starka 4,5% i snitt 
per år. 
 

Surahammar kommun visade även upp det starkaste 
resultatet före extraordinära poster i relation till 
verksamhetens bruttokostnader av samtliga 
kommuner år 2015 med 6,0 %. 
 
Trots att soliditet inklusive pensionsförpliktelser har 
förbättrats de senaste åren har kommunen den näst 
svagaste soliditeten i länet. 
 
Slutsatsen i analysen var att Surahammar är på rätt 
väg gällande den finansiella utvecklingen. Dock bör 
kommunen även i framtiden ligga på resultatnivåer på 
runt 2–3 procentenheter av bruttokostnaderna för att 
soliditeten ska förbättras och ge ökade möjligheter för 
att möta lågkonjunkturer i framtiden. 
 
Det är viktigt för alla kommuner att ligga på en god 
resultatnivå, då de närmaste åren för många 
kommuner innebär ökade investeringar och ökade 
kostnader på grund av befolkningsförändringar. Detta 
måste finansieras och en viktig grundpelare är då 
att redovisa ett resultat som finansierar merparten av 
investeringarna för att slippa öka skuldsättningen 
alltför kraftigt i kommunen 
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EKONOMISK ANALYS 

Styrelse och nämnders resultat 

En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av 
kommunens budgetföljsamhet. En grundläggande 
förutsättning för god ekonomisk hushållning är att 
kommunens styrelse och nämnder klarar av att 
bedriva sin verksamhet inom givna ramar.  
 
Årets samlade driftsredovisning från kommunstyrelse 
och nämnder visar en positiv budgetavvikelse 
på 3,6 mkr, vilket är 6,9 mkr lägre än föregående år. 
 

Styrelser och nämnder, nettokostnader (mkr)

Budget Utfall Av-

vikelse

Kommunstyrelsen 160,6 159,8 0,8

Barn- och bildningsnämnden 139,7 141,1 -1,4

Socialnämnden 160,5 158,8 1,7

Bygg- och miljönämnden 5,7 3,1 2,5

Summa 466,4 462,8 3,6

 
Avvikelsen återfinns främst inom Bygg- och 
miljönämnden där kostnader för bostadsanpassning 
blev knappt 0,7 mkr lägre än budgeterat och 
resterande överskott kan hänföras till lägre 
personalkostnader p g a vakanta tjänster. Inom 
Socialnämnden är anledningen till det redovisade 
överskottet att kostnaderna för ensamkommande 
flyktingungdomar understeg de intäkter kommunen 
erhöll från Migrationsverket. 

 

Intäkter och kostnader 

Skatteintäkterna och de generella statsbidragen är 
kommunens dominerande inkomstkälla och svarade 
2016 för 79,1 % av kommunens intäkter.  Intäkternas 
storlek är beroende av skattesatsens nivå och 
skatteunderlaget efter taxering av invånarnas 
inkomster. 
 
Surahammars kommuns egna skatteunderlag ökade 
med 1,0 % vid den senaste taxeringen (2015 års 
inkomster). 
 
Den totala skattesatsen ligger efter skatteväxling för 
hemsjukvården (+0,16 %) och kollektivtrafiken  
(-0,04 %) 2012 på 33,19. 
 

Kommunalskatt, %

2012 2013 2014 2015 2016

Kommunen 22,31 22,31 22,31 22,31 22,31

Landstinget 10,38 10,88 10,88 10,88 10,88

TOTALT 32,69 33,19 33,19 33,19 33,19
 

 
Intäkterna ska bekosta den kommunala verksamhet 
som politiker vill bedriva. För att garantera att 
medborgarna får samma välfärd oavsett var i landet 
de bor finns det ett utjämningssystem. Utjämningen 
görs bl.a. för att kompensera för skillnader i antal 
barn i skolan, personer äldre än 65 år och skillnader i 
geografiska förutsättningar. 
 
Alla kommuner är genom inkomstutjämningen 
garanterade 115 % av medelskattekraften, vilket 
innebär att staten skjuter till mellanskillnaden i 
inkomstutjämningsbidrag.  
 
Under år 2016 fick Surahammars kommun 102,4 mkr 
i inkomstutjämningsbidrag. 
 
Intäkter i övrigt är verksamhetsanknutna avgifter, 
som tas ut av brukarna för tillhandahållna tjänster 
samt hyror. Kommunen kan även erhålla riktade 
bidrag under året b la projekt som kommunen söker 
för innevarande år och som då inte är budgeterade. 
 
Beträffande verksamheternas intäkter är de 42,6 mkr 
högre än de budgeterade. Främsta anledningen är 
betydligt högre intäkter från Migrationsverket vilket 
kan härledas till ökat mottagande av ensam-
kommande barn. Inom skolområdet har kommunen 
beviljats mer i statliga bidrag, till olika satsningar, än 
vad det budgeterades för. 
 
Kostnaderna för år 2016 uppgick för den kommunala 
verksamheten till 621,2 miljoner kronor vilket är 38,2 
miljoner kronor mer än de budgeterade medlen. 
Absolut främsta anledningen är förknippade med den 
stora flyktingvågen och de dominerande kostnaderna 
verksamhet är lönekostnader. 
 
 

Investeringar och självfinansieringsgrad 

Nettoinvesteringarna 2016 uppgick till 24,1 mkr (23,2 
mkr). Det största projekt som avslutats är 
Virsboskolan etapp 3. 
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Investeringsutrymmet för 2016 uppgick till 68,0 mkr 
vilket innebär att investeringarna finansierats fullt ut 
med egna medel. 
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Soliditet 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga 
finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av 
kommunens tillgångar som finansierats med egna 
medel. Soliditeten kan beskrivas som ett mått på 
kommunens långsiktiga ekonomiska styrka. 
Förändringen i detta finansiella mått är beroende av 
investeringstakt, nyupplåning, andra skuldför-
ändringar samt det ekonomiska resultatet. 
 
Ju högre soliditeten är desto mindre är kommunens 
låneskuldsandel. Surahammars kommun ligger under 
rikssnittet för soliditet för kommuner i liknande 
storlek. Den låga andelen egenfinansiering gör att 
kommunen är känslig för ekonomiska påfrestningar. 
Inkluderas ansvarsförbindelsen för pensionsskuld blir 
utfallet negativt, -10,3%. 
 
Kommunen har gjort goda resultat de senaste åren 
vilket har medfört att kommunens soliditet stadigt 
förbättrats. Soliditeten år 2016 uppgår till 28,2 % 
vilket är en ökning med 6,3 procentenheter mot 
föregående år. 
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Tillgångar och skulder 

Kommunens ekonomi är utsatt för olika typer av 
finansiella risker. Flera av dessa kan reduceras via en 
genomtänkt finanspolicy och en aktiv omvärlds-
bevakning. Vikande skatteunderlag och förändringar i 
skatteutjämningssystemet är exempel på händelser 
som drastiskt kan förändra kommunens finansiella 
ställning. 
 

Finansnetto 

Finansnettot består av finansiella intäkter, som 
ränteintäkter och borgensavgifter, samt finansiella 
kostnader bestående av räntekostnader på 
kommunens upptagna lån och pensionsskuld. 
 
Kommunens finansnetto är x mkr, vilket kan 
jämföras med 2015 då finansnettot uppgick till  
-5,0 mkr. Det fortsatta låga ränteläget är en av 
anledningarna till den positiva avvikelsen. Även 
ränteintäkterna blev 0,8 mkr bättre än budgeterat där 
anledningen är överskottsutdelningen. 
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Under år 2016 har ingen nyupplåning skett i 
kommunen. Löpande amorteringar har skett med 
4,7 mkr. Kommunens låneskuld uppgick den 31 
december 2016 till 285,7 mkr. Det är viktigt att 
kommunen har en bra balans mellan fasta och rörliga 
lån för att minimera risk och för Surahammars del 
löper 170,1 mkr (59,5 %) med rörlig ränta och 115,6 
mkr med fast ränta. Den genomsnittliga räntan på 
lånen har varit 1,25 procent år 2016. 
 

Genomsnittlig räntebindning i %

Tidsperiod 0-1 år 1-2 år 2-3 år 4-5 år 5-6 år Total

Räntebindning 40,6 12,5 26,0 9,4 11,5 100,0
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Likviditet 

Kassalikviditeten är ett mått på den kortsiktiga 
betalningsberedskapen. Under året har kommunen 
haft en mycket god likviditet i förhållande till sina 
betalningsströmmar och likviditeten uppgick vid 
årsskiftet till 140,6 mkr 
 
 

Borgensåtaganden  
När en kommun ska bedömas ur ett riskperspektiv är 
det viktigt att se vilka borgensåtaganden som finns. 
 
Surahammars kommuns samlade borgensansvar 
uppgick till 296,9 mkr vid årsskiftet 2016-12-31, en 
ökning med 6,5 mkr jämfört med år 2015. 
 
Ökningen av borgensåtagandena avser kommunal 
borgen för vattenledning till det helägda dotterbolaget 
Surahammars Kommunal Teknik AB, där borgens-
åtagandet från kommunens sida ökat med 7,0 mkr. 
 
Surahammars kommun har även sedan en längre tid 
tillbaka en solidarisk borgen med tre kommuner 
gällande Strömsholms kanal, där kommunens 
åtagande är på 1,0 mkr. 
 
Till Surahammars KommunalTeknik AB finns en 
generell säkerhet på 41,8 mkr som ej var utnyttjad vid 
årsskiftet. 

Surahammars kommun är medlem i Kommuninvest 
och har ingått en solidarisk borgen såsom för egen 
skuld för Kommuninvest i Sveriges samtliga 
förpliktelser. Särskilt regressavtal finns som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlems-
kommunerna. 
 
Kommunen har inte gjort några borgensförluster 
under 2016. 

 

Balanskravsavstämning 

Kommunallagen anger att kommunens ekonomi ska 
planeras och styras så att ett resultat i balans uppnås 
där intäkterna ska överstiga kostnaderna i både 
budget och utfall. realisationsvinster har räknats bort.  
 
Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna 
kapitalet och bygga upp medel för reinvesteringar. 
Om intäkterna är lägre än kostnaderna något år ska 
detta återställas inom de närmaste tre åren. 
 
Lagen medger att avvikelse från denna regel får ske 
om kommunen kan åberopa synnerliga skäl och 
kommunen slipper då återställningen. Under vissa 
villkor är det möjligt att reservera till, eller disponera 
medel från en Resultatutjämningsreserv (RUR).  
 
Kommunen ska upprätta en balanskravsutredning vid 
varje bokslut där huvudprincipen är att 
realisationsvinster inte ska räknas in bland intäkterna. 
  

Balanskravsutredning (mkr)

Årets resultat enligt resultaträkningen + 46,0

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,4 

Vissa realisationsvinster enl undantagsmöjlighet 0,0

Vissa realisationsförluster enl undantagsmöjlighet 0,0

Orealiserade förluster i värdepapper 0,0

Årets balanskravsresultat + 45,6

Balanskravsunderskott från tidigare år 0,0

Summa + 45,6

Balanskravsresultat att reglera 0,0  
 
Uppfyllt balanskrav även i år 
Surahammars kommun har uppfyllt balanskravet 
sedan det infördes år 2000 och har därmed inga 
negativa balanskravsresultat att reglera från tidigare 
år. Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår 
till 45,6 mkr. 
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Pensionsförpliktelser 
Kommunens skuld till arbetstagare och 
pensionstagare redovisas enligt den kommunala 
redovisningslagen. Modellen kallas för bland-
modellen, vilket innebär att pension som intjänats 
före 1998 tas upp som en ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. Pensioner intjänade efter 1998 
redovisas som skuld i balansräkningen. 
 
Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska 
skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad 
skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. 
I kommunens finansiella mål och riktlinjer finns som 
mål att utbetalningarna för denna skuld ska säker-
ställas, när ekonomin så tillåter, genom att avsätta 
pengar (placeringar) eller lösa in delar av ålders-
kollektivet (partiell inlösen) för att minska 
utbetalningarna framöver. 
 
Ansvarsförbindelsen för pensioner minskar med  
12,6 mkr jämfört med år 2015. 
 
Antal personer med särskilda pensionsavtal uppgår till 
en. 
 

Pensionsförpliktelser (mkr)

2015 2016

Pensionsavsättningar 39,7 40,1

Pensioner som ansvarsförbindelser 249,7 237,1

Finansiell placering 0,0 0,0

Summa pensionsförpliktelser 289,4 277,2

Återlånade medel 289,4 277,2

 

Leasingåtaganden 

Kommunen leasar bilar och vissa inventarier samt hyr 
vissa verksamhetslokaler där kontraktstiden varierar 
mellan ett år och som längst femton år. Avtalet 
gällande skolan i Ramnäs tecknades på femton år med 
det helägda dotterbolaget Ramnäs fastigheter och 
löper till år 2026. Under hösten 2015 skrevs ett 
hyresavtal med Orresta förvaltning AB avseende 
förskola och gäller till år 2020. 
 
Under år 2016 leasades bilar och transportmedel med 
avtalstid 36 månader för totalt 
1 983 tkr (1 739 tkr). Inventarier leasades för 1 955 
tkr (2 091 tkr), varav trygghetslarm 1 079 tkr 
 (1 002tkr).  
 
När det gäller leasingavtal som är operationella, 
överstiger tre år och inte är uppsägningsbara ska 
upplysningar lämnas enligt RKR 13.2. För de avtal 
Surahammars kommun har där avtalstiden överstiger 
tre år är avtalstiden för inventarier mellan fyra och 
sex år och för avtalet gällande hyra av skolan i 
Ramnäs på femton år. 
 
 

Leasing ( tkr)

2015

Operationell leasingavtal > tre år

Årets kostnader invenarier & utrustning 1 955

Årets kostnader hyra 1 798

Framtida leasingavgifter inventarier utrustning och hyra

som förfaller inom ett år 3 753

som förfaller senare än ett år men inom fem år 9 229

senare än fem år 7 590

De höga framtida leasingbeloppet beror på att hyran för skolan finns med 

fram till år 2026.
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Framtiden 

Beräkningar för kommunens framtida ekonomiska 
utveckling baseras på planerade investeringar, 
förväntad befolkningsutveckling samt SKL:s 
prognoser för utveckling av skatteunderlag och 
kostnader. 
 
Utmaningarna som vi har framför oss är flera och vi 
arbetar långsiktigt och strategiskt för att hantera de på 
ett sätt där kommunen ska kunna leverera god service 
till våra kommuninvånare: 
 
 

✓ Bredbandssatsningen fortgår så att alla 
invånare och näringsidkare i kommunen får 
tillgång till detta 

✓ Nytt boende för äldre färdigställs 

✓ Barnomsorgsbehovet förväntas öka tack 
vare större barnkullar kommande år. 

 
 
Demografin och integreringen av nyanlända kommer 
att ställa stora krav på att anpassa verksamheterna 
framöver. Kommunen måste arbeta med lösningar 
inom både skola och vård- och omsorg då elev-
kullarnas storlek är betydande samtidigt som 
kommunen får en åldrande befolkning. 
 
Den förväntade ekonomiska utvecklingen är att 
arbeta mot en fortsatt hög likviditet, goda resultat 
som förbättrar kommunens egna kapital och soliditet. 
Kommunens låneskuld ska minska genom 
amorteringar och då likviditeten tillåter kan även 
extraamorteringar eller inlösen av lån göras, samtidigt 
som inriktningen är att inga nya lån ska upptas. 
 
Kommunens strategiska arbete inriktas på att ”få 
fart” på befolkningsutvecklingen. Surahammar är den 
attraktiva mindre kommunen med bra boende, skola, 
attraktivt fritidsliv och endast tio minuters pendling 
till Västerås.  
Befolkningsökning kräver boendemöjligheter. En 
strategisk framtidsfråga är därför att det skapas 
förutsättningar för en ökad inflyttning. Kommunen 
arbetar därför med en rad olika åtgärder. En viktig 
framtidsfråga är att öka utbudet genom att 
ickekommunala fastighetsaktörer bygger och 
utvecklar fastigheter i kommunen. En dialog förs 
därför med olika aktörer i denna fråga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporter och kommunikationer, såväl för gods 
som för personer, kommer även i fortsättningen att 
vara en viktig framtidsfråga. Detta blir tydligt när det 
kan konstateras att över hälften av den arbetsföra 
befolkningen dagligen pendlar över kommungränsen 
för att arbeta eller studera. Det kommunikations-
utbud som finns nu är sannolikt bättre än det 
någonsin varit. Frågans vikt gör dock att kommunen 
är fortsatt engagerad i en mängd olika aktiviteter för 
att utveckla kommunikationerna.  
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 
 
Syftet med personalekonomisk redovisning är att 
återge och följa upp ett antal personalstrategiska 
nyckeltal samt att ge en samlad beskrivning över 
kommunens största investering och viktigaste resurs, 
medarbetarna. Redovisningen innehåller personal-
statistik där jämförelse sker med föregående år.  
 

Anställningar 

Antal anställningar mäts den 31 december och visar 
att antal tillsvidareanställda är något färre medan 
andelen tidsbegränsade anställningar däremot har 
ökat med nästan 100% jämfört med 2015. Antal 
årsarbetare, vilket mäter det faktiska antal som arbetat 
i de olika verksamheterna exklusive olika former av 
frånvaro, har ökat med 36 stycken.   
 
Andel timavlönade medarbetare har minskat något 
under 2016 jämfört med 2015. En stor del av de 
timavlönade härrör till sommarperiodens behov av 
semestervikarier och det är också en del medarbetare 
som utifrån avtal ska ha timlön som avlöningsform.  
 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden ligger 
fortsatt högt och inom verksamheten för äldre har 
sedan flera år medarbetarna möjlighet att önska sin 
sysselsättningsgrad en gång per år. Önskad 
sysselsättningsgrad är en viktig aspekt utifrån flera 
faktorer såsom exempelvis jämställdhet och 
arbetsgivarens förmåga att attrahera och rekrytera nya 
samt behålla befintliga medarbetare.  

 

Ålderssammansättning 

Ålderssammansättningen bland de tillsvidareanställda 
medarbetarna visar att den största gruppen återfinns 
inom åldrarna 46–55 år och därefter i gruppen 36–45 
år. 
 

Pensionsavgångar 

Kommunen står inför relativt stora pensionsavgångar 
de närmaste åren och det ställer krav på vår förmåga 
att arbeta strategiskt med framtida rekryteringar och 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2016 gick 25 
personer i pension jämfört med 2015 års 23 personer.  
Kommunen har deltagit i det länsövergripande 
projektet Lyskraft där en del är att utveckla vårt lokala 
arbete med kompetensförsörjning. 
Kompetensförsörjning som begrepp innefattar 
många delar och handlar om att på olika sätt attrahera 
medarbetare med eftersökt kompetens, rekrytera 
genom en kvalitetssäkrad process, att skapa 
möjligheter för utveckling av medarbetare och 
därmed kompetens på kort och lång sikt, att behålla 
medarbetare med kompetens genom att vara en 

attraktiv och utvecklande arbetsgivare samt att vid 
behov avveckla. Att fortsätta utveckla detta är en 
förutsättning för att verksamheterna ska nå sina mål, 
hålla hög kvalitet och vara konkurrenskraftig.   
 

Sjukfrånvaro - förebyggande och 
hälsofrämjande arbete 

Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro innebär att 
all sjukfrånvaro ställs i relation till all arbetad tid, 
oavsett anställningsform. Sjukfrånvaron minskade 
något under 2016 men det varierar inom kommunens 
olika verksamheter. Socialförvaltningen har en total 
sjukfrånvaro på 7,6% (8,2 % 2015) och Barn- och 
bildning har en total sjukfrånvaro på 5,95% (5,4% 
2015). 
 
Nedan syns utvecklingen över sjukfrånvaron totalt i 
kommunen de senaste sex åren. 
 

5,58 5,63 6,17
7,11 6,9

2012 2013 2014 2015 2016

Total sjukfrånvaro %

 
 
Det är av stor vikt att både det rehabiliterande och 
förebyggande arbetet fortgår och prioriteras och i 
detta arbete har cheferna en central roll. För att vända 
sjukfrånvarons utveckling behöver chefens förut-
sättningar och resurser utvecklas. Kommunen har 
övergripande riktlinjer för det rehabiliterande arbetet 
med syfte att tydliggöra rehabiliteringsprocessen, våra 
olika ansvarsområden och funktioner. 
 
Uppföljning av sjukfrånvaron pågår kontinuerligt i 
dialog med cheferna och under 2016 har många olika 
insatser, både rehabiliterande och förebyggande på 
grupp- och individnivå, genomförts med positiva 
resultat.  
 
Kostnaden i form av sjuklön på ca 4,7 mkr visar 
endast en liten del av vad sjukfrånvaro egentligen 
kostar då den inte tar hänsyn till produktionsbortfall 
och merkostnader i verksamheten, individens lidande 
mm.  
 
Kommunen har tjänsten sjuk- och friskanmälan inkl. 
vård av barn för att förebygga ohälsa och ge med-
arbetarna tillgång till professionell vårdrådgivning. 
Denna tjänst tillhandahålls av företagshälsovården 
Avonova.   
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Många medarbetare nyttjar den hälsofrämjande 
förmånen på Ekängsbadet där bad och gym är 
kostnadsfritt. Under våren sponsrade kommunen 
anmälningsavgiften till motionsloppet ”Vårruset” i 

Västerås.   
 
 
 

Nyckeltal 

Antal anställningar 2016 2015

- tillsvidare 649,0 653,0 

- viss tids 187,0 95,0 

- antal årsarbetare 651,2 615,0 

varav timavlönade 73,1 78,9

Andel tillsvidareanställda 

kvinnor

87% 89%

Andel tillsvidareanställda män 13% 11%

tillsvidareanställda 2016 2015

- kvinnor 93% 93%

- män 100% 98%

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, 

 
 
 

Personalkostnader (tkr) 2016 2015

Totalt 373 431 350 750 

Lönekostnad 262 409 244 869 

Total sjuklönekostnad 4 724 4 950 

Övertidsskuld exkl. PO 743 816 

Semesterskuld exkl. PO 13 585 13 318 

Ålderssammansättning 2016 2015

Tillsvidareanställda

-25 22 16 

26-35 78 80 

36-45 171 177 

46-55 214 217 

56-60 95 90 

61- 69 73 

Visstidsanställda

-25 34 16 

26-35 33 16 

36-45 43 17 

46-55 43 20 

56-60 22 14 

61- 12 12 

Sjukfrånvaro 2016 2015

Total sjukfrånvaro i % 6,9 7,1 

- kvinnor 7,2 6,9 

- män 5,5 8,2 

Sjukfrånvaro -29 år 3,5 2,4 

Sjukfrånvaro 30-49 år 6,7 7,4 

Sjukfrånvaro 50 år - 8,2 8,1 

Sjuk över 59 dagar 56,0 56,9 

Andel medarbetare utan 

sjukfrånvaro

32%

med sjukfrånvaro upp till 0,99 

% 

67%

Pensionsavgångar 2016 2015

- antal 25 23

- varav vid 65 år 6 9
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VERKSAMHETSREDOVISNING STYRELSER OCH NÄMNDER 

KOMMUNSTYRELSEN

Verksamhetsbeskrivning 

Enligt kommunallagen skall styrelsen leda och 
samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
och kommunala bolags verksamhet. Kommun-
styrelsen har huvudansvaret för kommunens 
ekonomiska förvaltning.  
 
I den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen som 
”nämnd” ingår den politiska verksamheten med 
nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige samt 
administrativt stöd. Där ingår även revisionen som 
både består av förtroendevalda (fem personer) samt 
köp av professionella revisorer. Inom detta område 
ingår även partistöd. 

Nämnden består även av ledningsgrupp, övrig 
administration (ekonomi, löner, personal, post- och 
växel), kultur- och turism, tekniska verksamheter 
samt de kommunalförbund där Surahammars 
kommun ingår. Enheten handhar även 
företagshälsovården, ansvaret för facklig verksamhet 
(MBL, skyddskommitté etc.) samt arbetsmarknads-
politiska åtgärder.  
 
Inom den tekniska enheten ingår fastigheter, 
grönområden, skog samt gator och vägar. 
 

 

Årets resultat 

Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse Utfall 2015

Centralförvaltning 24 620 24 132 488 22 571 

Politisk verksamhet 3 889 3 423 466 4 256 

Revision 561 504 57 465 

Köp av verksamhet 57 843 56 905 938 53 503 

Bidrag 1 326 2 291 -965 2 413 

Facklig verksamhet 1 378 1 181 197 1 170 

Central vaktmästarenhet 5 594 5 984 -390 6 188 

Personalvård 1 571 1 243 328 1 614 

Arbetsmarknadsåtgärder 4 702 4 886 -184 2 523 

Fastigheter 29 959 28 180 1 779 27 205 

Parker o grönområden 4 950 4 554 396 4 130 

Gator o vägar 7 501 8 934 -1 433 9 008 

Skogsvård 123 54 69 -41 

Fastigheter ej bolagen, netto -5 739 -6 885 1 146 -6 864 

Oförutsett 0 308 

Summa 138 278 135 384 2 893 128 451 

Lokalvård 9 336 9 568 -232 9 130 

Restaurangtjänst 12 968 14 876 -1 908 13 507 

Summa 160 582 159 828 753 151 088 
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Verksamheterna under Kommunstyrelsen visar ett 
överskott mot budget på totalt 753 tkr.  
Avvikelserna gentemot budget är varierande för de 
olika verksamheterna. 
 
Två av verksamheterna uppvisar stora negativa 
avvikelser, nämligen Gator- och vägar samt 
Restaurangtjänst.  
Inom den senare verksamheten är anledningen både 
ökade personal- och livsmedelskostnader. 
 
Störta positiva avvikelsen finns under verksamheten 
för fastigheter där den milda vintern har bidragit till 
att kostnaderna för el- och fjärrvärme blev lägre.  
 
Kommunen erhöll mer hyresintäkter än budgeterat 
och där den främsta anledningen var att ”Järniahuset” 
förvärvades och hyresintäkter inkom. 
 
 Vidare har flera verksamheter under 
Kommunstyrelsen haft ett flertal vakanta tjänster 
under året.  
 
 

Årets verksamhet 

Till stor del har arbetet för verksamheterna under 
Kommunstyrelsen fortskridit som planerat under 
2016. 
 
Samarbetet med Västra Mälardalens kommunal-
förbund utökades då det under hösten påbörjades ett 
arbete med att gemensamt upphandla ett ekonomi-
system 
 
Under året har kommunfullmäktige beslutat om att 
ingå avtal med IP-Only så att alla invånare och 
näringsidkare i kommunen ska ha tillgång till fiber. 
 

Arbetscenter 
 
Ett samverkansavtal skrevs vid årsskiftet med 
Arbetsförmedlingen som vi har följt under året. Där 
har en prioritering varit att jobba med ungdoms-
arbetslösheten. Som ett led i detta så anställdes en 
Arbetskonsulent. Arbetskonsulenten ska ha en 
prioritering att jobba med ungdomar samt extra-
tjänster. 
En satsning från regeringen 2016 var att ge 
möjligheter till ungdomar att genom utbildnings-
kontrakt, traineetjänster eller Extratjänster få 
möjlighet till sysselsättning. 
Extratjänster som är en anställning på 75% (ändrades 
till 100% 1 december 2016) där har vi under året 
lyckats bra och fått ut 18 personer som tidigare varit 
långtidsarbetslösa till att få en tjänst med egen 
försörjning. Extratjänster riktar sig till välfärdssektorn 
samt kommunal administration. Extratjänsten är på 1 
år med möjlighet till förlängning 1 år. 
Utbildningskontrakten och Traineejobben har varit 
svårt att få till och så har det varit i hela landet. 

Arbetscenter har tillfälligt hyrt in sig i en lokal i 
centrum. Där har de lyft in en träffpunkt för 
ungdomar (Navigatorcenter) samt Loppis-
verksamheten som startade upp i slutet av 2016. 
 
 

Näringsliv 
 
Företagardagen genomfördes för andra året i rad, ett 
50-tal företagare deltog i aktiviteten. Syften med 
dagen är att skapa fler och bättre affärsmöjligheter för 
lokala företagare. Fler företagsetableringar har skett 
under året, den största är dagligvarubutiken Netto 
som nyöppnade i nybyggda lokaler vid 66:an i juli. 
Antalet företag i Surahammars kommun var vid 
årsskiftet 16/17 431 stycken, största arbetsgivaren i 
den privata sektorn är Uponor AB i Virsbo. 
 

Drift o Underhåll Gator och Park/Grönt 
 
Det befintliga entreprenadavtalet med PEAB är 
förlängt till 2017-09-30. Arbete med framtagande av 
underlag för ny upphandling påbörjades under 2016 
och beräknas vara klart under februari månad 2017. 
 
Tre så kallade ”Ställplatser” för husbilar har 
iordningsställts i Virsbo centrum. 
 
Ny belysning uppsatt vid Gång och Cykelväg mellan 
Billsbovägen och Bilbäcksvägen, enligt medborgar-
förslag. Ett antal belysningsstolpar utbytta längs del 
av Bruksgatan.  
Det fleråriga arbetet med att fasa ut kvicksilverlampor 
till annan teknik är slutfört. 
 
 

Drift o Underhåll Fastigheter 
 
På Hantverkshuset i Ramnäs, är arbetet med ny att 
ersätta gammal putsfasad påbörjat. 

 
En modul med 2 klassrum har hyrts in till 
Nytorpsskolan, Surahammar, den har placerats på 
grusplan norr om skolan. Modul har hyrts pga. att 
befintliga klassrum inte räckt till. 

 
Centralpunkten har flyttat till nyrenoverade lokaler på 
Ängsgården, Surahammar. 
 
På Dynabacken i Virsbo installerades sprinkler och 
Städets servicehus i Ramnäs, har taket bytts, pga. röta 
i takfoten. 
 
Det planerade underhållet med ytskiktsrenoveringar 
på Ängsgårdens- och Skogsgläntans dagisavdelningar 
i Surahammar är påbörjat under 2016 och fortgår.
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Verksamhetsmål 

I budget för år 2016 fastställde Kommunfullmäktige verksamhetsmål för verksamheter under Kommunstyrelsen. I 
nedanstående tabeller redovisas utfall för dessa mål. 
 

 

 
 

Framtiden 

 
Infrastrukturen är mycket viktig för kommunens 
invånare. Det förs en ständig dialog om detta mellan 
representanter från kommunen och Kollektiv-
trafikmyndigheten. Denna dialog kommer att 
fortsätta för att säkerställa väl fungerande 
kommunikationer även i framtiden.  
 
Vissa delar av den kommunala administrationen är 
små och vissa är sårbara då endast en person arbetar 
med frågorna. Detta kommer att utredas om 
kommunerna inom förbundet VMKF kan samarbeta 
ytterligare kring vissa frågor. 
 
Sju nya vårdplatser ska färdigställas i Centralpunktens 
gamla lokaler på Österängen i Surahammar. Arbetet 
är påbörjat och skall färdigställas i början av 2017. 
 

 
 
 
Investering i upprustning av elbelysning på elljusspår i 
Surahammar som påbörjades under år 2016 ska 
slutföras 2017. 
 
 
Kommunen har planer på att förnya 
informationstavlorna utmed länsväg 66. 
 
 
 

Kanslienheten 

Process Mål Utfall 

Motioner, beredning  
av kanslienheten 

Underlag ska i 90 % av fallen vara  
överlämnat till politisk instans  
senast 45 arbetsdagar efter  
uppdragets mottagande 

Uppfyllt 

Process Mål  Utfall 

Företagsbesök,  
planerade 

Minst 25 företag ska besökas  24 planerade företagsbesök 

 
Nyhetsbrev via e- 
post 

Minst fyra brev ska skickas till  
kommunens företag 

Antalet Nyhetsbrev var 11  
under året. 

Näringslivsenheten 

Process Mål  Utfall 

Webben,  
aktualitetshållande 

Uppdatering av samtliga sidor av  
webben ska ske minst var 6:e  
månad 

95 % av alla sidor blev  
uppdaterade enligt målet 

Webben,  
nyhetsflöde 

Det ska tillkomma minst en  
nyhetsartikel på webbens  
förstasida varje vecka. 

Antalet nyhetsartiklar per  
arbetsvecka var i genomsnitt  
3. 

Informationsenheten 
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BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 

Verksamhetsbeskrivning 

 
 
Verksamheten omfattar förskoleverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola, 
fritidsgård, bibliotek, badhus och föreningsstöd.  
 
Förskoleplats erbjuds alla barn som fyllt ett år och 
vars föräldrar arbetar, studerar, är arbetssökande eller 
är hemma i samband med barns födelse. Alla barn 
erbjuds förskoleplats i den allmänna förskolan i 
augusti det år de fyller tre år. Förskola för barn i 
åldern 1–5 år finns på Virsboskolan, Lärkan och Åsen 
i Ramnäs samt på Äventyret, Ängsgården, 
Björnstugan, Cityförskolan och Skogsgläntan i 
Surahammar.  
 
På Starbäcksskolan och Nytorpsskolan finns 
förskoleklass, grundskola åk 1–3 och fritidshem. På 
Tuppkärrskolan finns grundskola åk 4–6 samt 
särskolan Ugglan årskurs 1–9. Bäckhammarskolan i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramnäs och Virsboskolan omfattar förskoleklass, 
grundskola åk 1–6 och fritidshem. Hammarskolan har 
elever i grundskolan årskurs 7–9. 
Fritidsgårdsverksamhet finns i de tre tätorterna. 
 
Verksamheten leds av chefen för skola tillsammans 
med fyra rektorer och tre förskolechefer. 
 
Till områdenas förfogande finns en central resurs 
bestående av psykolog, kurator, specialpedagoger, IT-
pedagog och matteutvecklare. 
 
Bibliotek finns i Virsbo och i Surahammar. I Ramnäs 
finns bokutlån
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Årets resultat 

Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse Utfall 2015

Förskolan 44 074 46 071 -1 997 42 840 

Mellersta rektorsomr ÅK F-3 20 196 19 336 861 18 808 

Mellersta rektorsomr ÅK 4-6 13 709 13 787 -78 12 724 

Södra rektorsområdet 18 301 18 597 -295 19 809 

Norra rektorsområdet 13 730 13 840 -110 13 539 

Interkommunala ersättningar 11 200 13 355 -2 155 11 661 

Skolskjutsar 5 400 6 565 -1 165 6 932 

Centralt pedagogiskt 3 056 651 2 404 1 428 

Intäkter förskola/fritids -5 865 -5 783 -83 -5 656 

Utvecklare, SYV, Kulturpedagog 1 845 1 485 360 1 625 

Elevvård 3 562 3 597 -35 3 243 

Ekängsbadet 2 023 1 565 458 1 925 

Biblioteket 5 189 4 899 290 4 886 

Fritid 3 257 3 120 137 3 150 

Summa 139 676 141 084 -1 408 136 914  
 

Budgetkommentarer 

 
Kostnaden för förskolan har ökat på grund av att 
antalet förskolebarn ökar. Eftersom kullen med barn 
födda 2010 är extra stor hade vi planerat att krympa 
med en avdelning hösten 2016. BOB beslutade 
däremot under våren 2016 att så inte skulle ske. 
Motivet var i första hand att vi då skulle vara 
berättigade till statsbidraget för mindre barngrupper 
till nästa läsår vilket vi annars inte skulle kunna vara. 
Vi har ju också förhållandevis stora barngrupper så 
det blir temporärt en lindring. Under 2016 har det 
dock fötts ett rekordstort antal barn. Detta innebär 
att vi beräknar att öppna två avdelningar under 2017 
om inte inflyttningen skapar ett ännu större behov. 
Till nämnden har redovisats en beräkning av 
rekommenderade antal barn per avdelning. Effekten 
för Surahammar skulle bli ytterligare sex!! avdelningar. 
Vi har redan idag många barn per avdelning och 
antalet bör på sikt minskas både för barnens- och 
personalens skull.  En möjlighet är att låta nämnden 
få den del av statens ersättning för att kommunen har 
maxtaxa som skulle räcka till en minskning med ett 
barn per avdelning. Det vore också rimligt med tanke 
på att nämnden har begränsade intäkter av 
barnomsorgsavgifter. 
 
Kostnaden för grundskola och fritidshem ökar. 
Prognosen inför 16–17 var 1073 barn men vi har idag 
över 1130 stycken i skolans verksamhet. Inför läsåret 
16/17 fick vi en extra förskoleklass på en av 
lågstadieskolorna i Surahammar. Därför har vi varit 
tvungna att hyra moduler som kom i drift oktober 
2016. Budget för dessa fanns inte med i budget för 
Nytorpskolan. En diskussion pågår om vi kommer att 
klara oss med fem ettor i tätorten. Vi är nära gränsen 
när det blir för många i varje klass. Någon större 
inflyttning tål vi inte med fem klasser. Mellanstadiet i 
Surahammar ökar också med ytterligare en klass HT  

 
 
 
2017 och ökningen för dessa var bara budgeterad till 
hälften i 2016 års budget. 
 
Staten kom under 2016 med ett krav på utökad 
matematikundervisning i mellanstadiet från 
sommaren. Det har vi genomfört dock utan det extra 
bidrag som staten ersatt kommunerna med. 
 
Kostnaderna för särskolan kommer att överföras till 
Tuppkärrskolan under 2017 även om den flyttade i 
praktiken redan HT 2016. 
Vi flyttar Svenska som andraspråk till centralt konto 
eftersom det är svårt för en skola att möta 
skillnaderna i statsbidrag och ett varierat elevunderlag, 
därav lägre volym på Hammarskolan och högre på 
Centralt pedagogiskt. I denna post ingår all 
studiehandledning och modersmålsundervisning.  
Kostnaderna för extra förberedelseklasser vid en 
större anstormning har idag bekostats av asylkontot 
men kommer i fortsättningen att belasta SVA-kontot. 
I denna ingår lärarlöner, extern lokalhyra, tolk-
kostnader, läromedel samt Ipads. Under 2017 
kommer det inte att kunna ske varvid kostnads-
utvecklingen blir svårare att bedöma. Att nämnden 
skulle få en större andel av schablonintäkten är en 
åtgärd. I Västerås har man idag en fifty-fiftylösning. 
Att resultatet blev lägre beror till stor del på att vi fick 
mer än vi räknat med av migrationsverket. 
För Ekängsbadet är det svårt att göra en verklig 
prognos. Vi antar att det möjligen kommer att starta 
2018 Vi budgeterar för att ha öppet gym och bastu 
tills vidare under begränsad tid. Blir beslutet en större 
renovering stänger troligen hela badhuset om det blir 
nödvändigt. 
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Utveckling på sikt 

 
Förskolan kommer att fortsätta utbildningen i ICDP  
Antalet barn i förskolan bedöms öka starkt med tanke 
på det stora barnafödandet 2016 i Surahammar. Här 
är inflyttningen svår att beräkna men flyttar äldre 
hushåll och barnfamiljer flyttar in så ökar vi ännu 
mer.  
 
Nämndens utvecklingsarbete har starkt fokus på att 
öka måluppfyllelsen genom att fler elever når 
kunskapskraven och att fler elever når de högre 
betygsstegen. Vi har redan idag nästan nått målen 
med 40% med betyg A-C i alla skolor. Arbetet 
kommer fortsatt att inriktas på att utveckla 
undervisningen mest med inriktning mot tidigare 
anpassade åtgärder och likvärdiga pedagogiska 
planeringar i hela skolsystemet. 
Nämndens deltagande i matematikprojektet ”Pisa 
2015” som leds av SKL har nu avslutats med bra 
erfarenheter för Surahammar. Nätverket har 
nämndens godkännande att fortsätta dialogen i någon 
form. 
Vi har under året börjat deltaga i SKLs satsning mot 
psykisk ohälsa som fortsätter 2017-2018. En 
beteendevetare har anställts inom ramen för detta för 
att minska psykisk ohälsa och då mest på högstadiet 
med att få eleverna kvar i undervisningen.  
Sommarlovsaktiviteter var ett nytt bidrag som 
myndigheten MUCF delade ut i år. Vi prövade oss 
fram men trots sena besked så använde vi hela 
summan på 230 tkr. Bland annat startade vi prova på 
aktiviteter med föreningarna i Sura. 
I budgeten för 2017 kommer nämnden att skapa ett 
eget utrymme för att förstärka bidraget för 
sommarlovsaktiviteter.  

Barn- och bildningsnämndens mål 

 
Målen för den pedagogiska verksamheten finns 
fastlagd i läroplanerna för de olika skolformerna och 
resultaten följs genom sammanställningar från 
nationella prov, betyg och trygghetsenkäter. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barn- och bildningsnämndens fokusområden. 
Barn och bildningsnämnden har lämnat uppdrag åt verksamheten att särskilt fokusera på följande mål: 

- att andelen barn som upplever studiero skall öka till över 80% 
- att andelen barn som är behöriga till gymnasiet skall vara minst 90 % 
- att totala frånvaron i skolorna skall vara mindre än 10 % 
- att andelen A-C fortsatt blir drygt 40 % i alla ämnen 
- minska barngrupperna med minst ett barn per avdelning inom två år 
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SOCIALNÄMNDEN 

Verksamhetsbeskrivning

Individ och familjeomsorgen 
Verksamheten omfattar individ- och familje-
omsorgen, missbruksenheten, kommunpsykiatri, 
familjecentral, flyktingmottagningen och boende för 
ensamkommande. Individ- och familjeomsorgen 
svarar också för vuxenutbildningen. Boenden för 
ensamkommande flyktingungdomar finns på 
Knuthagsgatan, Hallonvägen och vid vandrar-
hemmet. 
 
Verksamheten erbjuder bl.a. familjerådgivning, 
föräldrautbildning, tjejgrupper och gruppverksamhet 
för barn till missbrukande föräldrar. 
 

Vård och omsorg 
Verksamheten består av hemtjänst, serviceboende, 
gruppboende för dementa, vårdboende och 
korttidsboende för rehabilitering och avlastning. 
Dessutom ingår dagvård, rehabilitering i eget boende 
och hobbyverksamhet för pensionärer.  
 
Socialnämnden erbjuder stöd till anhöriga i form av 
avlastningsplatser, dagvård för dementa och stöd till 
anhöriga som vårdar närstående i hemmet. Genom 
anhörigstöd erbjuds gruppverksamhet, samtals-
kontakt, kortare avlastning och ett webbaserat 
anhörigverktyg - "En bra plats".

Socialnämnden har ansvar för hemsjukvården. 
 
Inom verksamheten finns också gruppboenden och 
dagverksamhet för personer med funktions-
nedsättning samt boendestöd och fritidsverksamhet. 
Även personliga assistenter, ledsagare enligt LSS, 
korttidsboende och avlastningshem för barn med 
funktionsnedsättning ingår. 
 
Färdtjänst tillhandahålls för personer som på grund 
av funktionshinder inte kan använda allmänna 
kommunikationer. 
 
Hemtjänsten är organiserad i tre hemtjänstgrupper, 
en i vardera tätort. 
 
Serviceboenden finns på Österängen i Surahammar, 
Städet i Ramnäs och Dynabacken i Virsbo. 
 
På Källbogården finns gruppboenden för dementa 
och vårdboende. På Källbogården finns dessutom ett 
korttidsboende samt dagvård.  
 
Det finns tre gruppboenden för personer med 
funktionsnedsättning, två på Vallgatan i Surahammar 
och ett på Österängen. 

 

Årets resultat 

Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse Utfall 2015

Individ och familjeomsorg 23 671 20 794 2 877 24 324 

Komvux 1 348 1 440 -92 1 338 

Missbruksenheten 3 716 5 020 -1 303 5 345 

Global 0 -5 407 5 407 -10 801 

Psykiatrin 1 459 1 495 -36 1 327 

LSS-boende i annan kommun 3 101 4 285 -1 184 2 639 

Ledsagare, kontakt, stöd via LSS 714 619 95 573 

LSS- personlig assistent 8 141 8 701 -560 8 651 

LSS-verksamhet exkl. personlig assistent 20 500 19 467 1 033 19 700 

Hemtjänst inkl Dynabacken & Städet 34 561 34 651 -90 35 511 

Larm 610 783 -173 675 

Särskilda boenden inkl Österängen 43 192 45 626 -2 434 43 197 

Sjukgymnastik/Arbetsterapi/Dagvård 4 430 4 331 99 4 152 

Kommunsjuksköterskor 8 685 8 991 -306 8 026 

Färdtjänst 1 280 1 242 38 3 318 

Gemensamt 5 109 6 727 -1 618 6 084 

Summa 160 517 158 765 1 753 154 060 
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Socialnämnden visar totalt sett ett överskott på 
 1 753 tkr. 
 

Individ- och familjeomsorgen 
Global, som arbetar med ensamkommande 
flyktingungdomar, visar ett överskott då 
verksamheten kostat mindre än intäkterna från 
Migrationsverket. Detta har varit möjligt för att 
kommunen har en inarbetad och mycket 
kvalitetssäkrad verksamhet. 
 
Missbruksenhetens överskridande mot budget beror 
på högre kostnader för placeringar. Personerna som 
placerats har varit i mycket dåligt medicinskt skick 
och öppenvård har inte varit tillräcklig. 
 

Vård och omsorg 
Äldre- och handikappomsorgen uppvisar ett stort 
underskott totalt sett med 3,9 mkr i jämförelse med 
den tilldelade budgetramen. 
 
Främsta anledningen är ökade personalkostnader 
inom ett flertal olika särskilda boenden. 
 
 
För särskilda boenden är det i första hand 
förtätningen av platser på Källbogården och 
tillskapandet av korttidsplatserna på Österängen och 
Städet som bidrar till att personalkostnaderna blivit 
högre. 
 
LSS-verksamheten visar ett överskott då samarbetet 
mellan verksamheterna minskar personalkostnaderna 
 
LSS- personlig assistentverksamheten uppvisar 
underskott jämfört med budget vilket beror på att 
Försäkringskassan ändrat beslut och överklagningar 
inväntas. 

Årets verksamhet 

2016 har varit ett turbulent år med stora utmaningar 
både gällande Individ- och familjeomsorgen och 
Äldreomsorgen. 
 

Individ och familjeomsorgen 
Antalet ensamkommande flyktingungdomar har 
minskat kraftigt under året.  
Placeringar av vuxna missbrukare har däremot ökat 
kraftigt och därmed har även kostnaderna stigit. 
Försörjningsstödet minskar vilket är mycket positivt 
för ekonomin men självklart det bästa för individen 
som slipper bidrag och kan få sysselsättning istället. 
 

Vård och omsorg 
Fortsatt högt antal personer med beslut om 
demensboende som ej har fått insatsen inom 
lagstadgad tid. Vid årsskiftet fanns det 20 personer 
som väntar på demensboende, 4 väntar på 
vårdboende men ingen kö till serviceboende. Detta 
medför att kostnaderna för medicinskt färdig-
behandlade ökat eftersom förvaltningen periodvis 
inte kunnat ” ta hem” personerna till kommunen 
trots att antalet korttidsplatser utökats under året.  
Eftersom korttidsplatser tillskapats har också 
personal anställts då bedömningen har varit att både 
ekonomin och det bästa för patienten har varit att 
komma till hemkommunen istället för att ligga i 
korridorer på sjukhus.  
Knuten (dagvård för dementa) har periodvis under 
året öppnats upp 7 dagar/ vecka från klockan åtta på 
morgonen till åtta på kvällen för att dementa 
personer, som väntar på demensboende i hemmet, 
har tillförsäkrats en trygg dag och kunnat sova 
hemma, ibland med extra personal men även med 
olika sorters larm ex. dörrlarm. 
Källbogården har haft mycket besvärligt med den så 
kallade puckelflugan som påverkat både boende och 
personal mycket negativt. Utökningen av personal var 
ett måste eftersom de boende ex måste inta måltider 
utanför avdelningen i flugfri miljö. 
Hemtjänstens utvecklingsarbete fortgår och 
ekonomin och arbetsmiljön har blivit bättre. Även 
kontinuiteten (antal personal som besöker våra 
kunder/dygn) har blivit mycket bättre. 
Vi ser under året att det börjar bli svårt att rekrytera 
utbildade undersköterskor. 
Inom verksamheten för personer med 
funktionsnedsättning ser biståndshandläggarna att 
andel barn som söker personlig assistans på grund av 
sina funktionshinder ökar. Även när det gäller daglig 
verksamhet har det under året inkommit flera 
ansökningar där personerna är i behov av individuella 
placeringar och kan inte ingå i gruppverksamhet. 
Däremot har antalet personer med personlig assistans 
minskat då flera kunder valt privata utförare. 
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Framtiden 

Individ- och familjeomsorgen 
Anpassning av lokaler samt personal pågår utifrån 
Migrationsverkets prognos att antalet ensam-
kommande fortsätter att minska. 
På vandrarhemmet planeras att starta ett 
missbruksboende med budget utifrån att vi ej köper 
externa platser, utan kan utföra i egen regi. 

 
Vård och omsorg 
Många behov från olika grupper ställer stora krav på 
organisationen, som måste arbeta med kreativa 
lösningar och ligga steget före. En förutsättning för 
att klara att bedriva en äldreomsorg av god kvalitet 
även i framtiden är att vara öppen för nya tekniska 
lösningar och hjälpmedel.  
 
Ett nytt gruppboende, med sju platser för dementa, 
kommer att vara färdigställt i månadsskiftet februari/ 
mars. Sedan har planerna för kommande års behov av 
platser vad gäller demens och vårdboende redan 
påbörjats. 
Det nya boendet kommer att inrymma cirka fyrtio 
platser och bör vara klart till årsskiftet 2018/2019. 
 
 

 
Det finns planer på att nyckelfri hemtjänst ska införas 
under år 2017 
 
Antalet äldre kommer att öka väsentligt under de 
närmaste åren. Även om de äldre förväntas bli 
friskare än idag så kommer det ändå att innebära att 
kostnaden för äldreomsorgen kommer att öka 
kraftigt. Antalet platser i särskilda boende måste 
utökas och antalet personer med hemtjänst kommer 
att bli fler. 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

Verksamhetsbeskrivning 

Plan- och byggkontoret 
Plan- och byggkontoret handlägger ärenden som rör 
byggande och planering samt tillstånds- och tillsyns-
verksamhet, upprättar detalj- och översiktsplaner, 
ansvarar för kommunens kartverksamhet, byggnads- 
och fastighetsregister, adress- och lägenhetsregister, 
storkopiering internt/externt, adressering, bygglovs-
hantering, bostadsanpassning, ventilationskontroll, 
hissar, energideklarationer, trafikföreskrifter samt 
trafikfrågor m.m. 
 
Vidare behandlar kontoret frågor rörande vägsam-
fälligheter, skrotbilar, blomlådor samt enkelt avhjälpta 
hinder (EAH) till kommunala offentliga lokaler och 
platser i kommunen. Kontoret bereder och 
handlägger ärenden till Bygg- och Miljönämnden, 
samt servar allmänheten, kommunen och 
kommunens bolag med handlingar, kartunderlag och 
ritningar. 

Vidare tar Bygg- och miljönämnden beslut i de frågor 
som kommunfullmäktige delegerat till nämnden, yttra 
sig och lämna de upplysningar som begärs av 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan 
nämnd. 
 

Miljökontoret 
Miljökontoret bedriver tillsyn enligt lagstiftningen 
inom områdena miljöskydd, hälsoskydd och 
livsmedel. Tillsynen bedrivs genom inspektioner, 
provtagningar, information och rådgivning till 
verksamhetsutövare, näringsidkare och 
privatpersoner. 
 

 

Årets resultat 

Budget 2016 Utfall 2016 Avvikelse Utfall 2015

Bygg och Plan 2 418 1 076 1 342 557 

Vägsamfälligheter 107 66 41 86 

Miljö- och hälsoskydd 1 349 841 509 676 

Bostadsanpassning 1 786 1 134 652 1 917 

Summa 5 661 3 117 2 544 3 236  
 
 
Bygg- och miljönämnden redovisar ett överskott på 
2 544 tkr mot budget. 
 
Under stora delar av året har minst 2 tjänster varit 
vakanta samt övrig sjukfrånvaro och VAB, vilket har 
medfört att personalkostnaderna understiger de 
budgeterade för alla verksamheter inom nämnden. 
 
Bostadsanpassning visar ett stort överskott som dels 
beror på återanvändning av ramper, liftar, spisvakter 
m.m. Två större projekt har kommit att senareläggas 
och påverkar därför ej årets utfall. 

Årets verksamhet 

Under året har vår GIS- och plansamordnare fortsatt 
med arbetet att strukturera och förbereda arbetet med 
planer och kartor. 
 
Under året har arbetats med tre detaljplaner samt 
fortsatt arbete med ÖP tillsammans med extern 
konsult. 
 
Arbetet med den påbörjade översiktsplanen för 
kommunen har återupptagits. 
 

Under året har det arbetats vidare med planeringen 
att digitalisera analog geografisk information. Detta 
för att förenkla och förbättra beslutsunderlag och 
hantering av information för kommunens 
verksamheter. 
En översyn av system- och programflora för att jobba 
och presentera geografisk- och fastighetsinformation 
har fortsatt fokus. 
 
Totalt har 333 ärenden inkommit till miljökontoret 
under året. 
 
Verksamhetsplanen för år 2016 har tillgodosetts på 
ett tillfredställande sätt då differensen mellan planerad 
tid och faktisk tid endast är 83,5 timmar. Detta 
förklaras med att sjukfrånvaron varit låg samt att 
bemanningen varit konstant under året. Den differens 
som råder mellan enskilda verksamhetsområden 
förklaras med att händelsestyrda ärenden såsom 
klagomål samt anmälnings- och tillståndsförfaranden 
är svåra att förutspå. 
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Den stora förändringen som skett i samband med 
årsskiftet 16/17 är att miljökontoret övergått till 
Rättviksmodellen vilket innebär att man övergått till 
prestationsbunden debitering. 
 

• Miljöskydd 
Miljöskydd omfattar miljöfarliga verksamheter, 
kemiska produkter, avfall och förorenade områden 
och är miljökontorets största verksamhetsområde där 
ca en tredjedel av miljökontorets resurser avsätts. En 
stor del av dessa ärenden är inkomna ansökningar 
och anmälningar om olika åtgärder, t.ex. anmälan om 
installation av värmepump, anmälan om förändringar 
för miljöfarliga verksamheter, tillstånd enligt 
vattenskyddsföreskrifter för Rävnäs vattentäkt, 
besvarande av remisser till Länsstyrelsen i samband 
med tillståndsansökningar, handläggning av inkomna 
miljö- och årsrapporter från miljöfarliga verksam-
heter, årsrapporter från köldmedieanläggningar, 
handläggning av besiktningsrapporter från 
cisternkontroller m.m. Resurser avsätts även på att 
handlägga inkomna klagomål om nedskräpning av 
avfall som kan riskera att förorena omgivningen, t.ex. 
bilbatterier, dunkar och fat med flytande kemiskt 
innehåll. Till området hör även oljeläckande bilar och 
olämplig hantering av kemikalier hos privatpersoner. 
 

• Hälsoskydd  
Arbetet med enskilda avlopp har bedrivits planenligt 
då miljökontorets bemanning har ökat tack vare 
nyrekrytering. Sex stycken ansökningar för inrättande 
av avloppsanordning har inkommit under året. 
Nämndens mål för miljökontoret om 15 dagars 
handläggningstid för avloppsansökningar har 
uppfyllts för samtliga av dessa. 
Sommarens badvattenprovtagning har skett vid 
Campingbadet, Brattheden, Seglingsberg, 
Virsbobadet samt Lisjöbadet. Samtliga provtagningar 
var tjänliga. 
 

• Livsmedel 
Livsmedel omfattar registrering, riskklassning och 
inspektioner. Verksamheter med flera kontrollbesök 
per år har under året kunnat infrias i tillfredsställande 
omfattning. Kontrollbesöken under 2016 har varit 62 
stycken till antalet och bedrivits oanmälda varav 2 
varit föranmält. Registreringar har genomförts för 11 
verksamheter. Totalt har 111 ärenden handlagts av 
miljökontoret.
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Verksamhetsmål 

Byggkontoret 
Process Beskrivning Mål Antal 

beslut 
Antal beslut 
som skett 
inom målet 

% 

Bygglov inom 
detaljplanelagt 
område 
 

Delegationsärenden, som 
överensstämmer med 
detaljplan och där inga 
grannar behöver höras 
och där inga andra 
remisser erfordras 

Beslut ska i 85 % av 
fallen fattas inom 10 
arbetsdagar från 
mottagandet  

84 80 95 

Bygglov, med 
avvikelse eller 
utanför detalj-
planelagt område 

Delegationsärenden, där 
grannar ska höras, i 
övrigt som ovan 

Beslut ska i 85 % av 
fallen fattas inom 20 
arbetsdagar från 
mottagandet 

6 6 100 

Bygglov som 
kräver 
nämndbeslut 

Ofta större och mera 
komplicerade ärenden 

Beslut ska i 90 % av 
fallen fattas inom 30 
arbetsdagar från 
mottagandet  

8 7 87 

Anmälan ej 
lovpliktig åtgärd 

Ärenden med start-
besked och fastställande 
av kontrollplan 

Beslut ska i 90 % av 
fallen fattas inom 10 
arbetsdagar från 
mottagandet 

85 85 100 

Tekniskt samråd Tekniskt samråd ska 
hållas i de ärenden som 
kräver en 
kontrollansvarig 

 8 8 100 

 

 
 
 
Miljökontoret 
 
Process Mål Antal  

beslut 
Antal beslut 
som skett 
inom målet 

% 

Anmälan enligt § 38 i 
förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 

Beslut ska i 90 % av fallen 
fattas inom 20 arbetsdagar 
från mottagandet 

0 0 100 

Anmälan om installation av 
värmepump 

Beslut ska i 90 % av fallen 
fattas inom 10 arbetsdagar 
från mottagandet 

21 21 100 

Ansökan om tillstånd för enskild 
avloppsanläggning 

Beslut ska i 90 % av fallen 
fattas inom 15 arbetsdagar 
från mottagandet 

6 6 100 

Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Beslut ska i 90 % av fallen 
fattas inom 10 arbetsdagar 
från mottagandet 

11 11 100 

 

Framtiden 

Målet är att den nya kommunala översiktsplanen ska 
bli klar under år 2017.  
 
Ett större jobb med skanning av kommunens 
ritnings- och kartarkiv kommer att inledas. Detta för 
att ha möjlighet att ge bättre service både inom 
kommunen och till dess bolag, samt för externa 

förfrågningar. Skanningsarbetet kommer att följa 
riksarkivets rekommendationer för långtidslagring. 
 
En inriktning för kommunal GIS-plattform ska vara 
klar. Målet kommer bland annat att innebära både 
kommuninterna- och externa karttjänster. 
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FINANSIELLA RAPPORTER 

RESULTATRÄKNING (TKR) 

Koncernen

Budget Utfall Utfall Utfall Utfall

Not 2016 2016 2015 2016 2015

Verksamhetens intäkter 1, 8 101 517 143 683 111 142 218 665 180 392

Verksamhetens kostnader 2, 8 -582 962 -621 184 -563 045 -677 732 -611 019 

varav pensionsutbetalningar -13 971 

Avskrivningar 3 -28 211 -21 983 -23 019 -31 728 -32 512 

Verksamhetens nettokostnad -509 656 -499 484 -474 922 -490 795 -463 139 

Skatteintäkter 4 432 457 430 457 421 099 430 457 421 099

Generella statsbidrag 5 95 763 117 245 92 786 117 245 92 786

Finansiella intäkter 6 700 1 703 792 2 788 492

Finansiella kostnader 7, 8 -8 700 -3 881 -5 766 -13 023 -15 813 

Resultat före extraordinära 

poster 10 564 46 041 33 989 46 672 35 425

Extraordinära intäkter 0

Extraordinära kostnader 0

Aktuell skatt -1 62

Uppskjuten skatt -282 -61 

Årets resultat 10 564 46 041 33 989 46 389 35 425

Kommunen
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BALANSRÄKNING (TKR) 

Kommunen Koncernen

Utfall Utfall Utfall Utfall

Not 2016 2015 2016 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 

Mark, byggnader & tekniska anläggn. 9 321 598 317 806 588 895 590 355

Maskiner & inventarier 10 9 919 11 574 79 671 72 798

Finansiella anläggningstillgångar 11 75 822 70 882 18 309 20 331

Summa anläggningstillgångar 407 339 400 261 686 875 683 484

Bidrag till statlig infrastruktur 12 10 807 11 321 10 807 11 321

Omsättningstillgångar

Förråd 13 425 488 667 734

Fordringar 14 56 494 35 463 63 940 41 162

Kassa och bank 15 140 560 135 834 173 191 156 051

Summa omsättningstillgångar 197 479 171 785 237 797 197 947

SUMMA TILLGÅNGAR 615 625 583 367 935 479 892 752

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER

Eget kapital 16

Årets resultat 46 041 33 989 46 389 35 425

Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0

Övrigt eget kapital 127 604 93 615 102 022 66 596

Summa eget kapital 173 644 127 604 148 411 102 021

Avsättningar

Pensionsavsättning 17 40 087 39 686 41 108 40 688

Andra avsättningar 18 5 300 5 300 7 186 6 903

Summa avsättningar 45 387 44 986 48 294 47 591

Skulder

Långfristiga 19 284 436 289 269 604 125 600 967

Kortfristiga 20 112 159 121 509 134 650 142 172

Summa skulder 396 595 410 778 738 775 743 139

SUMMA EGET KAPITAL, 

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 615 625 583 367 935 479 892 752

PANTER OCH 

ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda panter

Fastighetsinteckningar 2 000 2 000

Ansvarsförbindelser

Pensionsförpliktelser äldre än 1998 21 237 110 249 735

Borgensåtaganden 22 296 879 290 393
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KASSAFLÖDESANALYS (TKR) 

Kommunen

Not 2016 2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 46 041 33 989

Avskrivningar 22 430 23 019

Pensioner 401 2 790

Reavinster/ förluster -447 0

Övriga ej likviditetspåverkande poster 23 856 1 093

Medel från verksamheten före förändring av 

rörelsekapitalet:

69 280 60 890

Ökning (-)/minskning (+) förråd/varulager 63 -24

Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar -21 031 -6 524

Projektering vårdplatser proj 43024 -22

Vattenskada Tuppen proj 90310 försäkringsärende -921

Ökning (+)/minskning (-) kortfristiga skulder -9 350 23 600

Minskning av avsättning pga avbetalningar

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE 

VERKSAMHETEN

38 019 77 943

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -24 058 -26 824

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 460 204

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -5 000 0

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -28 598 -26 620

FINANSIERING

Nyupptagna lån 0 0

Erhållna bidrag för investeringar 0

Amortering av skulder -4 695 -3 453

Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga fordringar 0 0

KASSAFLÖDE FINANSIERING -4 695 -3 453

UTBETALNING AV BIDRAG TILL STATLIG 

INFRASTRUKTUR

-7 829

ÅRETS KASSAFLÖDE 4 726 40 040

Likvida medel vid årets början 135 834 95 793

Likvida medel vid årets slut 140 560 135 834
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INVESTERINGSREDOVISNING (TKR)* 

  Budget Utfall varav Avvikelse 

  projektet 

totalt 

projektet 

totalt 

utfall 

2016 

avslutade 

projekt 

         

Lokalinvesteringar 34 870 34 214 17 905 -6 094 

Avslutade projekt 17 270 23 364 7 383 -6 094 

Virsboskolan projektering 1 565 1 800 0 -235 

Virsboskolan Etapp 3 12 365 14 598 595 -2 233 

Virsboskolan IT 40 126 0 -86 

Tak Städet 900 752 699 148 

Dränering Tuppkärrsskolan 1 000 1 222 1 222 -222 

Modulklassrum Nytorpsskolan 1 000 532 532 468 

Källbogården - byte av mattor 400 470 470 -70 

Övrigt fastigheter 0 3 865 3 865 -3 865 

      

 

  

Pågående projekt 17 600 10 850 10 522   

Proj Kommunhuset KF140414 1 000 71 71   

Ventilation Ängsgården 3 700 3 757 3 720   

Centralpunkten Ängsgården 2 000 1 858 1 712   

Kulturfastigheter 2015 1 000 891 745   

Vårdboenden Österängen 6 000 2 994 2 994   

Södra industriområdet KF1510 250 568 568   

Björnstugan omdisponering ytor 150 0 0   

Centralförrådet undercentral 500 183 183   

Österängen - byte av mattor 400 125 125   

MC-museet omläggning tak 1 500 0 0   

Ridhuset dränering hagar 400 16 16   

Förprojektering Nytorpsskolan ROT 350 2 2   

Hantverkshuset fasad 350 384 384   

      

 

  

Parker, gator & vägar 5 259 4 465 2 218 94 

Avslutade projekt 3 659 3 565 1 337 94 

Karusellgrind konstgräsplan 50 44 44 6 

Gatubelysning - utbyte 2 400 2 320 92 80 

Park & grönområden 2015 105 97 97 8 

Belysning C&G-väg Billsbo-Bill 96 96 96 0 

Del av Jägargatan 525 525 525 0 

Del av Hjulmarkarvägen 483 483 483 0 

      

 

  

Pågående projekt 1 600 900 882   

Spången Ramnäs 100 60 42   

Lekplatser 200 159 159   

Utveckling/Centrum park mm 300 181 181   

Elljusspår sanering belysning 1 000 500 500   

      

 

  

Övriga investeringar 5 874 5 969 3 935 226 

Avslutade projekt 2 703 2 477 2 477 226 

Skol IT 2014 230 226 226 4 

Inventarier BoB 220 100 100 120 

Desinficeringsutr. - Österängen 140 142 142 -2 

AC - Österängens matsal 120 108 108 12 



 34 

Inventarier Nytorp 2016 100 217 217 -117 

Inventarier Hammarskolan 2016 50 50 50 0 

Inventarier Norra området 2016 80 47 47 33 

Kombimaskiner - lokalvård 60 56 56 4 

Skol IT 2016 600 600 600 0 

Köksutrustning 2016 220 228 228 -8 

Sängar Österängen 190 105 105 85 

Bladderscanner 73 67 67 6 

Källbogården tvättstuga 350 297 297 53 

Inventarier Förskolan 2016 170 45 45 125 

Utbyte XP-datorer 0 15 15 -15 

Inventarier Tuppen 2016 100 104 104 -4 

Inköp släpvagnar 0 71 71 -71 

      

 

  

Pågående projekt 3 171 3 492 1 457   

Brandlarm Dynabacken 1 400 2 141 584   

Inventarier Virsboskolan 550 519 41   

Inventarier BoB 120 0 0   

Inventarier Norra området 2016 33 0 0   

Inventarier Förskolan 2016 125 78 78   

IT 2016 943 754 754   

      

 

  

Totalt 46 003 44 648 24 058 

  
 
*Investeringsredovisningen innehåller endast avslutade/pågående projekt. Beslutade projekt som ännu ej startats 
ingår inte. 
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NOTER 
Utfall Utfall Utfall Utfall

2016 2015 2016 2015

Not 1 Intäkter Not 5 Statsbidrag

Enligt redovisningen 150 729 113 193 Inkomstutjämningsbidrag 102 447 86 820

Avgår interna poster -7 046 -2 051 Strukturbidrag 0 1 030

Summa 143 683 111 142 Fastighetsavgift 17 155 16 861

Övriga bidrag 14 862 1 985

Verksamhetens intäkter 143 683 111 142 Regleringsavgift -342 -383 

Försäljning av varor och tjänster 7 732 7 754 Kostnadsutjämningsavgift -12 138 -9 170 

Taxor och avgifter 12 159 11 867 LSS utjämningsavgift -4 741 -4 356 

Hyror och arrenden 9 441 9 118 Summa 117 245 92 786

Bidrag 107 194 79 321 Statsbidrag maxtaxa mm 3 056 3 248

Övriga intäkter 7 157 3 082

Not 6 Finansiella intäkter

Ränteintäkter 314 215

med 3 788 tkr, se not 8. Övriga finansiella intäkter 1 389 577

Summa 1 703 792

Not 2 Kostnader

Enligt redovisningen -628 195 -565 095 Not 7 Finansiella kostnader

Avgår interna poster 7 011 2 051 Räntor på lån -3 553 -4 476 

Summa kostnader -621 184 -563 045 Ränta pensionslöften -318 -480 

Ränta leverantörsskuld -10 -6 

Verksamhetens kostnader -621 184 -563 045 Övriga finansiella kostnader -1 -804 

Löner -262 150 -245 057 Summa -3 881 -5 766 

Arbetsgivaravgifter -80 476 -73 362 

Förändring semesterlöneskuld -266 188 Not 8 Jämförelsestörande poster

Inköp av material och tjänster -215 421 -180 972 Återbetalning AFA 0 3 788

Övriga kostnader -32 511 -31 787 Summa 0 3 788

Pensionskostnader -24 616 -25 885 

Löneskatt på pensionskostnad -5 744 -6 171 Not 9 Mark, byggnader etc

Markreserv 30 190 29 480

Ingående anskaffningsvärde 29 480 29 480

Investering under året 723

Not 3 Avskrivningar Utrangering -14 0

Maskiner o inventarier -4 132 -5 080 Verksamhetsfastigheter 224 586 216 570

Fastigheter, anläggningar -18 298 -18 123 Ingående anskaffningsvärde 498 017 498 979

Nedskrivningar 0 0 Nedskrivning 0 0

Realisationsvinst 447 184 Utrangering 0 -3 591 

Summa -21 983 -23 019 Investering under året 6 660 2 630

Omklassificeringar 15 981 0

Not 4 Skatteintäkter Ackumulerade avskrivningar -296 072 -281 448 

Preliminär skatteintäkt 432 099 421 435 Fastigheter för affärsverksamhet 0 0

Prognos slutavräkning innev år * -2 058 426 Ingående anskaffningsvärde 876 876

Slutavräkningsdifferens föreg år ** 416 -762 Ackumulerade avskrivningar -876 -876 

Summa 430 457 421 099 Publika fastigheter 50 638 50 746

Ingående anskaffningsvärde 114 814 113 902

Investering under året 1 337 912

Omklassificeringar 2 228 0

Ackumulerade avskrivningar -67 741 -64 067 

Pågående arbeten 16 185 21 010

Summa 321 598 317 806

I verksamhetens intäkter för 2015 ingår jämförelsestörande poster 
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Utfall Utfall Utfall Utfall

2016 2015 2016 2015

Not 10 Maskiner & inventarier Not 15 Kassa och bank

Maskiner o inventarier 8 579 9 913 Kassa 14 14

Ingående anskaffningsvärde 50 123 50 902 Bank och Postgiro 140 546 135 820

Nedskrivning/utrangering 0 -4 675 Summa 140 560 135 834

Investering under året 2 407 3 896

Ackumulerade avskrivningar -43 951 -40 210 Not 16 Eget kapital

Bilar 504 550 IB Balanserat resultat 93 615 93 527

Ingående anskaffningsvärde 1 634 1 698 Årets Resultat 46 041 33 989

Försäljning under året -26 0 Korrigering föregående år 33 989 0

Nedskrivning/utrangering 0 -173 Omdisponering avsättning grustäkt 0 88

Investering under året 71 109 UB  Balanserat resultat 173 644 127 604

Ackumulerade avskrivningar -1 174 -1 084 Avsättning grustäkt 0 0

Förbättring i annans fastighet 836 1 110 Summa 173 644 127 604

Ingående anskaffningsvärde 2 883 2 803

Investering under året 0 80 Not 17 Avsättning pensionsskuld

Ackumulerade avskrivningar -2 048 -1 773 Arbetstagare 29 176 28 802

Summa 9 919 11 574 Garanti och visstidspensioner 0 0

Avsättning löneskatt 7 078 6 988

Not 11 Finansiella anläggningtillgångar Pensionsskuld MBR 3 833 3 896

Aktier 59 500 54 500 Summa 40 087 39 686

Surahammarshus Förvaltnings AB 39 200 34 200

SurahammarsKommunal Teknik AB 11 900 11 900 Ingående avsättning pensioner 35 790 33 236

Sura Vision AB 6 400 6 400 Pensionsutbetalningar -1 642 -1 708 

Vafab Miljö AB 0 0 Nyintjänad pension 1 472 3 281

Förenade småkommuners försäkring 2 000 2 000 Ränte- och beloppsuppräkningar 317 479

Andelar 1 013 1 013 Sänkning av diskonteringsräntan 0

Surahammars Folkets Hus 1 000 1 000 Förändring av löneskatt 90 499

Övriga 13 13 Övrigt 227 3

Långfristig utlåning 15 309 15 369 Summa avsatt till pensioner 36 254 35 790

Folkets Hus Surahammar 6 624 6 624 Pensionsskuld MBR 3 833 3 896

Wirsbo Ryttarförening 90 150 Summa 40 087 39 686

Kommuninvest * 4 198 4 198 Auktualiseringsgrad KPA 85% 83%

Kommuninvest förlagslån 2 200 2 200

Vafab Miljö AB 2 196 2 196 Förvaltningen av pensionsmedel 

Summa 75 822 70 882 Pensionsmedlens användning

-Använda medel, sk återlåning 29 176 28 802

Not 12 Bidrag till statlig infrastruktur Summa 29 176 28 802

Bidrag till Citybanan 10 807 11 321

Summa 10 807 11 321 Not 18 Övriga avsättningar

Avsättning Citybanan 5 300 5 300

Kommunfullmäktige beslutade under 2009 att medfinansiera Summa 5 300 5 300

Citybanan med 12 865 tkr. Bidraget redovisas i balansräkningen

och upplöses på 25 år. Not 19 Långfristiga skulder

Kreditinstitut 282 604 287 299

Not 13 Förråd Investeringsbidrag 2 489 2 489

Lager i verksamheten 425 488 Ack upplösning investeringsbidrag -657 -519 

Summa 425 488 Summa 284 436 289 269

Not 14 Fordringar

Växelkassa 8 8

Handkassa 3 3

Kundfordringar 4 552 4 212

Förutbet kostnader/upplupna intäkter 37 534 12 263

Momsfordringar 0 3 564

Övriga fordringar 8 839 9 854

Fordran Skatteverket 5 558 5 558

Summa 56 494 35 463
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Utfall Utfall Utfall Utfall

2016 2015 2016 2015

Not 20 Kortfristiga skulder Not 22 Borgensåtagande

Kortfristiga skulder kreditinstitut 3 130 3 130 Kommunala bolag 259 775 253 833

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 19 045 22 172 Övriga företag/föreningar 37 104 36 560

Uppl intäkt - tillf stöd flyktingsituation 0 14 862 Summa 296 879 290 393

Semester-, ferie- och uppehållslön 18 809 18 440

Personalens källskatt 5 808 5 218 Not 23 Övriga ej likviditetspåverkande poster

Upplupna sociala avgifter 6 892 6 179 Upplösning erhållna bidrag -138 -138 

Leverantörsskulder 35 210 23 987 Upplösning bidrag statlig infrastruktur 515 515

Momsskulder -4 885 224 Förändring avsättning Citybanan 0 716

Pension, individuell del inkl löneskatt 17 822 16 862 Förändring avsättning Skolomställning 0 0

Övrigt 10 329 10 435      Förändring skuld Wirsbo Ryttarför 60

Summa 112 159 121 509      Exploatering Långsjön 419

Summa 856 1 093

Not 21 Pensionsförpliktelser

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 

bland skulder eller avsättningar

Ingående ansvarsförbindelse 200 978 208 006

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 2 784 3 767

Övrigt inkl "bromsen" -1 230 -83 

Sänkning av diskonteringsräntan -1 340 0

Årets utbetalningar -10 374 -10 712 

Summa pensionsförpliktelse 190 818 200 978

Löneskatt 46 292 48 757

Utgående ansvarsförbindelse 237 110 249 735

 
 
Surahammars kommun har i oktober 2005 ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner 
som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-
kommunerna 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 förhållande till 
storleken på medlemskommunernas respektive 
insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Surahammars kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 
uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala 
tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens 
andel av de totala förpliktelserna uppgick till 527 260 
890 kronor och andelen av de totala tillgångarna 
uppgick till 515 072 991 kronor. 
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KOMMUNALÄGDA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND 

 
I koncernbokslutet ingår Surahammars kommun, de 
kommunalägda bolagen Surahammars 
KommunalTeknik AB (100 %) och Surahammarshus 
Förvaltnings AB (100 %) samt Kolbäckådalens 
pensionsförbund (40 %).  
 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt 
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering i  

de bolag/förbund där kommunen har en ägarandel 
om minst 20 procent.  
 
Förvärvsmetoden innebär att belopp som inkluderas i 
den sammanställda redovisningens resultat- och 
balansräkning motsvarar ägd andel i 
 

 

SURAHAMMARS KOMMUNALTEKNIK AB 
 
Organisationsnummer: 556200-1551 
Ordförande – Britt-Inger Fröberg 
Tillförordnad VD – Mats Lindberg 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Surahammars KommunalTeknik AB är ett av 
kommunen helägt bolag med uppgift att producera 
och distribuera energi och vatten, uppsamla, 
borttransportera och rena eller distribuera 
avloppsvatten respektive avfall. Organisationen 
tillhandahåller även resurser för ledning och 
förvaltning av fastigheter. 
 
Surahammars KommunalTeknik AB är moderbolag i 
en koncern med dotterbolagen Surahammars 
Energiverk AB och Suravision AB. 
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SURAHAMMARSHUS FÖRVALTNINGS AB 
 
Organisationsnummer: 556373-8250 
Ordförande – Anders Tollin 
Tillförordnad VD – Mats Lindberg 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom 
Surahammars kommun förvärva, äga, förvalta 
fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, 
affärslägenheter och kollektiva anordningar, småhus 
och därmed förenlig verksamhet. 
 
Bolagets verksamhet kan även omfatta uppförande av 
småhus för försäljning.  
 
Surahammarshus Förvaltnings AB är moderbolag i en 
koncern med dotterbolaget Ramnäs Fastigheter AB. 
 
 

  

 
 

KOLBÄCKSÅDALENS PENSIONSFÖRBUND 
 
Organisationsnummer: 222000-0745 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Kolbäcksådalens pensionsförbund bildades 
gemensamt av Hallstahammars kommun och 
Surahammars kommun 2012-11-01. Kolbäcksådalens 
pensionsförbund är den för förbundsmedlemmarna 
gemensamma organisationen som ska förvalta den 
pensionsskuld som uppstått i det tidigare för 
medlemmarna gemensamma Kolbäcksådalens 
gymnasieförbund.  
 
Förbundets verksamhet ska, i den mån den inte täcks 
på annat sätt, finansieras genom bidrag från 
förbundsmedlemmarna. Kostnaden fördelas enligt 
principen 60/40 mellan Hallstahammars kommun 
och Surahammars kommun. 

 

Nyckeltal (tkr)

2016 2015

Omsättning 0 0

Resultat e finansiella poster 0 0

Soliditet i % -104,5% -77,8%

Eget kapital -463 -463 

Balansomslutning 443 595
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MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND (MBR) 
 
Organisationsnummer: 222000-1271 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund utgör en 
gemensam organisation för den verksamhet som 
enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor annars 
åvilar var och en av förbundsmedlemmarna. 
Förbundet består av Västerås-, Hallstahammars- och 
Surahammars kommun. Surahammars kommun har 
en andel i förbundet på 9,1 %. 
 

 
 

VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRBUND (VMKF) 
 
Organisationsnummer: 222000-1578 
 

Verksamhetsbeskrivning 

Västra Mälardalens Kommunalförbund är ett 
kommunalförbund för räddningstjänst samt visst 
administrativt stöd för Köping, Arboga och Kungsörs 
kommuner. Surahammars kommun deltar i 
teknikarbetet kring telefoni och IT-systemdrift. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen 
om kommunal redovisning (1997:614) och 
rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning. 
  
Periodisering av kostnader och intäkter 
Kostnader och intäkter är i huvudsak periodiserade så 
att de belastar respektive tillgodoräknas rätt år.  
 
Löner och övriga löneförmåner har redovisats enligt 
kontantprincipen utom vikariekostnaderna för 
december som belastar december. 
 
Nedskrivning av kundfordringar 
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i driften på 
respektive verksamhet. För vissa fordringar har 
amorteringsplan gjorts och då finns dessa kvar i 
balansräkningen. 
 
Anläggningstillgångar  
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp 
till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. 
Avskrivningar för samtliga anläggningstillgångar 
påbörjas samma år som objektet har anskaffats. 
Pågående projekt samt markreserv skrivs inte av.  
 
Avskrivningstiden för olika typer av anläggnings-
tillgångar fastställs med utgångspunkt från Rådets 
skrift om avskrivningar men med egna bedömningar i 
vissa fall av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. 
Avskrivningar beräknas enligt metoden linjär 
avskrivning på historiska anskaffningsvärden. 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i 
kommunen:  
 
Maskiner och inventarier: 3, 5 och 10 år 
Fastigheter och anläggningar: 10, 15, 20, 30, 40 och 
50 år 
 
Fr.o.m. räkenskapsåret 2012 har erhållna 
investeringsbidrag bokförts som en förutbetald intäkt 
och intäktsförs under anläggningens nyttjandetid 
(avskrivningstid). 
 
Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 tillämpas komponent-
avskrivning på nya anläggningstillgångar. 
 
Leasingavtal 
Rekommendation nr 13.2 gällande Redovisning av 
leasingavtal innebär att klassificering ska göras av 
leasingavtal, antingen som finansiellt eller 
operationellt. De leasingavtal som finns i 
Surahammars kommun klassificeras som 
operationella. 
 
Citybanan 
Kommunfullmäktige beslutade under 2009 att 
medfinansiera Citybanan tillsammans med många 
andra kommuner och landsting. Medfinansiering 

redovisas som ”Bidrag till infrastruktur” i 
balansräkningen och resultaträkningen påverkas 
genom en ”upplösning” under 25 år med början 
2013. Likvidmässigt kommer utbetalningar att göras 
under perioden 2013 – 2017. 
 
Pensionsskuld 
Pensionsskulden redovisas enligt ”blandmodellen”. 
KPA:s beräkningar utgör underlag. 
Pensionsåtaganden inkl löneskatt före 1998 redovisas 
som ansvarsförbindelse. Förpliktelser för 
pensionsåtaganden för anställda är beräknade enligt 
RIPS07. 
 
Extraordinära intäkter och kostnader 
För att hänföras till extraordinära intäkter/kostnader 
måste kostnaden/intäkten uppgå till ett väsentligt 
belopp, ej ingå i den ordinarie verksamheten samt 
vara av engångskaraktär.  
 
Skatteintäkter 
Skatteintäkter redovisas enligt Rådets 
rekommendationer. Det innebär att den preliminära 
slutavräkningen periodiseras för innevarande år. 
Skillnad mellan prognos och det verkliga utfallet 
bokförs året efter bokslutsåret. Enligt Rådets 
rekommendationer ska slutavräkningen baseras på 
Sveriges Kommuner och landstings (SKL) 
decemberprognos. 
 
Principer för sammanställd redovisning 
I koncernbokslutet ingår Surahammars kommun, 
Surahammars Kommunalteknik AB samt dess 
helägda dotterbolag Surahammars Energiverk AB och 
Sura Vision AB och Surahammarshus Förvaltnings 
AB med dess helägda dotterbolag Ramnäs Fastigheter 
AB. Även Kolbäcksådalens Pensionsförbund ingår i 
koncernbokslutet. Mälardalens Brand- och 
räddningsförbund ingår inte längre i kommunens 
koncernbokslut. Jämförelsetalen för koncernbokslutet 
2012-12-31 har korrigerats. 
 
Samtliga ingående bolag/förbund har kalenderår som 
räkenskapsår. Slutliga uppgifter ligger till grund för 
koncernbokslutet. 
 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden med proportionell konsolidering. Förvärvs-
metoden innebär att kommunens aktieinnehav i 
företagen reduceras mot det egna kapitalet i de båda 
bolagen. Med proportionell konsolidering menas att 
om dotterföretagen ej är ägda till 100 %, så tas endast 
ägda andelar av räkenskaperna med i koncernredovis-
ningen. Elimineringar har gjorts för interna 
mellanhavanden mellan kommunen och respektive 
bolag samt mellan bolagen. 
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 
Finansnetto 
Finansnettot utgörs av finansiella intäkterna reducerat 
med de finansiella kostnaderna. I de finansiella 
intäkterna ingår ränteintäkter, borgensavgifter, 
utdelningar på aktier och andelar samt eventuella 
realiserade kursvinster på utlandslån och räntebidrag. 
I de finansiella kostnaderna ingår räntekostnader på 
lånat kapital och nyupparbetade pensioner under året 
samt eventuella kursförluster på utlandslån.  
 
Rörelsekapitalet  
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. 
 
Soliditet 
Soliditeten är ett mått som visar kommunens 
finansiella styrka på lång sikt. Den visar det egna 
kapitalet i förhållande till totala tillgångar. From 1998 
är pensionsskulden flyttad till ansvarsförbindelse 
varvid ingående eget kapital 1998 justerades med 
samma belopp. P.g.a. detta redovisas två 
soliditetsmått i årsredovisningen. 
 
Likviditet  
Likviditeten är ett mått som visar betalningsförmåga 
på kort sikt. Den visar kortfristiga tillgångar i 
förhållande till kortfristiga skulder. 

Resultaträkning 
Resultaträkningen visar årets finansiella resultat och 
hur det uppkommit. Den visar även förändringen av 
eget kapital, något som också kan utläsas genom att 
jämföra balansräkningen för de två senaste åren. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in 
pengar och hur de har använts under året. Här 
behandlas ut- och inbetalningar till skillnad från 
resultaträkningen som innehåller kostnader och 
intäkter.  
 
Skillnaden mellan tillförda och använda medel ger 
förändringen av rörelsekapitalet vilket också kan 
utläsas ur balansräkningen om man minskar omsättn-
ingstillgångarna med de kortfristiga skulderna och 
jämför med föregående år. 
 
Balansräkning 
Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder 
kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också 
säga att den visar hur kapitalet använts (tillgångar) 
och hur det har skaffats fram (skulder och eget 
kapital). 
 
Kortfristiga tillgångar och skulder  
Kortfristiga tillgångar och skulder skall vara 
betalda/bli betalda inom ett år. 
 
Mkr = miljoner kronor. 
 
Tkr = tusen kronor. 
 
 
 
 


