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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
 Kommunens resultat 31 augusti 2019 uppgick till 7,7
mnkr (3,4 mnkr samma period 2018).

 Riktlinje för ledarskap och kommungemensam
chefsutveckling har antagits.

 Kommunen prognostiserar ett resultat på 2,3 mnkr
för år 2019, vilket är ett underskott jämfört med budget (8,4 mnkr) på 6,1 mnkr.

 En genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten är gjord av Socialförvaltningen. Den visade på
brister bland annat vad gäller strukturer, ledarskap,
medarbetarskap, vikarier, scheman och boendefokus.
Förvaltningen arbetar nu med att komma tillrätta
med dessa brister.

 Resultatet i balanskravsavstämningen förväntas vid
årets slut uppgå till 1,0 mnkr.
 Nämnderna och styrelsen prognostiserar ett underskott jämfört med budget uppgående till 24,5 mnkr.

 Inom verksamheten för funktionshinder finns det i
dagsläget åtta personer med beslut om boende som
inte är verkställda. Projektering av ett nytt LSSboende har pågått sedan november 2017 och är nu
klart. Förhoppningen är att det blir byggstart i september 2019.

 Finansiering av kommunens verksamhet bedöms ge
ett överskott jämfört med budget på 18,3 mnkr.
 Den ordinarie verksamheten beräknas vid årets slut
redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 29,9 mnkr efter att reavinster och exploateringsresultat avräknats.

 Inom Barn– och utbildningsförvaltningen har en stor
organisationsöversyn genomförts och presenteras för
nämnden under september månad.

 Investeringarna i delåret uppgick till 38,4 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till 87,5 mnkr jämfört med
budget på 132,4 mnkr.

 Tre nya utbildningar till YH blev beviljade i början av
2019 – underhållsingenjör, stödpedagog samt specialistundersköterska inriktning demens. Den sistnämnda på distans, vilket är nytt för Arboga. Sedan
tidigare har Yrkeshögskolan även utbildningen till
Elkraftsingenjör beviljad. Denna har granskats av
Myndigheten för Yrkeshögskolan och fick högsta betyg i alla kategorier.

 Befolkningen i Arboga uppgick till 14 139 personer
den 30 juni 2019 (14 138 den 31 december 2018).
 Vid halvårsskiftet 2019 hade kommunen 1 034 tillsvidareanställda (1 060 vid årsskiftet 2018/2019).
 Vårens arbete har präglats till stor del av de ekonomiska utmaningar som kommunen står inför.

 Arboga beviljades även i år statliga medel för sommarlovsaktiviteter. Ett brett utbud har erbjudits
barn mellan sex och femton år. Ekbacksbadet, biblioteket samt föreningar har samtliga bidragit med
aktiviteter.

 En ny kommunövergripande resursfördelningsmodell arbetades fram under våren och användes som
stöd i arbetet med 2020 års budget.
 Under året har samarbetet fortsatt inom Fördjupad
Samverkan Västra Mälardalen (Köping, Arboga och
Kungsör).

 Renovering av Herrgårdsbron har påbörjats.
En renovering som beräknas pågå mellan 2019-2022.

 Arbetet med att implementera värdegrunden, PUMI,
fortsätter. PUMI står för professionalism, uthållighet,
mod och innovation.

4

 En ny stadskärnegrupp har tillsatts i syfte att
utveckla stadskärnan.

ORGANISATIONSÖVERSIKT

ORGANISATIONSÖVERSIKT
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VÄRDEGRUND, VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN

VÄRDEGRUND, VISION, STRATEGISKA
OMRÅDEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÄTNINGAR
Professionellt förhållningsätt

Värdegrund
Med ett professionellt förhållningssätt och en uthållig
organisation erbjuder vi service och tjänster av hög
kvalitet. Genom ett modigt medarbetarskap och innovativt tänkande förverkligas visionen, Arboga – Plats
för inspiration”.
Den gemensamma värdegrunden för Arboga kommun
har arbetats fram utifrån kommunens vision, inriktning
och mål. Den bygger på de begrepp och grundläggande
värderingar som kommunfullmäktige beslutat ska gälla
för alla medarbetare i Arboga kommun.
Syftet med att ha en gemensam värdegrund är att
skapa:


Bättre styrbarhet; få organisationens olika
delar att samverka på ett mer enhetligt sätt.

I Arboga kommun har vi ett professionellt förhållningsätt. Det innebär ett gott bemötande där vi lyssnar,
svarar och är tillgängliga för alla. Närvarande ledare
främjar medarbetarnas engagemang och kompetens.
När varje medarbetare gör ett bra jobb skapar vi tillsammans trygghet och hög kvalitet för dem vi är till
för.

Uthållig organisation
Arboga kommun är en uthållig organisation som värnar om kommunens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Vi
jobbar långsiktigt, följer beslut, riktlinjer och rutiner. En
stabil organisation gör att vi klarar utmaningar och når
framgång.

Modigt medarbetarskap



Ökad effektivitet; kvaliteten och produktiviteten ökar när så många som möjligt tar ansvar
och ser till att de resurser som finns används
på bästa sätt.



Arboga kommun präglas av det modiga medarbetarskapet där vi vågar prova nytt och vågar förändras.
Vårt ledarskap motiverar till att göra ett bra jobb och
skapar förutsättningar för medarbetarens och kommunens utveckling. Tillsammans bidrar vi till en kultur av
stolthet och tillit.

Stärkt identitet och legitimitet; identiteten i
för- hållande till medarbetarna stärks och
verksamheten får ökad legitimitet utåt.

Innovativt tänkande
Arboga kommun inspirerar till innovativt tänkande.
Organisationen är öppen för förändring och nya idéer
tas till vara. Vi uppmuntrar till delaktighet, kreativitet
och utmanar invanda mönster. Det skapar mervärde
och goda ambassadörer för Arboga kommun

Värdegrunden är en kompass i det dagliga arbetet.
Den banar väg för den kultur som ska känneteckna
Arboga kommun. Värdegrunden innehåller ett antal
begrepp och värdeord som ska styra medarbetarnas
beteende och agerande.
Värdegrunden kallas för PUMI. Bokstäverna står för
Professionalism, Uthållighet, Mod och Innovation.

Vision
Arboga – plats för inspiration
Arboga kommuns vision fram till år 2030 är Arboga–
plats för inspiration vilket också är Arbogas varumärke.

livet under år 2007. Varumärkesarbetets syfte var att
hitta en gemensam nämnare att samlas kring.
Utmaningen med visionen är att i alla sammanhang och
över tid uppnå Arboga-plats för inspiration.

Varumärket arbetades fram av en grupp representanter
för näringslivet, kommunen och kultur- och förenings-
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VISION OCH STRATEGISKA OMRÅDEN

Strategiska områden
Visionen fylls med de strategiska områdena och dess inriktningstext. De strategiska områdena är de områden som är
viktigast för kommunen för att uppnå visionen. Genom inriktningstexterna inom de strategiska områdena förtydligas
den politiska viljan.

Strategiska områdena:


Inspirerande livsmiljö



Inspirerande livslångt lärande



Inspirerande arbete



Inspirerande organisation

Kommunfullmäktiges mål och mätningar
Inom de strategiska områdena finns 10 kommunövergripande mål och 23 mätningar för 2019.
Kommunfullmäktige har beslutat att vissa mått ska mätas årligen, vartannat år eller mer sällan. Det innebär att
samtliga mätningar inte ska mätas vid tidpunkten för delårsrapporten.
Totalt har 10 mätningar gjorts under delåret 2019. En prognos har, i de fall detta varit möjligt, gjorts för de
mätningar som inte utförts under delåret. Bedömningen är att samtliga strategiska områden uppfyller minst
gul nivå och delvis kommer att ha uppfyllts år 2019.

Måluppfyllelse
målet har uppfyllts år 2019

målet har delvis uppfyllts år 2019

7

målet har inte uppfyllts år 2019

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

Inspirerande livsmiljö
I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och
erbjuder något för alla samt bidrar till bättre folkhälsa och integration.
De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna är
bra. Kommunen ska aktivt delta i bostadsutvecklingen i samarbete med andra aktörer och entreprenörer. Det gör att allt fler
väljer att bosätta sig i Arboga.
Det känns tryggt att bo och vistas i Arboga. Kommunen arbetar förebyggande mot brott genom att skapa trygga miljöer och
stärka de sociala nätverken både på grupp- och individnivå. En god social välfärd erbjuds utsatta grupper.
Servicen och kvaliteten på tjänsterna till invånarna är bra, i staden och på landsbygden. Arbogaborna känner att de bor i en
kommun med tillgängliga och väl fungerande verksamheter som bidrar till god livskvalitet i livets alla skeden. Det finns möjlighet för alla att vara med och påverka kommunens verksamheter.
Arboga är ett demokratiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Här råder hög tolerans och människor är jämlika och
jämställda. Arboga ska vara en mångkulturell stad. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på ett varsamt
sätt.
Arboga ska utveckla ett modernt stadsnät och bredband för alla i hela kommunen.
Kommunfullmäktiges mål:

Arboga växer och utvecklas
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
En kommun där befolkningen ökar tyder på att staden är attraktiv och växer. Att bostadsbyggandet håller en jämn och positiv
takt är angeläget för att attrahera nya invånare och för att underlätta generationsväxlingar i kommunens bostadsbestånd.
Arboga ska ha en levande stadskärna både vad gäller utbud av handel, kultur och arrangemang. En välutvecklad och bärkraftig
handel ger lokala arbetstillfällen och lockar boenden och turister.
Nuläge
För att se om Arboga växer och utvecklas analyseras befolkningsutveckling, nybyggnation av bostäder och försäljningsindex.
Arboga har idag över 14 000 invånare, vilket har varit ett mål under en längre tid. Bakom befolkningsökningen
ligger främst en ökad inflyttning från övriga Sverige.
Arboga kommuns nya översiktsplan har utblick mot 2030. Översiktsplanen innehåller flera nya områden för bostadsbebyggelse och verksamheter. Bostadsbyggandet håller en positiv takt och detaljplanen för Södra Brattberget
möjliggör 28 nya småhustomter söder om Fågelsjövägen. Det nya vård- och omsorgsboendet Åspegeln kommer att
ha 80 lägenheter.
Försäljningsindex baseras på en persons genomsnittliga inköp under ett år gällande dagligvaror och sällanköpsvaror. Det totala försäljningsindexet har uppnått målvärdet och ökningen har skett inom sällanköpsvaror till index 63
och fortsatt högt index för dagligvaror som är 100.
Viktiga händelser


Arboga fortsätter att växa och nu är vi 14 139 invånare.



Byggnation av ny förskola och äldreboende pågår.



Ändring i detaljplanen för Marieborgs industriområde har vunnit laga kraft.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

Framtid
Arboga kommun är inne i en expansiv fas med målet att bli 15 000 invånare till 2030. Det kräver bostäder och olika
typer av samhällsservice. Ett ökat antal barn och elever samt behov av nya lokaler gör att en ny skola planeras i
Arboga. För att klara av bostadsförsörjningen inför en demografiska utveckling med en ökning av personer i åldrarna 85 år och uppåt måste fler bostäder av olika slag för äldre skapas. Även ett varierat utbud av mötesplatser
och aktiviteter inom kultur, fritid och turism är viktigt för utvecklingen.

Mätningar

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall

Målvärde

1:1 Befolkningsutveckling

13 903

13 934

14 138

14 139

14 074

1:2 Nybyggnation av
bostäder

51

63

117

43

45

1:3 Försäljningsindex

78

78

80

83

81

Prognos

1:1 Befolkningsutveckling
Befolkningsstatistik 31 december varje år
1:2 Nybyggnation av bostäder
Nybyggnation av bostäder, egen mätning VMMF årligen
Under perioden 1/1 - 31/7 har 14 bygglov beviljats för 43 bostäder.

Antal beviljade bygglov och antal bostäder januari-juli 2019
Arboga
Typ av bostad

Antal bygglov

Antal bostäder

Flerbostadshus (lägenheter)

2

16

Radhus/Parhus

1

10

Småhus (villor)

8

8

Fritidshus

2

2

Vårdboende

1

7

Totalt

14

43

1:3 Försäljningsindex
Handelns utredningsinstituts försäljningsindex för dagligvaror och sällanköpsvaror (faktiskt omsättning dividerad
med försäljningsunderlag), årligen.
Försäljningsindex Arboga 2019:


Dagligvaror index 100



Sällanköpsvaror index 63



Totalt försäljningsindex 83, vilket är en ökning jämfört med året innan som var 80.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är tryggt och säkert
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Den upplevda tryggheten i kommunen är en viktig faktor för invånarna. Vad som upplevs tryggt eller otryggt är subjektivt
och kan bero på människors egna erfarenheter men också på rykten om platsen, dess fysiska utformning och kontakten med
omkringliggande miljöer. Säkerhet bedöms utefter konkreta fakta och fysiska åtgärder.
Nuläge
Arboga kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Upplevelsen av att bo
i en trygg stad är en stark tillväxtfaktor och också avgörande för livskvaliteten. För att se om Arboga är tryggt och
säkert analyseras den upplevda tryggheten och antal våldsbrott per 1000 invånare.
Den upplevda tryggheten i Arboga mäts vartannat år genom medborgarundersökning och genomförs nästa gång
hösten 2019. Resultatet i tidigare undersökningar har inte förändrats så mycket mellan åren, trenden har varit
svagt uppåt men vid senaste undersökningen 2017 gick resultatet ner. Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare
har minskat i Arboga sedan förgående år och är på samma nivå som rikssnittet.
I Förebyggande rådet med politiska ledamöter, tjänstepersoner, polisen och företrädare för näringslivet i Arboga,
pågår arbetet med att implementera metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). Arbete kommer att ske förvaltningsövergripande och en samverkansmodell håller på att arbetas fram.
Att ha möjlighet att röra sig fritt i offentliga miljöer exempelvis på torg och i parker, är en förutsättning för att
kunna ta del av samhällsaktiviteter och upprätthålla sociala kontaktnät. Arboga erbjuder ett rikt föreningsliv med
en mångfald av aktiviteter och verksamheter för alla åldrar.
Viktiga händelser


Riktlinjer för hantering av klotter håller på att arbetas fram. Syftet är att skapa ett generellt förhållningssätt och arbetsmetod till klotter och annan skadegörelse inom kommunens förvaltningar och bolag.



Planeringsarbetet med spontanidrottsplats i Bergmansparken fortsätter och den färdigställs under 2020.



Lägesbildsarbetet mellan kommun och polis har påbörjats för att skapa en strategisk övergripande lägesbild. Under året har bland annat samverkan mellan tjänstepersoner i kommunen och polisen träffats för
att skapa en aktuell lägesbild. En kartläggning har genomförts av kommunens områden som kallas
industri- och handelsområden.



Barn- och utbildningsnämnden har de senaste åren visat goda resultat där upplevelsen av trygghet är
hög enligt den årliga enkätundersökningen som genomförs på samtliga enheter.

Framtid
Mötesplatser är viktiga för den upplevda tryggheten. Agenda 2030 har bland sina globala mål ett specifikt mål:
Hållbara städer och samhällen (nr 11) som handlar om hållbara städer och samhällen där ett delmål är tillgång till
säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser. Platser där människor finns drar ofta till
sig ännu fler människor och det är genom möten den sociala tilliten byggs upp. Därför är utvecklingen av Arboga
stadskärna viktigt för att stärka den upplevda tryggheten.
Fortsätta implementeringen av Effektiv samordning för trygghet (EST) i samverkan med andra aktörer.
Det förbyggande arbetet med att minska klottret kommer att följas via genomförda insatser och polisens anmälningsstatistik.
För att öka tryggheten måste det finnas stadsrum som alla trivs att vistas i. Arbogaborna behöver en inbjudan för
att röra sig till stadsdelar som man inte vanligtvis besöker, det ska finnas en anledning till att ta sig dit.
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Mätningar
2:1 Upplevd trygghet
2:2 Anmälda våldsbrott

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

-

48

-

57

10

9,6

8,5

8,6

Utfall

Målvärde

Prognos

2:1 Upplevd trygghet
Trygghetsindex i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. SCB, vartannat år.
2:2 Anmälda våldsbrott
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare. SKL öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet", vartannat år.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är inkluderande och tillgängligt
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Alla invånare ska känna att de är delaktiga i det lokala samhället. Tillgängligt betyder att alla invånare ska ha möjlighet att
leva ett aktivt liv på lika villkor. Både verksamhet, information, lokaler och fysisk miljö kan vara mer eller mindre tillgängliga.
Nuläge
För att fånga upp viktiga frågeställningar, skapa intresse hos medborgarna och få en bred acceptans i samhället är
det viktigt att Arbogaborna är delaktiga i kommunens utveckling. För att se om kommunen är inkluderande och
tillgänglig analyseras upplevt inflytande, fritidsmöjligheter och valdeltagande.
Ett brett kvalitativt utbud av fritidsmöjligheter är viktigt i en kommun med ambition att locka nya invånare, företag och besökare. Idrottsanläggningar, bibliotek och kulturaktiviteter är också resurser i integration och inkluderandet av olika grupper. För att kunna möta medborgarnas möjlighet till fritidsintressen krävs fortsatt effektiv
användning av lokaler, anläggningar och nära samarbete med föreningslivet. Kommunen arbetar med att föreningar och enskilda ska ges möjligheter till inflytande i fritids- och kulturverksamheterna.

Viktiga händelser


Arbetet med de kommungemensamma servicelöftena pågår.



Förtidsröstningen till EU valet genomfördes i maj på biblioteket.



Lekparken i Ahllöfsparken har renoverats och vissa delar har tillgänglighetsanpassats.



Under delåret har kommunens kriskommunikativa förmåga stärks genom utbildningar och länsöverskridande samverkan. Under händelsen om befarat förorenat vatten prövades kommunens kriskommunikativa förmåga. Kommunikationsaktiviteter såsom VMA, sms, webbinformation, pressmeddelande,
Facebookinlägg och intern information var insatser som genomfördes för att nå allmänheten och
medarbetare vid under samhällsstörningen.



Arboga officiella Facebook-sida fortsätter att utvecklas och under delåret har antalet följare av Arboga
kommuns Facebooksida ökat med 10 procent. Sociala medier har varit en kanal för att öka delaktighet och
dialog med medborgarna, stärka vår service och arbetsgivarvarumärket samt marknadsföra kommunen.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

Framtid
Fortsatt samarbete med Köping och Kungsörs kommuner inom kommunikations- och informationsområdet, fler etjänster och utvecklad medborgardialog ger goda förutsättningar att uppnå målet om en inkluderande och tillgänglig kommun. För att nå ut med information och skapa dialog är det viktigt att kommunen väljer de kommunikationskanaler som allmänheten använder.
Inkludering skapas då människor möts, beblandas och berikar varandras erfarenheter. För att möjliggöra detta är
det viktigt att ge stort utrymme för lokalsamhällets och den ideella sektorns engagemang i form av fritid, kultur,
mötesplatser med mera.
Under hösten genomförs kommunens medborgarundersökning. Enkäten skickas ut till 1 200 slumpvist utvalda
invånare. Syftet är att mäta hur invånarna tycker att det är att leva och bo i Arboga, vilket inflytande de upplever
att de har och vad de tycker om kommunens verksamheter. Den ger Arbogaborna en möjlighet att tycka till om
kommunen. Medborgarundersökningen ger en bild av vad invånarna tycker om kommunen.
Biblioteket kommer under hösten att övergå till Bibliotek i Västmanland med nytt datasystem och ny
gemensam hemsida.

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

3:1 Upplevt inflytande

-

43

-

43

3:2 Fritidsmöjligheter

-

7,3

-

7,5

Mätningar

Utfall

Målvärde

Prognos

3:1 Upplevt inflytande
Nöjd Inflytande Index (NII) i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år.
3:2 Fritidsmöjligheter
Fråga A6:2 i SCB:s medborgarundersökning inom frågeområde fritidsmöjligheter, Nöjd Region Index (NRI)
vartannat år.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga är ekologiskt hållbart
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Definitionen av ekologisk hållbarhet är att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Miljön ska skyddas
vilket bland annat innebär att utsläpp inte ska skada människor och att det naturliga kretsloppet ska värnas. Naturfrämmande
ämnen ska inte förekomma i miljön och den biologiska mångfalden ska bevaras. Användningen av energi och material ska
begränsas.
Nuläge
Ekologisk hållbarhet innebär bland annat att minska utsläpp som kan skada miljön och att skapa en effektiv användning av energi och naturresurser. För att se om Arboga är ekologiskt hållbart analyseras andel ekologiska
livsmedel i kommunens verksamheter samt nöjdhet med utbudet av kollektivtrafik.
Transport av personer och varor inom Sverige står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och bilen är
det vanligaste transportmedlet. Kommunen erbjuder miljöfordon för uthyrning samt el-cyklar för lån till verksamheterna.
Varje år köper Arboga kommun in råvaror för att laga cirka 630 000 portioner. Valet av livsmedel är en viktig del i
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kommunens arbete att värna miljö genom att minska andelen livsmedel med stor miljöpåverkan och öka antalet
hållbara måltider. Insatser för att minska matsvinnet fortsätter i flera av kommunens skolrestauranger.
Viktiga händelser


Arboga är återigen nominerad i White guide juniors tävling till "Årets hållbara skolmatskommun” tävlingen avgörs i september.



Fortsatt deltagande i projektet "Fossilfritt 2030", åtta nya elbilar är på plats i kommunens verksamheter.



Fortsatt arbete för att minska matsvinnet från både kök och matgästernas tallrikar, varje dag mäts tallrikssvinnet i skolrestaurangerna.



Några förskolor arbetar med projektet "Grön Flagg" som är ett undervisningsverktyg kring hur skolor och
förskolor kan lära ut hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

Framtid
Arboga deltar i fortsättningen av projektet fossilfria och effektiva kommunala transporter – Fossilfritt 2030. Projektet utgår från regeringens initiativ Fossilfritt Sverige med syftet att successivt förändra den kommunala fordonsflottan med sikte på fossiloberoende 2030.
För att bli en mer klimatsmart organisation arbetar kommunen med att minska pappersförbrukningen genom
digitalisering och alla nämnder ska övergå till en digital ärendeprocess.
För att skapa ett attraktivt gång- och cykelnät krävs det att gång- och cykelvägarna håller en hög och kontinuerlig
standard. Nätet ska vara sammanhängande och det ska vara lätt att orientera sig.
Andelen ekologisk mat i kommunens verksamheter fortsätter att öka genom att ställa tydliga krav på livsmedel i
upphandlingar. Matsvinnet minskar med hjälp av bland annat informationsinsatser.

Mätningar

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

4:2 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter

33 %

37 %

38 %

40 %

4:3 Nöjdhet med utbud
av kollektivtrafik

-

5,1

-

5,6

Utfall

Målvärde

Prognos

Mätning helår

4:2 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) av de totala livsmedelsinköpen per år, årligen, KKiK.
Följs upp helår
4:3 Nöjdhet med utbud av kollektivtrafik
Nöjd Region Index i SCB:s medborgarundersökning, index mäts på en skala 1-10. Med kollektivtrafik menas lokal
och regional trafik med buss, spårvagn, tåg och båt/färja, vartannat år.
Resultat för 2019 kommer under hösten i Medborgarundersökningen.
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Inspirerande livslångt lärande

Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och skolor. Alla barn och elever blir
sedda och får uppmärksamhet. Arboga ska ligga i framkant både gällande kvalitet och arbetsmiljö.
Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta lärare och ett bra ledarskap på alla nivåer bidrar till en
god lärmiljö där eleverna utmanas, utvecklas och lyckas utifrån egna förutsättningar. Mötet, samspelet och dialogen mellan
pedagog, barn, elev och föräldrar genomsyrar hela skoltiden.
Arbogas skolor håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas ständigt. Det ger barn och elever goda
kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre studier eller arbete efter avslutade utbildningar.
Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans. Det ska finnas goda möjligheter att läsa allt från
grundläggande vuxenutbildning till universitetsstudier på distans.
Kommunfullmäktiges mål:

Arboga inspirerar till livslångt lärande
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Vårt samhälle står i ständig förändring och utifrån dess framtida behov av kompetenser så behöver perspektivet vara ett livslångt lärande. För att möta det livslånga lärandet pågår flera satsningar inom Arboga kommun.
Nuläge
Antalet barn och elever fortsätter att öka i kommunen. Utbildningsmöjligheterna i Arboga bedöms vara mycket
goda. Högskolecentrum erbjuder flertalet kurser och utbildningar som till exempel grundläggande och gymnasial
vuxenutbildning, svenska för invandrare, svenska för akademiker – inriktning pedagogik, vård- och omsorgscollege, distanskurser, universitets- och högskolekurser och yrkeshögskoleutbildningar. Arboga har dessutom beviljats nya Yrkeshögskoleutbildningar.
Samtidigt som antalet barn och elever ökar är många av de lokaler som används för barn- och utbildningsverksamheterna inte ändamålsenliga eller i omfattande behov av renovering. Därför togs beslut om att bygga en ny
grundskola på den plats där Gäddgårdsskolan finns idag. Även en ny förskola byggs på söder vid området Marknaden. De nya lokalerna ska skapa de bästa förutsättningarna för barns lärande.
Biblioteket spelar stor roll för att förverkliga medborgarnas möjligheter till livslångt lärande. Kommunens distansstuderande får genom biblioteket tillgång till universitets- och högskolebibliotekens samlade bestånd av litteratur.
Bibliotekens roll som kunskapsspridare av ny teknik betonas alltmer, då risken för att många människor hamnar
utanför de digitaliserade samhällstjänsterna uppmärksammas.
Viktiga händelser


Västmanland och Arboga kommun är med i projektet #jagmed# – unga till utbildning och arbete, en gemensam satsning i fem län för att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden.



Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen samverkar med över 100 företag i regionen.



Kommunen har börjat bygga en ny förskola. De nya lokalerna ska skapa de bästa förutsättningarna för
barns lärande.



Studieförbunden är en stor mötesplats förlivslångt lärande, bildning och kultur. Ett stort antal Arbogabor
deltar i studiecirklar och kulturarrangemang som anordnas av studieförbund.



Med hjälp av pengar från kulturrådet har Arboga kulturskola kunnat erbjuda mer verksamhet än tidigare.
Kulturskolans undersökningar visar att de har en hög nöjdhet bland elever och deras föräldrar.
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Framtid
Resultaten i Arbogas skolor är bra och det finns ett stort utbud av utbildningsmöjligheter. Målet, Arboga inspirerar
till livslångt lärande, uppfylls år 2019.

Mätningar

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

5:1 Nationella prov i
årskurs 3

77 %

66 %

79,8 %

70 %

5:2 Behöriga elever till
yrkesprogram på gymnasiet

85,3 %

86,1 %

95,3 %

88 %

5:3 Utbildningsmöjligheter

-

66

-

66

Utfall

Målvärde

Prognos

5:1 Nationella prov i årskurs 3
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) (N15452)
5:2 Behöriga elever till yrkesprogram på gymnasiet
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) (N15436)
Antal elever i årskurs 9 som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått
betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller
svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser
elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften avser läsår. Om det totala antalet
elever är 40 eller fler och antalet EJ behöriga är 1-4 elever, så visas andelen behöriga som 95 procent. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. Källa: Skolverket (Siris).
5:3 Utbildningsmöjligheter
Betygsindex om hur medborgarna upplever tillgången till utbildningsmöjligheter, fråga A2:1-2 i medborgarundersökningen, vartannat år.
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Inspirerande arbete
Arboga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom många olika branscher. En god service från kommunens alla verksamheter och organisationer uppmuntrar till företagande och bidrar till att näringslivet
växer och utvecklas.
Attraktiva etableringsområden och god tillgång på arbetskraft skapar förutsättningar för nya branscher
och företag.
Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare, vilket gör besöksnäringen
till en allt större näringsgren.
Kommunfullmäktiges mål:

Arboga har ett gott näringslivsklimat
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Ett gott näringslivsklimat utgör en viktig utvecklingsfaktor för kommuner och regioner. Förutsättningar för och möjligheter
att starta och driva företag har betydelse för tillväxt och sysselsättning. Arboga behöver ha attraktiva etableringsområden och
god tillgång på arbetskraft för både nya etableringar och befintliga företag.
Nuläge
Kommunens arbete för ett bättre näringslivsklimat är betydelsefullt för ett växande näringsliv i kommunen. Fokus
för arbetet är att skapa fler naturliga mötesplatser mellan kommun och företag. För att se om Arboga har ett gott
näringslivsklimat analyseras antal arbetstillfällen och lokalt företagsklimat.
Enligt svenskt Näringslivs enkätundersökning "Lokalt företagsklimat" har näringslivsklimatet i Arboga förbättrats
i årets mätning. Sammanfattande betyget är nu 3.5 på en sexgradig skala och rikssnittet i Sverige är 3.4.
Antal företag med F-skatt ökar stadigt i kommunen, vid halvårets avstämning fanns 1205 företag varav 517 är
aktiebolag.
Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga är 85.33 och för länet i övrigt exklusive Västerås ligger nivån på
75.21. Jämfört med grannkommunerna i Västra Mälardalen ligger Arboga bra till, Kungsör 77.01 och Köping 74.06.
Viktiga händelser


Nystartade företag med F-skatt är 41 stycken.



En ny kartfunktion är framtagen gemensamt av de tre kommunerna i Västra Mälardalen som visar ledig
mark och exploateringsytor.

Framtid
Genom fortsatt arbete med mötesplatser mellan kommun och företag, fler företagsbesök och ett pågående arbete
med SKLs "Förenkla helt enkelt" som genomförs inom det fördjupade samarbetet i Västra Mälardalen, förväntas
målet "Arboga har ett gott företagsklimat", att uppfyllas för år 2019.

Mätningar

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

6:1 Antal arbetstillfällen
i Arboga kommun

5 660

5 660

5 767

6:2 Lokalt företagsklimat

3,51

3,4

3,39

16

Utfall

Målvärde
5 550

3,5

3,5

Prognos
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6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga kommun
SCB, Totalt antal förvärvsarbetande från 16 år med arbetsplats i Arboga kommun (RAMS), mätning 31/12 varje år,
med ett års fördröjning.
Statistik kommer till helårsredovisningen.
6:2 Lokalt företagsklimat
Sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, Svenskt Näringslivsenkätundersökning "Lokalt företagsklimat", årligen.

Kommunfullmäktiges mål:

I Arboga finns goda möjligheter till arbete
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Att få fler Arbogabor i arbete är inte bara viktigt för att kunna finansiera välfärden, det är också viktigt för individen. Antalet
personer som förvärvsarbetar i kommunen ökar men förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen i minskar. Arbogas
geografiska läge tillsammans med lättillgänglig och flexibel pendling till andra orter utvidgar arbetsmarknaden för boende i
Arboga och ger bättre möjligheter till jobb.
Nuläge
En väl fungerande arbetsmarknad får människor och företag att växa. Bra arbetsmöjligheter lägger grunden för
tillväxt och välfärd. För att se om det finns goda möjligheter till arbete i Arboga följs arbetsmarknadsstatistik och
pendlingsmöjligheter med tåg.
Arbetsförmedlingen har påbörjat nedläggning eller har sedan tidigare stängt ett stort antal kontor inom Sverige.
Inom region, Västmanland/Uppsala, har kontoren i Fagersta, Arboga och Hallstahammar lagts ner eller är under
nedläggning. Återstående kontor finns i Sala, Köping och Västerås.
Arbetslösheten har ökat lite i förhållande till i fjol, i juni var 539 (469) Arbogabor arbetslösa. Detta motsvarar 8,3
procent och vi ligger 1,6 procentenheter över rikssnittet. Ungdomsarbetslösheten är nu 10,2 procent vilket är 2
procentenheter högre än rikssnittet. Siffran för utrikes födda är 28,5 procent vilket är 9,7 procentenheter
över rikssnittet.
Viktiga händelser


Tre nya utbildningar till YH blev beviljade i början av 2019, Underhållsingenjör, Stödpedagog och Specialistundersköterska-demens. Den sista på distans, vilket är nytt för Yrkeshögskolan i Arboga. Sedan tidigare har Yrkeshögskolan även utbildningen till Elkraftingenjör beviljad.

Framtiden
Omorganisationen inom Arbetsförmedlingen kommer att påverka hanteringen av arbetssökande och samverkan
med kommunen.
Konsekvenser för arbetssökande som kan antas är att personalneddragningen på Arbetsförmedlingen riskerar att
påverka stödet till de grupper som står allra längst från ett arbete. Samverkansmöjligheterna riskerar att försämras.
Minskning av antalet anvisade uppdrag till Arbetsmarknadsverksamheten från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen lokala kännedom om näringsliv och kommunspecifik problematik kring arbetslöshet riskerar att försämras. Digitaliseringen riskerar att stänga ute grupper av arbetssökande som saknar teknisk utrustning
och/eller kunnande.
De nya yrkeshögskoleutbildning innebär att det blir lättare att vidareutbilda sig i Arboga. Medarbetare i kommunen får en ökad möjlighet att vidareutbilda sig inom tidigare valt yrke och kommunen får en ökade möjlighet att
rekrytera nya medarbetare.
Faktorer som påverkar arbetslösheten är kommunens möjligheter att erbjuda bostäder, förskoleplatser, studier och
yrkesinriktade utbildningar. Samverkan med det lokala näringslivet och möjligheten till in- och utpendling i
kommen bidrar också.
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Fortsatt marknadsförvärv och planering för industri- och handelsverksamhet ger god planberedskap och möjlighet
till utveckling av näringslivet.

Mätningar

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

7:1 Arbetsmarknadsstatistik

76 %

77 %

78,7 %

7:2 Antal tåg från Arboga till Stockholm

35

35

35

35

35

7:3 Antal tåg från
Stockholm till Arboga

32

32

32

32

33

Utfall

Målvärde

Prognos

78 %

7:1 Arbetsmarknadsstatistik
SCB:s arbetsmarknadsstatistik, andel av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar, mäts 31/12, årligen
(KKiK)
7:2 Antal tåg från Arboga till Stockholm
Antal tåg från Arboga till Stockholm, egen mätning, årligen
Följs upp helår
7:3 Antal tåg från Stockholm till Arboga
Antal tåg från Stockholm mot Arboga, egen mätning, årligen
Följs upp helår
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Inspirerande organisation
Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga.
Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad
de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande organisation.
Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort som på
lång sikt.
Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Kommunen finns till för sina medborgare. Varje medarbetare är ansiktet utåt i kommunen och bör be-möta medborgarna med
den professionalism och det servicetänkande som vi vill ska förknippas med Arboga kommun. Service och bemötande kan till
exempel vara att ge tydlig information, och att myndighetsbeslut är begripliga. Det är också viktigt att medborgarna snabbt får
svar och ges rätt information vid kontakt med kommunen.
Nuläge
Medborgarnas upplevelse av att kommunen ger ett gott bemötande och god service mäts i Medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Utfallet i senaste undersökningen från 2017 visar att Arboga har ett bättre
betygsindex än snittet i undersökningen. Kvinnorna var mer nöjda med bemötandet än männen. Nästa undersökning genomförs hösten 2019.
Att erbjuda goda möjligheter att kontakta kommunen samt att ha smidig internkommunikation är förutsättningar
för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga arbetet. Utveckling av detta arbete
pågår ständigt. För att mäta kommunens tillgänglighet och bemötande genomförs Serviceundersökningen. Resultatet i Serviceundersökningen har förbättrats under året och värdet för 2018 är 91 procent, jämfört med 2017 då det
var 82 procent.
Implementeringen av kommunens värdegrund PUMI påbörjades under 2018 och cheferna har fortsatt arbetet
under våren.
Viktiga händelser


Medborgarkontoret i Arboga fortsätter att utvecklas för att underlättar medborgarnas kontakter med
kommunen och andra myndigheter.



Vid chefsforum i maj genomfördes ett erfarenhetsutbyte för att säkerställa det fortsatta arbetet med PUMI.
Många chefer har arbetat vidare med det framtagna stödmaterialet och använt arbetsplatsträffar till genomförande och uppföljningar av värdegrunden.



I projektet "Förenkla helt enkelt" har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tillsammans med Arboga,
Kungsör och Köpings kommuner och det lokala näringslivet arbetet fram gemensamma handlingsplaner
för att förenkla och förbättra kontakten mellan företagare och kommunerna.

Framtid
Arboga kommun kommer inte att delta i Serviceundersökningen hösten 2019 utan förvaltningscheferna kommer
istället att följa upp interna åtgärder för tillgänglighet, servicegraden och effektivitet i det dagliga arbetet.
Genom att arbeta vidare med värdegrunden PUMI, resultaten från tidigare Serviceundersökningar och uppföljning
av servicelöften med ett tydligt fokus på bemötande, service och effektivitet förväntas kommunens mål för ett gott
bemötande och god service att uppfyllas för år 2019.
Samverkan i projektet "Förenkla helt enkelt" fortsätter för att möta framtidens utmaningar som en del i den gemensamma Näringslivsstrategin.
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Mätningar
8:1 Bemötande och
tillgänglighet

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

-

60

-

Utfall

Målvärde

Prognos

61

8:1 Bemötande och tillgänglighet
Medborgarnas uppfattning om bemötande och tillgänglighet i kommunen, sammanvägt betygsindex NöjdMedborgar-Index (NMI), frågeområde bemötande och tillgänglighet, medborgarundersökningen, vartannat år.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Att kunna attrahera rätt medarbetare är en av de viktigaste frågorna för arbetsgivare idag. Det är inte bara lön och förmåner
som gör att anställda trivs och gör ett bra arbete. Att kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, en bra arbetsmiljö och
möjlighet till utveckling är faktorer som också påverkar.
Nuläge
Att vara en attraktiv arbetsgivare i Arboga kommun innebär bland annat att medarbetarna upplever arbetsglädje,
inflytande och delaktighet, motivation och meningsfullhet samt en hög frisknärvaro. För att se om Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare analyseras medarbetarnas nöjdhet med inflytandet, samt chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara och skapa ett hållbart medarbetarengagemang (HME) och frisknärvaro.
Frisknärvaro mäts genom att följa antalet medarbetare som har noll sjukdagar under året. Andel medarbetare med
noll sjukdagar har ökat under första halvåret och målvärdet är uppfyllt. Inflytandet och HME mäts vartannat år
och nästa mätning genomförs hösten 2019.
Viktiga händelser


Riktlinje för chefs- och ledarskapsutveckling är framarbetad.



Implementering av värdegrunden PUMI pågår.



Det pågående rehabiliteringsarbete har inneburit att antal rehabiliteringsärenden i kommunen
har minskat.



Frisknärvaron har ökat under våren och värdet är nu 43 procent.



Det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs i planering- och uppföljningsverktyget Stratsys.

Framtid
Att kunna erbjuda den sysselsättningsgrad som de anställda önskar, ge goda möjligheter till fortbildning, friskvård
och ett gott ledarskap skapas förutsättning för att medarbetarna ska trivas och utvecklas.
Mätningen av Hållbart medarbetarengagemang (HME), genomförs hösten 2019. Målvärdet för frisknärvaro på
arbetsplatsen förväntas uppnås under året.

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

9:1 Medarbetarnas
nöjdhet med inflytandet

-

81 %

-

82 %

9:2 Hållbart medarbetarengagemang

-

84

-

84

35 %

36 %

30 %

Mätningar

9:3 Frisknärvaro

20

Utfall

43 %

Målvärde

40 %

Prognos
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9:1 Medarbetarnas nöjdhet med inflytandet
Andel medarbetare som är nöjda med inflytande över utvecklingen av verksamheten. Medarbetarenkät,
vartannat år.
9:2 Hållbart medarbetarengagemang
Totalindex för Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en sammanvägning av tre delområden, motivation,
ledarskap och styrning. Nationell jämförelse SKL, varje år.
9:3 Frisknärvaro
Andel medarbetare som har noll sjukdagar under året, egen mätning, årligen.

Kommunfullmäktiges mål:

Arboga kommun har god ekonomisk hushållning
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och att hushålla över tiden. Det innebär en avvägning
mellan ekonomi och verksamhet på kort respektive lång sikt. Om det under ett år förbrukas mer medel än vad kommunen
erhåller, innebär det att kommande år eller generationer får betala för denna överkonsumtion. De finansiella målen betonar att
ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten visar hur mycket av de olika
verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. Verksamhetsmålen syftar till att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget mot medborgarna
tydligt.
En god ekonomisk hushållning ställer krav på att kommunen har en långsiktighet i sin planering. Det kräver till exempel en
analys av verksamhetsförändringar på grund av den demografiska utvecklingen. Kommunfullmäktige beslutade under år 2013
att målet ”Arboga kommun har en god ekonomisk hushållning” och de nedanstående måtten ska gälla som riktlinjer för god
ekonomisk hushållning.
Nuläge
Resultatet för Arboga kommun uppgick vid delåret till 7,7 mnkr (1,4 procent av) vilket innebär att målvärdet på 1
procent nås. Soliditeten uppgick för samma period till 24,0 procent och innebär att målvärdet på 24,6 procent inte
nås.
Viktiga händelser


Regelbunden dialog och avstämning kring det ekonomiska läget – Kommunstyrelsens presidium,
nämndsordföranden och tjänstemän.



Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden har bjudits in till Kommunstyrelsens sammanträden
för information med anledning av prognostiserade underskott.



Beslut i Kommunstyrelsen om att alla driftsnämnder ska besluta om åtgärder för en inbromsning av kostnader.

Framtid
Prognosen för år 2019 uppgår till 2,3 mnkr (0,3 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning)
vilket innebär en avvikelse mot budget med minus 6,1 mnkr och att målvärdet på 1 procent inte kommer att nås
för helåret. Två av tre driftsnämnder prognostiserar underskott vid årets slut och analys- och åtgärdsarbeten prioriteras fortsatt under hösten. Prognos för soliditeten vid helåret uppgår till 22,6 procent vilket innebär att målvärdet inte nås för 2019.
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Mätningar

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall

Målvärde

10:1 Resultat

11,8%

2,4 %

0,82 %

1,4 %

1%

10:2 Soliditet

22,8 %

23,6 %

23,5 %

24,0 %

24,6 %

Prognos

10:1 Resultat
Resultatet exklusive jämförelsestörande och extraordinära poster ska under mandatperioden i genomsnitt årligen
uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Egen mätning i samband med
bokslutet, årligen.
10:2 Soliditet
Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som
gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper. Egen mätning i samband med
bokslutet, årligen.

22

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
EKONOMISK ÖVERSIKT

EKONOMISK ÖVERSIKT
Omvärld
Konjunkturinstitutets barometerindikator backade i
augusti för fjärde månaden i rad, vilket pekar på ett
svagare stämningsläge än normalt bland företag och
hushåll. Det var främst tillverkningsindustrins indikatorer som hade sjunkit men även bygg- och anläggning
samt detaljhandelns indikatorer sjönk i augusti. Hushållens syn på Sveriges ekonomi var mer negativ i
augusti än tidigare.
Riksbanken beslutade i början av september att lämna
reporäntan oförändrad på - 0,25 procent. Riksbankens
prognos i september månads penningpolitiska rapport
är att räntan höjs i slutet av året eller i början av nästa
år. Inflationen ligger nära Riksbankens mål på 2 procent. Riksbanken gör bedömningen att även om konjunkturen dämpas snabbare än väntat ligger resursutnyttjandet högre än normalt, vilket bidrar till en
inflation nära målet.

månaderna 2019. Från resultatet ska avräknas realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar.
Realisationsvinsterna uppgår för de åtta första
månaderna till 1,3 mnkr, avseende försäljning av fastigheter. Resultatet vid utgången av augusti 2019, enligt
balanskravsavstämningen, uppgår till 6,4 mnkr.
Balanskravet för helåret 2019 uppnås om det prognostiserade resultatet blir verklighet. Resultatet att avstämma mot balanskravet uppgår till 1,0 mnkr enligt
prognosen.
De samlade överskotten för åren 2006 – 2018 uppgår till
182,4 mnkr reducerat med reavinster. Dessa samlade
överskott har kommunfullmäktige beslutat om att de
kommer att användas för att täcka oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar som leder till underskott. Inklusive prognosen för år 2019 uppgår de
samlade överskotten till 183,4 mnkr.

SKL skriver i Ekonominytt (augusti 2019) att sedan
deras prognos i maj har statistiska utfall och indikatorer över lag pekat mot en försvagning av svensk konjunktur och att en inbromsning av svenska BNP-tillväxt
har skett. Det som händer i omvärlden och på de finansiella marknaderna har stor betydelse för Sverigeprognosen.
I SKL:s prognos i augusti 2019 har skatteunderlagets
utveckling uppreviderats marginellt med 0,1 procentenheter för år 2019 och nedreviderats med 0,1 procentenheter för år 2021. En upprevidering görs i augusti
med 0,2 procentenheter för hela perioden 2018-2022.

Arboga
Resultatet för Arboga kommun enligt resultaträkningen uppgick vid utgången av augusti månad 2019 till 7,7
mnkr.
Prognosen för år 2019 uppgår till 2,3 mnkr, vilket är en
avvikelse jämfört med budget (8,4 mnkr) på minus 6,1
mnkr.

Verksamhetens nettokostnader
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna prognostiserar ett underskott jämfört med budget på minus 24,5 mnkr. Exklusive försäljning av fastigheter uppgår prognosen till minus 29,9 mnkr jämfört
med budget.
Socialnämndens prognos visar på ett underskott jämfört med budget på minus 28,8 mnkr. Det är främst
inom vård- och omsorg det stora underskottet finns
(minus 15,6 mnkr) och då framförallt inom hemtjänstverksamheten som bedöms avvika med minus 10,2
mnkr mot budget vid årets slut. Individ- och familjeomsorgen, inklusive verksamhet för ensamkommande
barn, prognostiseras avvika med minus 5,5 mnkr mot
budget. Verksamheten för funktionshinder prognostiserar ett underskott på minus 4,4 mnkr samt så förväntas arbetsmarknadsverksamheten ge ett överskott på
0,6 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på minus 1,5 mnkr.
Teknisk verksamhet prognostiserar ett överskott på 5,4
mnkr, som beror på realisationsvinster i samband med
fastighetsförsäljningar och försäljning av omsättningstillgångar i form av exploateringstomter.

De företag och organisationer som ingår i kommunkoncernens sammanställda redovisning vid årsbokslutet visar positiva prognoser med undantag för Västra
Mälardalens Kommunalförbund samt Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

För kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, inklusive överförmyndaren, prognostiseras ett överskott på
0,47 mnkr, till största delen beroende på lägre kostnader för företagshälsovård och räddningstjänst. Överförmyndarverksamheten prognostiserar ett resultat i
nivå med budget.

Balanskravsavstämning
Kommunallagens krav på att resultaträkningens intäkter ska överstiga kostnaderna uppfylls i delårets resultat. Resultatet blev 7,7 mnkr för de åtta första
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För fritids- och kulturnämnden prognostiseras ett resultat i nivå med budget.

positivt mot budget med 2,9 mnkr.

I verksamhetens nettokostnader redovisas även intäkter och kostnader, som tillhör verksamheten, men som
inte kan hänföras till en specifik nämnd. Exempel på
sådana poster är pensioner, lokalpott, lönepott, oförutsedda kostnader samt vissa hyror. Sammantaget uppgår prognosen för dessa poster till ett överskott jämfört
med budget med 11,6 mnkr. För pensionskostnader
beräknas ett underskott medan bland annat lön- och
lokalpott beräknas ge överskott.

Eget kapital

Kommunen redovisar idag pensioner enligt fullfondsmodellen. Om kommunen hade redovisat pensioner
enligt blandmodellen skulle resultatet i delåret uppgått
till 2,9 mnkr och det egna kapitalet till 637,7 mnkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning
År 2016 höjdes kommunalskatten med 0,65 kronor till
22,51 kronor för att inför år 2017 sänkas med 0,10 kronor till 22,41 kronor. Kommunalskatten är oförändrad
år 2019 jämfört med år 2018. Arbogaborna betalar i
kommunalskatt (landsting och kommun) 33,29 kr per
100 kronor år 2019. Genomsnittet i riket uppgår till
32,19 kr år 2019. Landstingsskatten i Västmanland
uppgår år 2019 till 10,88 kronor.

Från och med år 2010 ändrade kommunen redovisningsprincip för pensioner till den så kallade fullfondsmodellen. Modellen innebär att pensionsåtaganden intjänade till och med år 1997 redovisas som
avsättning i stället för ansvarsförbindelse. Resultatet av
förändrad modell innebar att kommunens egna kapital
minskade med 347,9 mnkr år 2010. Kommunens egna
kapital bedöms öka med 2,3 mnkr för år 2019. Per sista
augusti ökar det egna kapitalet med 7,7 mnkr. Kommunens egna kapital uppgår vid utgången av augusti
månad 2019 till 342,8 mnkr.

Investeringar
Investeringarna uppgick för de åtta första månaderna
2019 till 38,4 mnkr jämfört med budget uppgående till
132,4 mnkr. Prognosen för år 2019 uppgår till 87,5
mnkr. De enskilt största investeringarna under delåret
avser stabilitetsåtgärder Herrgårdsbron med 11,8 mnkr,
investeringar i va-verksamhet med 8,3 mnkr samt investeringar i gator och vatten och avlopp på södra Brattberget med 5,4 mnkr.

Likviditet och lån
Likviditeten uppgick vid utgången av augusti månad
till 127,2 mnkr vilket är en minskning med 3,7 mnkr
jämfört med årsskiftet 2018/2019. Kommunens låneskuld uppgick totalt till drygt 427,6 mnkr (401 mnkr vid
årsskiftet 2018/2019) vid augusti månads utgång. Nyupplåning på 32,1 mnkr har skett under delåret. Arboga kommun har hela låneskulden placerad i Kommuninvest.

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning visar ett överskott jämfört med budget med
2,7 mnkr. Skatteintäkterna bedöms följa budget medan
inkomstutjämningen, regleringsbidraget och kostnadsutjämningsavgiften bedöms bli högre än budgeterat.

Finansnetto
Prognosen för finansnettot (finansiella intäkter
minus finansiella kostnader inklusive finansiella jämförelsestörande poster) visar på ett överskott jämfört med
budget på 6,7 mnkr. Totalt bedöms de finansiella intäkterna redovisa ett överskott på 3,8 mnkr jämfört med
budget, vilket till viss del förklaras av utdelning från
Mälarenergi på 2,3 mnkr. Räntekostnaderna för kommunens lån bedöms följa budget. Räntekostnad för
pensionsskulden bedöms bli 2,3 mnkr lägre än budgeterat. Totalt bedöms de finansiella kostnaderna avvika
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Soliditet
Kommunens soliditet uppgick vid årsskiftet 2018/2019
till 23,5 procent inklusive samtliga pensionsåtaganden
(44,5 procent exklusive intjänade pensioner till och med
år 1997). Vid utgången av augusti månad 2019 uppgick
soliditeten till 24,0 procent inklusive samtliga pensionsåtaganden och till 44,7 procent exklusive intjänade
pensioner till och med år 1997. Prognosen för helår
uppgår till 22,6 procent respektive 42 2 procent.
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MEDARBETARE
Vid halvårsskiftet 2019 hade kommunen 1 036 personer
tillsvidareanställda jämfört med 1 060 personer vid
årsskiftet 2018/2019. Minskningen beror på vakanser
där tillsättning eller rekrytering pågår. Orsaken är
också att det i vissa fall inte har gått att rekrytera personal med rätt kompetens och därför har inte tjänster
kunnat tillsättas tillsvidare.
Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 82 procent. Medelåldern för både män och kvinnor är 47 år
och är ingen förändring jämfört med årsskiftet
2018/2019.
Antalet anställda med deltidsanställning var vid halvårsskiftet 308 personer. De deltidsanställda utgör 29
procent att de tillsvidareanställda.

Kostnaden för sjukfrånvaron uppgick till 3 mnkr de
första åtta månaderna 2019. Det motsvarar 1,6 procent
av kommunens samtliga lönekostnader.
Det kan konstateras att det kontinuerliga arbete som
görs för att motverka ohälsa har haft effekt. Av den
totala sjukfrånvaron utgör lite mer än hälften långtidssjukfrånvaro (60 sjukdagar eller mer). Bland männen
utgör långtidsjukfrånvaron en markant större andel av
den totala sjukfrånvaron jämfört med föregående år. Då
andelen män i kommunen är låg får antal långtidssjukskrivningar stor effekt på siffrorna.

Löneöversyn
Löneöversynen genomfördes enligt tidplan för alla
med undantag för Vårdförbundet där det centrala
avtalet blev klart i slutet av maj. För övriga grupper
kunde ny lön utbetalas i april och maj.

Rekrytering
Under år 2019 beräknas 17 personer gå i pension.
Kommunen har fram till och med augusti månad utannonserat 113 tjänster. Det har funnits svårigheter att
rekrytera vissa yrkesgrupper såsom lärare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Svårigheten beror på brist på
utbildade personer inom dessa yrkesgrupper.

Arbetsmiljö
En tredagarsutbildning i arbetsmiljö har genomförts för
kommunens nya chefer och skyddsombud. Den erbjuds två gånger per år. För perioden januari till augusti har 50 arbetsskadeanmälningar inkommit (41 för
samma period år 2018). De flesta anmälningar kommer
från medarbetare på Socialförvaltningen och består till
största del av olycksfall.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har minskat under delåret
med cirka 2,2 procentenheter jämfört med samma
period år 2018.

Sjukfrånvaro sista augusti åren 2017-2019, samtliga anställda inklusive vikarier.
Total sjukfrånvaro i procent av
arbetad tid
Ålder

60 dagar eller mer i procent av
den totala sjukfrånvaron

31 aug
2017

31 aug
2018

31 aug
2019

31 aug
2017

31 aug
2018

31 aug
2019

29

5,1

4,4

4,2

17,6

20,8

55,2

30-49

5,9

5,8

2,9

44,4

40,6

58,2

50-

6,8

6,7

4,6

49,1

30,9

54,8

Kvinnor

7,0

6,7

4,0

45,3

36,2

53,0

Män

3,3

3,5

3,4

30,9

17,8

68,5

Totalt

6,2

6,0

3,8

43,6

33,8

56,0
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KOMMUNENS STYRELSE OCH NÄMNDER
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
Delårets verksamhet

Ekonomi,
belopp i tkr

Vårens arbete har präglats av de ekonomiska utmaningar som kommunen står inför. Att anpassa verksamheterna utifrån stramare ekonomiska ramar och
ändå ge medborgarna en rimlig och god service kräver
mod och engagemang från hela organisationen.

Verksamhetens intäkter

Oavsett vilken av kommunens tjänster invånarna använder ska de få ett gott bemötande och god service.
Värdegrunden PUMI har implementeras i de flesta av
kommunens verksamheter. Riktlinje för ledarskap och
kommungemensam chefsutveckling utifrån kommunens värdegrund har antagits.

31 aug
2019

2 638

2 885

Verksamhetens
kostnader

44 736

47 427

Nettokostnad

42 098

44 542

Budget

69 038

70 912

Prognos helår

68 038

70 442

1 000

470

0

792

Avvikelse
budget-prognos helår
Nettoinvesteringar

Tekniska nämnden upphörde vid årsskiftet och de
tekniska verksamheterna är nu organiserade under
kommunstyrelsen. Verksamheterna innefattar projektoch gata, drift, kost samt vatten och avlopp. En samhällsbyggnadsenhet har bildats där personal som arbetar med planärenden, kartor och GIS ingår.

31 aug
2018

rats i egen regi med ramavtalade entreprenörer. Renoveringen beräknas pågå mellan 2019-2022 och arbetet
kommer att förläggas under perioden vår till senhöst.

Kommunfullmäktige har beslutat ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inför 2020 bilda bolag avseende kommunens VA- verksamhet och kommunens
drift- och projektverksamhet. Arbetet att ta fram bolagsordning, ägardirektiv med mera pågår.
Kommunkansliet samordnar kommunens arbete med
dataskyddslagen, GDPR, tillsammans med Köpings
och Kungsörs kommuner och det gemensamma dataskyddsombudet. Arbetet med gemensamma dokument
och rutiner pågår.
Utvecklingsarbetet mot en mer digitaliserad ärendeprocess och sammanträdeshantering pågår med utveckling av gemensamma rutiner och arbetssätt för
nämndsekreterare, registratorer och handläggare.
Under delåret har kommunens kriskommunikativa
förmåga stärks genom utbildningar och länsöverskridande samverkan. Under händelsen om befarat förorenat vatten prövades kommunens kriskommunikativa
förmåga. Kommunikationsaktiviteter såsom VMA, sms,
webbinformation, pressmeddelande, Facebookinlägg
och intern information var insatser som genomfördes
för att nå allmänheten och medarbetare under samhällsstörningen.
Kostenheten har fortsatt att arbeta med hållbara måltider i kommunens verksamheter genom att bland
annat ställa krav i livsmedelsupphandlingen för att
exempelvis öka andelen svenska produkter och minska
produkter med stor klimatpåverkan.
Herrgårdsbron som är i dåligt skick har börjat renove-
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Arbetet med att utveckla stadskärnan har fortsatt och
en ny stadskärnegrupp är tillsatt med uppdrag att
utveckla det fysiska rummet. Nytorget och Nygatan är
först ut att förnyas och utvecklas.
Arboga kommun strävar efter att ha en nära kontakt
med företag för att skapa ett så bra företagsklimat som
möjligt. Kommunen använder därför många kanaler
för att nå ut med behövlig information. Företagsbesök
och morgonsofforna är viktiga delar av arbetet och
Arboga har nått sin högsta position någonsin i Svenskt
näringslivs undersökning av företagsklimatet.
Västra Mälardalen jobbar aktivt med kompetensförsörjning och har två fokus, att kompetent personal ska
flytta hit samt att skapa relevanta utbildningar för
lokala branscher. Med ViS (Västra Mälardalen i Samverkan) och HR-avdelningar på de större företagen har
en storytellingplattform tagits fram för att förmedla
fördelarna med att bo i och flytta till Västra
Mälardalen.

Ekonomi
Under processen med organisationsförändring av den
tekniska verksamheten behålls separata ekonomiredovisningar för kommunstyrelsens ordinarie verksamhet
och teknisk verksamhet.
Kommunstyrelsens ordinarie verksamhets prognos för
år 2019 (inklusive kommunfullmäktige, revision, överförmyndare) uppgår till ett överskott mot budget på
0,47 mnkr. Under delåret har investeringar genomförts
på KS för ombyggnad av entrén i Rådhuset med 0,8
mnkr. Prognosen är att investeringar för 0,8 mnkr på
KS samt 3 mnkr på KF genomförs år 2019 vilket inne
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bär ett överskott på 8,8 mnkr vid året slut.
Den tekniska verksamhetens prognos för år 2019 uppgår till ett överskott mot budget på 5,4 mnkr. Den avvikelsen beror på realisationsvinster i samband med
fastighetsförsäljningar. Under delåret har investeringar
genomförts för totalt 36,8 mnkr. Några av de största
investeringarna är Herrgårdsbron, Södra Brattberget,
Västermovägen och Jädersvägen. Investeringsbudgeten
för 2019 uppgår till 114,4 mnkr och prognosen visar
81,4 mnkr, ett överskott på 33 mnkr för årsöverskridande projekt vid årets slut.

Framtid
De ekonomiska utmaningar som kommunerna står
inför kommer att genomsyra all verksamhet under de
närmaste åren. För att möta framtiden har Arboga
kommun tagit fram en långsiktig finansiell analys som
kartlägger kommunens främsta utmaningar. Införandet
av en resursfördelningsmodell är ytterligare ett hjälpmedel i ekonomiarbetet. Modellen ska stödja politiken
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att fördela resurser från år 2020 och framåt. I budgetarbetet inför 2020 användes den nya modellen som stöd i
processen.
För att ta höjd för framtida utmaningar arbetar kommunen med effektiviseringar, digitalisering och att
fördjupa samverkan i Västra Mälardalen mellan kommunerna Arboga, Köping och Kungsör.
Konkurrensen om arbetskraften ökar bland annat till
följd av stora pensionsavgångar. För att trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en
attraktiv arbetsgivare och ledarskapsutveckling fortsatt
att vara i fokus.
Bostadsbyggandet i Arboga har ökat. För att möta det
behov som finns gällande nya bostäder och upprätthålla den planberedskap som kommunen avser ha för
framtiden behöver ytterligare detaljplaner för bostäder
tas fram.

VERKSAMHETSREDOVISNI NG
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Barn- och utbildningsnämnd
Delårets verksamhet
Barn- och utbildningsförvaltningen har under året haft
stora utmaningar med att få en ekonomi i balans. Föregående års underskott samt årets effektiviseringskrav
har inneburit en omfattande genomlysning av verksamheten inom förvaltningen. En stor organisationsöversyn har genomförts och presenteras för nämnden
under september månad.
Prognosen enligt våra beräkningar för måluppfyllelsen
är att andelen behöriga till gymnasiet är 88,5 procent,
vilket är en ökning från föregående år (87,8 procent).
Resultaten är preliminära, den officiella statistiken
presenteras senare under hösten. Andelen examensbevis i gymnasieskolan är lägre, 86 procent jämfört med
94 procent föregående år.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2018

31 aug
2019

Verksamhetens intäkter

55 491

52 162

Verksamhetens kostnader

281 470

286 128

Nettokostnad

225 979

233 966

Budget

327 044

336 702

Prognos helår

327 044

338 202

0

-1 500

278

326

Avvikelse
budget-prognos helår
Nettoinvesteringar

Samtliga lärare i grundskolan har deltagit i utbildningssatsningen ”Tillgängligt lärande” som bygger på
Skolverkets modul ”Specialpedagogik för lärande”. Det
är en kollegial fortbildning där inkludering är i fokus.
Syftet är att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever.
Specialpedagogerna på respektive skola har lett utbildningen och det har uppskattats som arbetsform. Arbetet kommer att fortsätta även under kommande läsår.
Inom förskolan har samtliga barnskötare genomgått en
fortbildningssatsning via Mälardalens högskola för att
höja kompetens utifrån förskolans uppdrag och den
nya läroplanen.

årets effektiviseringskrav på 4,7 mnkr har inneburit
stora omställningar i verksamheten och har i helårsprognosen nu minskats till minus 1,5 mnkr.

Framtid
All personal har deltagit i diskussioner kring organisationsöversynen. Arbetet fortsätter under kommande
läsår för att höja kvaliteten och likvärdighet i verksamheten.
Inom grund- och grundsärskolan ska arbetet med det
systematiska kvalitetsarbetet vad gäller resultatuppföljning kartläggas för att skapa en likvärdighet mellan
skolorna.

Inom gymnasieskolan har samtliga lärare och elever i
årskurs 1 och 2, samt vissa IM grupper, genomgått en
föreläsningsserie om uppkopplad undervisning och att
lära i en digital värld. Arbete har mynnat ut i en pedagogisk handlingsplan inom området.

Grund- och grundsärskolan ska även utveckla rutinerna gällande elevers övergångar mellan olika stadier.

Tre nya utbildningar till YH blev beviljade i början av
2019, Underhållsingenjör, Stödpedagog och Specialistundersköterska-demens. Den sista på distans, vilket är
nytt för Yrkeshögskolan i Arboga. Sedan tidigare har
Yrkeshögskolan även utbildningen till Elkraftsingenjör
beviljad. I juni 2019 examinerades 13 Elkraftsingenjörer.
Utbildningen till Elkraftsingenjör granskades av Myndigheten för Yrkeshögskolan och fick högsta betyg i
alla kategorier.

Ekonomi
Under året har Barn – och utbildningsnämnden haft
stora utmaningar med arbetet kring ekonomi i balans.
Föregående års minusresultat på minus 4,9 mnkr samt
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Höstterminen 2019 kommer teknikprogrammet/STG
att införa UF-konceptet som obligatoriskt arbetssätt
inom ramen för bland annat kursen Entreprenörskap,
undervisningen inom teknikområdena på SAAB samt
inom sommarprojekten.
Inom vuxenutbildningen har CNC och barnskötare
varit framgångsrika utbildningar och planer finns att
åter starta dessa till våren 2020.
Nätverket Lärvux Västmanland har fått projektpengar
av SPSM för att effektivisera nätverksträffarna och få en
bra digital plattform där vi kan dela med oss av idéer
och annat för undervisningen på ett enklare sätt. Projektet startade i januari 2019 och rektorerna har gjort en
fortsättningsansökan för 2020.

VERKSAMHETSREDOVISNI NG
FRITIDS- OCH KULTURNÄMND

Fritids- och kulturnämnd
Ekonomi,
belopp i tkr

Delårets verksamhet
Biblioteket har ett rikt och brett utbud av aktiviteter
för barn och vuxna, ofta i samverkan med de olika
studieförbunden. För vuxna anordnas bland annat
författarbesök, it-verkstäder och studiehjälp. I utbudet för barn finns bland annat sagostunder på både
svenska och arabiska och teaterföreställningar.
Biblioteket har fortsatt sitt samarbete med skolor och
förskolor, bland annat genom att eleverna i årskurs 2
och 3 fick se en levande operaföreställning på Medborgarhuset.

31 aug
2018

31 aug
2019

8 542

9 153

Verksamhetens kostnader

35 624

36 635

Nettokostnad

27 083

27 482

Budget

40 687

41 889

Prognos helår

40 687

41 889

0

0

447

0

Verksamhetens intäkter

Avvikelse
budget-prognos helår

En ny hiss har installerats, efter en längre tids återkommande driftsstopp och reparationer. Förtidsröstningen till EU valet genomfördes i maj. Arbetet
fortgår med att övergå till biblioteksdatasystemet
Koha. För 2018/19 beviljade Statens kulturråd biblioteket statsbidrag för "stärkta bibliotek" med syfte att
stärka det läsfrämjande arbetet i förskolan samt
arbetet med att nå kvinnor med annat modersmål än
svenska. Statsbidrag för ett andra år 2019/20 har
beviljats under våren.

Nettoinvesteringar

Arbete med att lägga om taket på Vasahallen påbörjades under våren. Arbetet med spontanidrottsplatsen fortgår.
I samverkan med föreningslivet har förvaltningen
arrangerat Knutsdansen, valborgsmässofirande,
nationaldag och midsommar.

Ungdomsenheten med kulturskola och fritidsgårdar
fick i augusti en ny enhetschef. Den tidigare chefen
slutade i mars. Den aktivitet som präglat kulturskolans verksamhet under vårterminen är regional
kulturskolans stora föreställning "Tillsammans i nöd
och lust" i Bombardier arena i Västerås. Eleverna fick
arbeta tillsammans med elever från länets kulturskolor. Kulturskolan syns också i flera andra publika
sammanhang, till exempel teaterföreställningar,
dansshower och orkesterframträdanden.

Även i år beviljades kommunen statliga medel för
sommarlovsaktiviteter. Ett brett utbud av aktiviteter
har erbjudits barn mellan sex och femton år. Ekbacksbadet, Biblioteket och ungdomsenheten har
samtliga bidragit med aktiviteter. Föreningar har
också erbjudit aktiviteter för sommarlovslediga barn
med hjälp av de statliga sommarlovspengarna.

Ekonomi
Fritid- och kulturförvaltningens enheter har gemensamt tagit ansvar för att hålla ekonomin i balans.

Något som ökat stort på fritidsgårdarna är intresset
att spela in musik i inspelningsstudion på Brandsta.
Marknadsföringsaktiviteterna har gett utslag i form
breddat utbud av aktiviteter samt att fler ungdomar i
verksamheten.

Framtid
Ett rikt fritid- och kulturliv är av stor vikt även för en
liten kommun. Framtidens kommuninvånare ställer
höga krav på möjligheter till både organiserat och
spontant utövande och deltagande i fritid- och kulturlivet. Detta samtidigt som de kommande åren
kommer ge oss utmaningar i och med de allt stramare ekonomiska ramarna.

Ekbacksbadet har ett stort utbud av aktiviteter för
alla åldrar, från bebisar till pensionärer. Bland annat
har tio baby-sim-kurser och 15 vattengympa-kurser
genomförts. Morgonsimmet är populärt och flera av
motionärerna äter även frukost på badet efter simningen. Inomhusbadet har som vanligt varit stängt
en period under sommaren för underhåll.

Biblioteket kommer under hösten att övergå till
Bibliotek i Västmanland i nytt datasystem och på en
ny gemensam webbsida. Övergången kan med stor
sannolikhet kräva stängning av biblioteket under
några dagar. Stärkta bibliotek fortsätter under ännu
ett år. Arboga bibliotek har beviljats 650 000 kronor
av statens kulturråd för 2019/20. En ny Biblioteksplan för 2020-22 ska tas fram under hösten 2019 i
syfte att ange inriktningen för hela kommunens
biblioteksverksamhet.

Föreningsbidrag har beviljats 53 föreningar och 12
föreningar har beviljats investeringsstöd. Sju studieförbund har beviljats verksamhetsstöd. En föreningsträff har genomförts under våren. Föreningar från
Arboga, Kungsör och Köping bjöds in för att ta del
av information från bland andra allmänna arvsfonden och Leader. Träffen avslutades med att ordföranden i riksidrottsförbundet, Björn Eriksson pratade om trygga föreningsmiljöer.
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VERKSAMHETSREDOVISNI NG
FRITIDS- OCH KULTURNÄMND

Kulturskolans filmpedagog kommer under läsåret
2019/2020 att genomföra ett projekt tillsammans
med Arbogas förskolor, inom Skapande förskola.
Barn i förskolan ska få lära sig att göra animerad film
i ”stop motion-teknik”. Under projektet kommer
totalt cirka 300 förskolebarn, uppdelade i små grupper, att skapa film med hjälp av filmpedagogen.

liksom Halloweenkväll och Spa-kväll.
Samtal förs med skolan om att försöka hitta samarbete mellan föreningslivet och gymnasieskolan som
gynnar båda verksamheterna. Samarbeten mellan
olika typer av föreningar diskuteras också. För att
kunna dra nytta av varandra krävs öppna dialoger
och att våga tänka nytt. I Medborgarhuset har ljudoch bildtekniken inte fungerat på ett önskvärt sätt.
Vissa åtgärder är gjorda med positivt resultat. Det
genomförs löpande förbättringar av tekniken i huset.

Ekbacksbadet utökar sin verksamhet med två babysimgrupper, en bläckfisk- och en vattengympagrupp. En aktivitetsdag tillsammans med gymmet,
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VERKSAMHETSREDOVISNI NG
SOCIALNÄMND

Socialnämnd
Delårets verksamhet
Det ekonomiska läget, utifrån fjolårets resultat och
årets prognos samt att många av de i ledande befattningar slutat har inneburit ett stort fokus på ekonomi och organisation i det dagliga arbetet centralt.
Vård och omsorg har haft många chefsbyten vilket
påverkat organisationen negativt. En utredning som
genomlyst hela vård och omsorg visade på brister
bland annat vad gäller strukturer, ledarskap, medarbetarskap, vikarier, scheman och boendefokus.
Planeringen för uppstart av det nya boendet Åspegeln är i gång.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2018

31 aug
2019

Verksamhetens intäkter

63 765

54 495

Verksamhetens kostnader

288 314

276 236

Nettokostnad

224 549

221 741

Budget

303 258

305 091

Prognos helår

328 150

333 936

Avvikelse
budget-prognos helår

-24 892

-28 845

574

288

Nettoinvesteringar

Individ- och familjeomsorgen har haft ett stort tryck
på många verksamheter framförallt gällande våld i
nära relation, utredningar, placeringar och försörjningsstöd.

arbetsmarknadsverksamheten ge ett överskott på 0,6
mnkr.

Framtid

Stödboendet för ensamkommande samt motivationsboendet kommer att läggas ned i höst.

Fortsatt fokus kommer att vara på socialförvaltningens
ekonomiska läge. En intern resursfördelningsmodell
behöver utarbetas.

En ny verksamhetschef för IFO-vuxen har anställts
efter att tidigare chef gått i pension.

En nuvarande och framtida utmaning är att rekrytera
medarbetare med rätt kompetens till verksamheterna.
Verksamheterna behöver bland annat ar-beta med att
anpassa arbetsuppgifter efter kompetens, satsa på kompetensutveckling samt bli en attraktivare arbetsgivare.
Detta blir en stor utmaning utifrån det ekonomiska läget.

Verksamheten för funktionshinder öppnar ett nytt
boende 2020. Byggnationen beräknas starta i september 2019.
Statsbidrag till habilitetsersättning har erhållits och
genom ett samarbete med Högskolecentrum kommer en stödpedagogutbildning att startas i höst.

Stort fokus måste ligga på planeringen för Åspegelns
öppnande. Under hösten behöver personal frigöras för
att planera för inköp av inventarier, möbler, rekrytering
av medarbetare, utarbetande av rutiner med mera.

Feriepraktiken beslutade nämnden om att lägga ned
som en besparingsåtgärd.
Flyktingmottagandet har minskat kraftigt, endast 11
personer har mottagits av Arboga under delåret.
Genom att färre anvisats, klarade arbetsmarknadsverksamheten inte av servicen av trädgårdsarbete
som tidigare år.

Den demografiska befolkningsutvecklingen, där andelen
äldre som är i behov av hjälp och stöd ökar. 39 personer
står i kö för att få ett boende i kommunen.
Hällbackens lokalers framtida användning behöver utredas och beslutas om.

Integrationsarbetet med inriktning på arbete och
språk fortsätter.

Förvaltningen har påbörjat en genomlysning av hemtjänsten och tagit fram uppgifter för att kunna mäta effektivitetsgraden. Detta arbete fortsätter för att belysa
och effektivisera stödprocesserna i syfte att frigöra tid för
brukarna.

Ekonomi
Socialnämndens prognos visar på ett underskott jämfört med budget på minus 28,8 mnkr. Det är främst
inom vård- och omsorg det stora underskottet finns
(minus 15,6 mnkr) och då framförallt inom hemtjänstverksamheten som bedöms avvika med minus 10,2
mnkr mot budget vid årets slut.

Arbetet med att ständigt förbättra och utveckla både
utredningsförfarandet och öppenvårdsinsatserna fortgår.
Årets satsning är FOAS- familjeorienterat arbetssätt för
barn i missbruksfamiljer. Satsningen sker tillsammans
med IFO Vuxen och finansieras av beviljat statsbidrag.

Individ- och familje-omsorgen, inklusive verksam-het
för ensamkommande barn, prognostiseras avvika
med minus 5,5 mnkr mot budget.

Det är brist på lägenheter som gör det möjligt för de
ensamkommande flyktingungdomarna att flytta till eget
boende när de är redo för det. Detta är ett bekymmer då
ungdomarna riskerar att bli kvar på boendeplatser utan
att ha behov av det.

Verksamheten för funktionshinder prognostiserar ett
underskott på minus 4,4 mnkr samt så förväntas
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Missbruksvården i Arboga är under omstrukturering och en av orsakerna är att motivationsboendet
kommer att läggas ned.

Nyanländas etableringstid i det svenska samhället behöver bli så kort som möjligt. Arbetet med detta har redan
startat på olika områden men samverkan mellan alla
berörda parter behöver bli bättre och viktigt i detta arbete blir att få en gemensam mål-bild som fokuserar på
respektive individs möjlig-heter.

Inom öppenvården sker en spännande utveckling
tillsammans med Köping och Kungsör, med förslag
om 12-stegsbehandling för alla tre kommuner.

Snabbare språkutveckling, enklare jobb och kommunens
samlade insatser kommer att vara avgörande för integrationsarbetet. Tillgången av bostäder kommer också att
vara en viktig fråga.

Projekt om digitalisering av bland annat ansökningsförfarandet till försörjningsstöd pågår.
I dagsläget är det åtta personer med beslut om boende som inte är verkställda och risken att få betala
särskild avgift ökar ju längre tiden går. Projektering
av ett nytt LSS-boende har pågått sedan november
2017 och är nu klar. Förhoppningen är att det blir
byggstart i september 2019 men behovet av boendeplatser kommer ändå inte vara helt tillgodosett.
Åbrinken är inte ett fullvärdigt LSS-boende och i
framtiden behöver man bygga ett nytt boende för
dem som bor där och då utöka platserna från fem till
sex.

Arbetslösheten bland lågutbildade och försörjningsstödstagare ökar, tillsammans med det ökade etableringsarbetet och arbetet mot ungdomsarbetslösheten innebär
detta ett ökat behov av åtgärder från Arbetsmarknadsverksamheten
Viktig fråga inför 2020 är Navets framtid då projektet
som riktar sig till ungdomar 15- 24 år avslutas i november 2019.

Utifrån att verksamheten inom daglig verksamhet
växer finns behovet av en samordnartjänst eller arbetsledare, alternativt att ansvarig enhetschef avlastas
med färre ansvarsområden.
Arbetsförmedlingens förändring har och kommer att
få stora konsekvenser för kommunen. Hur det kommer att förändras finns idag inget klart beslut om.
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VERKSAMHETSREDOVISNI NG
KOMMUNÄGDA FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

KOMMUNÄGDA FÖRETAG OCH
ORGANISATIONER
Arboga kommuns samtliga åtaganden omfattar förutom kommunens egen verksamhet även hel- och delägda
bolag och kommunalförbund.
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VERKSAMHETSREDOVISNI NG
KOMMUNENS ÅTAGANDEN

Kommunens åtaganden i företag
och organisationer
Rådhuset i Arboga AB

Resultat,
belopp i tkr

I slutet av år 2010 bildades en helägd fastighetskoncern med ett moderbolag, Rådhuset i Arboga AB,
samt två dotterbolag, Arbogabostäder AB samt
Kommunfastigheter i Arboga AB. Verksamheten i
bolagen startade under år 2011.

Rådhuset i Arboga AB

Efterfrågan på bostäder är stor och per sista augusti
2019 uppgår vakansgraden för bostäder till 1,7 procent. Den totala outhyrda lokalytan uppgår till 65
kvm. Antalet lediga lokaler per sista augusti 2019 var
fyra stycken.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Från och med år 2011 har ett kommunalförbund för
bygg-, miljö- och hälsoskyddsverksamhet startats
tillsammans med Kungsörs kommun, Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).

31 aug
2019

498

0

Kommunfastigheter i
Arboga AB

6 793

8 816

Arbogabostäder AB

3 243

2 369

2 571

1 334

-1 092

-12 474

Resultat,
belopp i tkr

30 juni
2018

30 juni
2019

Sturestadens Fastighets AB
(moderbolag)

10 833

10 972

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Västra Mälardalens Kommunalförbund

Koncernens prognos för år 2019 uppgår till 7,9 mnkr.
Det är främst Kommunfastigheter som prognostiserar ett överskott, 7,3 mnkr.

31 aug
2018

kade logistikytor och dels avseende underhållsarbete
under 18 månader.
Solcellsanläggningarna på fastigheterna Gösen 15
och Trädgården har tagits i bruk.

Förbundets prognos för år 2019 uppgår till minus
0,170 mnkr.

Koncernens prognos för år 2019 uppgår till en vinst
före skatt på 14,1 mnkr.

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Arboga kommun samarbetar med Köpings, Kungsörs och Surahammars kommuner genom Västra
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) med verksamhet inom räddningstjänst, lönehantering, IT,
upphandling med mera.

Övriga intressen
Arboga kommun har också ägarintressen i Mälarenergi Elnät AB med 10,2 procent, i VafabMiljö
Kommunalförbund, 4,53 procent, samt i Kommuninvest ekonomisk förening. Under år 2017 förvärvade kommunen aktier i Inera AB. Inera arbetar med
gemensamma digitala lösningar, bland annat inom
vårdområdet.

Förbundets prognos för år 2019 uppgår till minus
12,9 mnkr. Det är främst uppbokning av resultatutjämningsfond till VafabMiljö samt räddningstjänsten
som svarar för underskottet.

Under år 2010 bildade Arboga kommun tillsammans
med Köpings och Kungsörs kommuner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt dåvarande landstinget Västmanland, ett finansiellt samordningsförbund i Västra Mälardalen. Syftet är att samverka
inom rehabiliteringsområdet.

Sturestadens Fastighets AB
Tillsammans med Byggnadsfirman Lund AB äger
kommunen Sturestadens Fastighets AB (50 procent
vardera). Sturestadens Fastighets AB äger i sin tur,
till 100 procent, Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB, Norra Skogen i Arboga Fastighets AB samt
Seniorbostäder i Arboga AB.

Tillsammans med dåvarande landstinget Västmanland och länets kommuner bildades år 2000 den
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten.

Nybyggnadsprojektet Gropgården har under första
halvåret tagit fart och arbetet med att ta fram bygglovshandlingar har startat.
Överenskommelser har träffats, dels avseende utö-
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DRIFT- OCH
INVESTERINGSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige och

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall
31 aug
2018

Utfall
31 aug
2019

Prognos
2019

Avvikelse
budgetprognos
2019

64 037

70 912

42 098

44 542

70 442

470

337 253

336 702

225 979

233 966

338 202

-1 500

kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Fritids- och kulturnämnd

41 132

41 889

27 083

27 482

41 889

0

337 224

305 091

224 549

221 741

333 936

-28 845

42 556

49 870

28 289

27 974

44 461

5 409

822 202

804 464

547 999

555 705

828 930

-24 466

-828 842

-812 884

-551 396

-563 372

-831 200

18 316

-6 641

-8 420

-3 398

-7 667

-2 270

-6 150

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall
31 aug
2018

Utfall
31 aug
2019

Prognos
2019

0

12 642

0

792

3 800

Barn- och utbildningsnämnd

1 000

1 000

278

326

750

250

Fritids- och kulturnämnd

2 756

3 215

447

158

420

2 795

Socialnämnd
Teknisk nämnd
Summa nämnder,
nettokostnader
Summa finansiering,
nettointäkter
SUMMA

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige och

Avvikelse
budgetprognos
2019
8 842

kommunstyrelse

Socialnämnd

907

1 154

574

288

1 154

0

Teknisk nämnd

39 652

114 405

20 233

36 796

81 405

33 000

Summa nämnder

44 315

132 416

21 532

38 360

87 529

44 887
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Not
Belopp i tkr

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall
31 aug
2018

Utfall
31 aug
2019

Prognos
2019

Avvikelse
budgetprognos
2019

Verksamhetens intäkter

1

213 831

167 867

137 015

130 893

167 867

0

Verksamhetens kostnader

2

-1 035 103

-971 560

-681 233

-689 671

-1 008 199

-36 639

Jämförelsestörande post

3

25 690

0

10 823

15 809

21 064

21 064

Avskrivningar

4

-22 756

-21 843

-15 059

-16 472

-21 843

0

-818 338

-825 536

-548 454

-559 441

-841 111

-15 575

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

5

620 796

643 394

413 998

429 073

643 305

-89

Generella statsbidrag

6

185 417

189 082

122 460

130 578

191 866

2 784

Finansiella intäkter

7

18 574

18 595

14 532

14 527

20 141

1 546

Finansiella kostnader

8

-5 072

-17 115

-3 693

-3 700

-5 727

11 388

Jämförelsestörande post

3

5 264

0

4 555

-3 370

-6 204

-6 204

6 641

8 420

3 398

7 667

2 270

-6 150

0

0

0

0

0

0

6 641

8 420

3 398

7 667

2 270

-6 150

och utjämning

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER
Extraordinära poster

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT

9
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

31 aug
2018

31 aug
2019

31 aug
2019

Avskrivningar byggnader o tekn.anl.

-9 134

-10 406

Avskrivningar maskiner o inventarier

-5 925

-6 066

SUMMA

-15 059

-16 472

Not 5 - Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

415 791

433 197

Not 4 - Avskrivningar

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Från driftredovisning nämnderna

216 744

210 682

Från driftredovisning finansiering

695 940

712 879

-199 937

-196 221

-563 707

-590 113

-12 025

-6 334

Avgår interna poster
Avgår skatter, generella statsbidrag,
finansiella intäkter, fastighetsavgift
Avgår jämförelsestörande post

31 aug
2018

Belopp i tkr

Slutavräkningar
SUMMA EXTERNA INTÄKTER

137 015

130 893

Taxor och avgifter

29 386

32 675

Försäljningsmedel

7 887

9 521

Försäljning verksamhet

17 773

15 522

Hyror och arrenden

12 513

12 714

Driftbidrag

68 177

58 697

Fördelas enligt nedan:

Övriga externa intäkter

1 279

1 764

SUMMA

Inkomstutjämning

113 947

Kostnadsutjämning

-9 691

-9 131

LSS-utjämning

-3 026

-4 504

Regleringsavgift/bidrag
Generella bidrag staten

11 743

Räntor utlämnade lån

9 156

9 097

Övriga finansiella intäkter

5 376

5 430

14 532

14 527

Från driftredovisning finansiering

-144 544

-149 506

Not 7 - Finansiella intäkter

15 059

16 472

199 937

196 221

16 410

17 335

-3 353

-3 806
-689 671

17 697
130 578

SUMMA

-681 233

826

17 380
11 335

-766 387

SUMMA EXTERNA KOSTNADER

0

122 460

-764 742

Avgår interna poster
Avgår finansiella kostnader, LSS,
kostnadsutjämningsavgift
Avgår jämförelsestörande post

429 073

106 462

Från driftredovisning nämnderna
Avgår avskrivningar

-4 124

413 998

Not 6 - Generella statsbidrag och utjämning

Kommunal fastighetsavgift
Not 2 - Verksamhetens kostnader

-1 793

SUMMA
Not 8 - Finansiella kostnader

Fördelas enligt nedan:

Räntor lån

-2 279

-2 107

Personalkostnader inkl. pensioner
Köp av verksamhet samt konsultkostnad
Bidrag och transfereringar
Lokal-, markhyror o fastighetskostnader
Driftkostnader. bränsle, energi o
vatten

Ränta intjänad pension

-1 372

-1 551

-427 994

-436 192

-73 531

-63 222

-29 501

-29 526

-77 876

-82 402

-7 282

-7 403

-65 050

-70 926

7 254

8 457

1 760

2 052

22

6 335

1 787

-1 035

Utdelning Mälarenergi

10 200

2 300

Finansiell kostn.pensionsförpliktelse

-4 543

-4 563

Löneskatt på finansiell kostnad

-1 102

-1 107

Övriga externa kostnader
Not 3 - Jämförelsestörande post
Verksamheten
Pensionsförpliktelser intjänade till och
med år 1997
Löneskatt på pensionsförpliktelser
intjänade till och med år 1997
Försäljning mark o exploatering
Bokfört värde försäljning exploatering
-Finansiering
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Övriga finansiella kostnader
SUMMA

-42

-42

-3 693

-3 700

3 398

7 667

Not 9 - Årets/periodens resultat
Periodens resultat

Balanskravsavstämning
Under 13 år har följande resultat samt prognos för år 2019
redovisats enligt avstämning mot balanskravet:
2006
15,3 mnkr
2007
-1,7 mnkr
2008
2,1 mnkr
2009
-1,0 mnkr
2010
16,4 mnkr
2011
4,1 mnkr
2012
27,9 mnkr
2013
13,8 mnkr
2014
16,8 mnkr
2015
22,9 mnkr
2016
44,9 mnkr
2017
16,6 mnkr
2018
4,3 mnkr
Prognos 2019 exklusive reavinster
1,0 mnkr
Summa
183,4 mnkr
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KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS
31 aug
2018

31 aug
2019

3 398

7 667

14 967

16 258

1 538

-1 047

93

0

0

0

19 996

22 878

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

8 352

14 564

Ökning/minskning förråd och varulager

262

262

-38 581

-38 492

-9 971

-788

-21 532

-38 360

22

1 724

Investeringar finansiella anläggningstillgångar

0

-100

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0

0

-21 510

-36 736

Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Avskrivningar/nedskrivningar
Förändring pensionsavsättningar inklusive löneskatt
Avsättning deponi
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar
Försäljning materiella anläggningstillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring långfristiga skulder

-5 718

33 870

Förändring långfristiga fordringar

9 205

0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

3 487

33 870

ÅRETS KASSAFLÖDE

-27 994

-3 654

Likvida medel vid årets början

138 386

130 830

Likvida medel vid periodens slut

110 392

127 176

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

-27 994

-3 654
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BALANSRÄKNING
Not

31 aug
2018

31 dec
2018

31 aug
2019

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

421 136

467 674

455 568

Maskiner och inventarier

11

40 145

46 481

42 402

Pågående projekt
Finansiella anläggningstillgångar exklusive bidrag statlig
infrastruktur
Summa anläggningstillgångar

12

51 568

14 084

50 457

13

676 077

675 824

675 900

1 188 926

1 204 063

1 224 327

Bidrag till statlig infrastruktur

14

14 092

13 875

13 445

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

15

2 185

2 446

1 985

Fordringar

16

46 239

75 340

60 776

Kassa och bank

17

110 392

130 831

127 176

158 816

208 416

189 937

1 361 834

1 426 355

1 427 709

332 053

335 156

342 823

3 398

6 641

7 667

387 543

378 031

376 984

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

18

- varav årets/periodens resultat
Avsättningar
Avsättning pensioner
Avsättning deponi

7 203

7 110

7 110

19

394 746

385 141

384 094

Långfristiga skulder

20

436 712

430 059

463 285

Kortfristiga skulder

21

198 323

275 999

237 507

635 035

706 058

700 792

1 361 834

1 426 355

1 427 709

52 342

118 886

471 772

Summa avsättningar
Skulder

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser

22

Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser

Finansiell leasing
Operationell leasing

39

0

0

0

52 342

118 886

471 772

0

0

0

2 332

2 550

3 475
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NOTER TILL BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

31 aug
2018

31 aug
2019

Not 10 - Mark, byggnader o tekn anl
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat utgående värde
Avskrivningstider: (ingen avskrivning på
mark)
Genomsnittlig avskrivningstid exklusive
mark:

Belopp i tkr

31 aug
2018

31 aug
2019

69 514

80 726

2 654
0

1 987
-2 124

0

0

72 168

80 589

-26 098

-34 245

-5 925
0

-6 003
2 061

-32 023

-38 187

Not 11 - Maskiner och inventarier
614 189 667 514
2 194
0
-22

-1 730

0

30

616 361 665 814

-186 092 -199 840
-9 133

-10 406

0

0

-195 225 -210 246

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

421 136

455 568

Redovisat utgående värde

40 145

42 402

3-65 år

3-65 år

Avskrivningstider:
Genomsnittlig avskrivningstid:

3-33 år
11 år

3-33 år
7 år

34 år

44 år

Ingående anskaffningsvärde

33 954

14 084

Årets investeringar
Årets omklassificeringar

17 614

36 373

0

0

Utgående anskaffningsvärde

51 568

50 457

37 985

37 985

0

0

Not - 12 Pågående projekt

Specifikation
Markreserv

21 877

21 140

Verksamhetsfastigheter

19 772

18 876

Fastigheter för affärsverksamhet

183 481

191 436

Publika fastigheter

192 445

220 596

3 561

3 520

Fastigheter för annan verksamhet

Avskrivningstider: Pågående projekt
avskrivs ej.
Not - 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Mälarenergi Elnät AB
VAFAB Miljö AB
Sturestadens Fastighets AB

1 500

1 500

Arboga vatten och avlopp AB

0

50

Arboga kommunalteknik AB

0

50

Rådhuset i Arboga AB

100

100

Fibra AB

10

10

Summa

39 595

39 695

Andelar
Sveaskog
Västmanlands tolkservice
Kommuninvest i Sverige AB
Västmanlands läns företagarförening

40

8

8

17

17

5 811

5 671

1

1

Inera AB

42

42

Summa

5 880

5 739

EKONOMISK REDOVISNING
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Belopp i tkr

31 aug
2018

31 aug
2019

Belopp i tkr

Utlämnade lån/långfristig fordran
Kommuninvest i Sverige AB

2 088

2 088

61 200

61 200

Sturestadens Fastighets AB

3 000

3 000

Seniorbostäder i Arboga AB
Marieborgs lagerfastigheter
i Arboga AB

2 250

2 250

Mälarenergi Elnät AB

Arbogabostäder AB
Kommunfastigheter i Arboga AB
Rådhuset i Arboga AB
VafabMiljö Kommunalförbund långfr.for
Summa

25 000

25 000

33 224

33 224

450 740

450 740

49 900

49 900

2 911

2 911

630 313

630 313

Bostadsrätter
Bostadsrätter HSB
Summa
SUMMA
Not 14 - Bidrag till statlig infrastruktur
Citybanan
Ackumulerad upplösning bidrag statlig
infrastruktur
Summa
SUMMA

290

152

290

152

676 077

675 900

16 176

16 176

-2 084

-2 731

14 092

13 445

690 169

689 345

31 aug
2018

31 aug
2019

Not 19 - Avsättningar
Avsatt till pensioner inklusive löneskatt
Avsättning ansvarsförbindelse
inklusive löneskatt
Avsättning till deponi

76 034

82 052

311 509

294 932

7 203

7 110

SUMMA

394 746

384 094

Not 20 - Långfristiga skulder
Kommuninvest i Sverige AB

408 022

427 560

Kortfristig del långfristig skuld

-14 242

-14 858

393 780

412 702

44 704

53 166

-2 701

-3 601

42 003

49 565

929

1 063

0

-46

929

1 017

436 712

463 285

Anslutningsavgifter
Ackumulerad upplösning anslutningsavgifter

Skuld för investeringsbidrag
Ackumulerad upplösning investeringsbidrag

SUMMA

*Bidraget upplöses på 25 år med början
2013-05-01

Not 21 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

17 188

31 057

Not 15 - Förråd

Interimsskulder

51 354

84 183

Förråd

2 185

1 985

Arbetsgivaravgift

11 797

11 654

SUMMA

2 185

1 985

Preliminärskatt

10 070

10 360

Semesterlöneskuld

34 862

34 760

Flyktingstatsbidrag

20 726

12 442

Kortfristig del långfristig skuld

14 242

14 858

Upplupen pension individuell del

22 474

21 185

Not 16 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Prognos slutavräkning skatt
Avräkning moms
Övriga kortfristiga fordringar
SUMMA

11 317
9

9 936
0

1 139

4 829

33 774

46 011

Upplupna löner

0

0

60 776

Checkräkningskredit

0

0

11 620

9 140

46 239

Skuld till abonnentkollektivet
Not 17 - Kassa och bank
Handkassor

Övriga kortfristiga skulder
48

11

Sparbanken Västra Mälardalen

110 344

127 165

SUMMA

110 392

127 176

*Kommunen har en checkkredit på 50 miljoner kronor som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.

Periodens resultat
SUMMA

328 655

335 156

3 398

7 667

332 053

342 823

0

0

59 850

59 850

Där av:
Va-verksamhet
Pensioner

Not 22 - Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser

7 868

198 323

237 507

0

0

Borgensförbindelser

Not 18 - Eget kapital
Ingående värde

SUMMA

3 990

Kommunfastigheter i Arboga AB

0

417 000

VafabMiljö Kommunalförbund

28 312

28 313

Sturestadens Fastighets AB

12 000

12 000

Västra Mälardalens Kommunalförbund

10 734

13 338

71

71

Förlustansvar för Egnahem
Arboga Golfklubb
SUMMA

41

1 225

1 050

52 342

471 772
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REDOVISNINGSPRINCIPER
God redovisningssed

Tillgångar, avsättningar och skulder

Ambitionen är att följa den kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som Rådet
för kommunal redovisning ger. Nedan lämnas
kommentarer till de redovisningsprinciper kommunen använt samt avvikelser jämfört med lagstiftning och rekommendationer.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar. Kommunen tillämpar komponentavskrivning med linjär avskrivningsmetod.
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter
en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Viss
vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. Avskrivning påbörjas månaden efter den månad då investeringen är slutförd. På tillgångar i
form av mark, konst samt pågående arbete görs
inga avskrivningar. Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat om en beloppsgräns för
investeringar på ett prisbasbelopp exklusive moms
(46 500 kr år 2019).

Rättvisande bild
Periodiseringar har skett för att ge en rättvisande
bild av kommunens resultat och finansiella ställning
för delåret. Det innebär att utgifter kostnadsförts
den period då förbrukningen skett och inkomster
intäktsförts den period då intäkterna genererats.
Väsentlighetsprincipen har varit utgångspunkten
för belopp som periodiserats (10 tkr).

Utifrån anläggningstillgångarnas bokförda värde
beräknas en intern räntekostnad som belastar verksamheten med 1,5 procent. Anläggningstillgångar
för va-verksamheten belastas med kommunens
externa genomsnittsränta.

Intäkter och kostnader
Prognos för avräkningen av skatteintäkterna för
åren 2018 och 2019 har baserats på SKL:s prognos
cirkulär 19:35 i augusti månad 2019.

Exploateringsmark, som är avsedd att försäljas,
klassificerats som omsättningstillgång i kommunens
balansräkning.

Åtaganden för kommunens personal
Pensionsåtaganden avseende det individuella valet,
och som intjänats under perioden, har kostnadsförts
och redovisats som kortfristig skuld. Det gäller även
den särskilda löneskatten (24,26 procent) för individuella delen. Åtaganden för visstidspension eller
särskild ålderspension samt intjänad pension på
löneandelar över 7,5 basbelopp har kostnadsförts
under perioden samt redovisats som avsättning i
balansräkningen. Pensionsskulden för de förtroendevalda är inte redovisad då den anses vara för
osäker.

Leasingavtal, både operationella och finansiella,
redovisas som en upplysningspost i balansräkningen. Finansiell leasing har inte redovisats i
resultat- och balansräkningen på grund av liten
omfattning.
Totalt avsatt för täckning av Kallstenstippen är 7,1
mnkr vid utgången av augusti månad 2019.
Omsättningstillgångar har värderats till det lägsta
av anskaffningsvärdet och verkligt värde.

Från och med år 2010 har Arboga kommun bytt från
den så kallade blandmodellen till fullfondsmodellen
när det gäller redovisning av pensioner. Pensionsåtaganden intjänade före år 1998 redovisas i balansräkningen och förändringarna av dessa redovisas
som en kostnad respektive år. Tidigare år har dessa
pensionsåtaganden redovisats som ansvarsförbindelse, det vill säga som en upplysningspost i balansräkningen. Pensionerna är redovisade enligt RIPS
17.

Kundfordringar som är äldre än ett år betraktas som
osäkra och har skrivits ned i redovisningen. Dock
kvarstår fordran mot den enskilde.
Den beräknade amorteringen för ett år framåt har
omklassificerats till kortfristiga skulder och bokförts
som kortfristig del av långfristig skuld.

Eget kapital
I enlighet med Vattentjänstlagen har periodens
resultat för va-verksamheten ombokats som en
kortfristig skuld till abonnentkollektivet. För vaverksamheten gäller självkostnadsprincipen och allt
överskott ska återgå till taxekollektivet.
”Pensionsavsättningar” till och med år 1997 utgör
59,9 mnkr av kommunens egna kapital vid utgången av augusti månad 2019.

Löneförhandlingar för året är avslutade och retroaktiva löner är utbetalda och redovisade under delåret
för samtliga anställda.
Förändringen av semesterlöneskulden, som avser ej
uttagna semesterdagar samt okompenserad övertid,
har belastat periodens resultat med en schablonberäkning utifrån ett genomsnitt av förändringarna de
senaste tre åren.
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bedömningen gjorts att snabbheten efterfrågas i
större utsträckning än sammanställd redovisning. I
delårsrapporten finns ett avsnitt med information
om delårets verksamhet samt aktuell ekonomisk
ställning för de organisationer som vanligtvis skulle
ingå i en sammanställd redovisning.

Sammanställd redovisning
Arboga kommun upprättar ingen sammanställd
redovisning per 2019-08-31. En avvägning har gjorts
mellan att så snabbt som möjligt redovisa delårsrapporten till kommunfullmäktige och att upprätta
sammanställd redovisning i delårsrapporten. Delårsrapporten förlorar snabbt i aktualitet varför
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BILAGA
VA-VERKSAMHET SÄRREDOVISNING
Va-verksamhetens siffror ingår i Arboga kommuns
delårsrapport. Nedanstående resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter är endast
en särredovisning av va-verksamheten.

nollresultat. Om ett överuttag, det vill säga överskott, har skett ska det egna kapitalet återställas så
snart som möjligt inom en treårsperiod. År 2014
ändrade va-verksamheten redovisningsprincip och
redovisar det så kallade överuttaget som en förutbetald intäkt, skuld till abonnentkollektivet.

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens vaverksamhet. Verksamheten regleras av Lagen om
allmänna vattentjänster. Huvudprincipen är att
verksamheten ska finansieras med avgifter för utförda tjänster till sina abonnenter, det vill säga medborgare och företag i kommunen. Avgifterna för vaverksamheten ska baseras på självkostnadsprincipen, verksamheten ska därför normalt redovisa ett

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Not

Bokslut
2018

Budget
2019

Utfall
31 aug
2018

Utfall
31 aug
2019

Verksamhetens intäkter

1

27 425

26 794

16 437

19 472

Verksamhetens kostnader

2

-20 703

-19 648

-11 965

-14 802

Avskrivningar

3

-5 437

-5 738

-3 620

-3 857

1 285

1 408

852

813

Belopp i tkr

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella intäkter

4

10

0

9

11

Finansiella kostnader

5

-1 295

-1 408

-861

-824

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER

0

0

0

0

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

0

0

0

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT

6

VA-VERKSAMHETEN RESULTA TRÄKNING
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Noter till resultaträkning va-verksamheten
Belopp i tkr
Not 1 - Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Fast avgift
Anläggnings/anslutningsavgifter
Övriga intäkter

31 aug
2018

31 aug
2019

10 261

8 590

5 256

9 989

654

757

266

136

16 437

19 472

Personalkostnader

-3 059

-3 587

Köp av verksamhet samt konsultkostnad

-4 965

-6 695

Lokal-, markhyror o fastighetskostnader

-2 507

-3 034

Driftkostnader. bränsle, energi o vatten

-1 434

-1 486

-11 965

-14 802

Not 3 – Avskrivningar
Avskrivningar byggnader och tekniska anläggningar
Avskrivningar maskiner och inventarier

-3 385

-3 602

-235

-255

SUMMA

-3 620

-3 857

SUMMA
Not 2 – Verksamhetens kostnader

SUMMA

Not 4 – Finansiella intäkter
Räntor likvida medel

0

0

Ränteintäkter på kundfordringar
SUMMA

9
9

11
11

Not 5 – Finansiella kostnader
Räntor på lån från kommunen

-861

-824

Övriga räntekostnader

0

0

-861

-824

Periodens resultat

0

0

SUMMA

0

0

SUMMA
Not 6 Årets/periodens resultat
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KASSAFLÖDESANALYS
VA-VERKSAMHETEN
31 aug
2018

31 aug
2019

0

0

3 620

3 402

0

0

3 620

3 402

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

1 047

-1 034

Ökning/minskning förråd och varulager

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

2 707

-11 427

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

7 374

-9 059

-4 125

-8 319

Försäljning/utrangering materiella anläggningstillgångar

0

0

Investeringar finansiella anläggningstillgångar

0

0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0

0

-4 125

-8 319

8 850

8 335

0

0

8 850

8 335

12 099

-9 043

Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Avskrivningar/nedskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring långfristiga skulder
Förändring långfristiga fordringar
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLÖDE

3 812

19 527

Likvida medel vid periodens slut

15 911

10 484

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

12 099

-9 043

Likvida medel vid årets början
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EKONOMISK
REDOVISNING
BALANSRÄKNI
NG

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Not

31 aug
2018

31 aug
2019

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

7

183 227

191 255

Maskiner och inventarier

8

2 871

3 104

Pågående projekt

9

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

7 478

12 647

193 576

207 006

255

245

Förråd

10

Fordringar

11

4 256

4 025

Kassa och bank

12

15 911

10 484

20 422

14 754

213 998

221 760

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

13

- varav årets/periodens resultat
Skulder
Långfristiga skulder

14

199 949

207 614

Kortfristiga skulder

15

14 049

14 146

Summa skulder

213 998

221 760

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

213 998

221 760
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Noter till balansräkning va-verksamheten
Belopp i tkr

31 aug
2018

31 aug
2019

Not 7 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde

273 396

286 726

Årets investeringar

0

0

Årets försäljning/utrangering

0

0

Omklassificeringar

0

0

Utgående anskaffningsvärde

273 396

286 726

Ingående ackumulerade avskrivningar

-86 784

-91 869

-3 385

-3 602

Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-90 169

-95 471

Redovisat utgående värde

183 227

191 255

Avskrivningstider: (ingen avskrivning på mark)

5-65 år

5-65 år

Genomsnittlig avskrivningstid exklusive mark:

48 år

Not 8 - Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde

4 478

5 084

Årets investeringar

0

0

Årets försäljning/utrangering

0

0

Omklassificeringar

0

0

4 478

5 084

-1 373

-1 725

-234

-255

0

0

-1 607

-1 980

Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat utgående värde
Avskrivningstider:
Genomsnittlig avskrivningstid:

2 871

3 104

5-25 år

5-25 år

15 år

Not 9 - Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde

3 353

4 328

Årets investeringar

4 125

8 319

Årets omklassificeringar

0

0

7 478

12 647

Förråd

255

245

SUMMA

255

245

3 295

2 545

137

591

Utgående anskaffningsvärde
Avskrivningstider: Pågående projekt avskrivs inte.
Not 10 – Förråd

Not 11 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Avräkning moms
Övriga kortfristiga fordringar
SUMMA

48

824

889

4 256

4 025

EKONOMISK REDOVISNING
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31 aug
2018

31 aug
2019

Sparbanken Västra Mälardalen

15 911

10 484

SUMMA

15 911

10 484

Ingående värde

0

0

Periodens resultat

0

0

Förändrad redovisningsprincip

0

0

SUMMA

0

0

Lån av kommunen

159 795

159 795

Delsumma

159 795

159 795

Skuld för anslutnings/anläggningsavgift

42 479

50 814

Ackumulerad upplösning skuld anslutnings/anläggningsavgift

-2 325

-2 995

Belopp i tkr
Not 12 - Kassa och bank

Not 13 - Eget kapital

Not 14 - Långfristiga skulder

Delsumma

40 154

47 819

199 949

207 614

Leverantörsskulder

466

4 169

Upplupna semesterlöner

100

92

0

0

11 620

9 140

1 863

745

14 049

14 146

SUMMA
Not 15 - Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit
Skuld till abonnentkollektivet
Interimsskulder
SUMMA
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Bara en halvtimme från Örebro, Västerås och Eskilstuna ligger Arboga.
En inspirerande plats som präglas av vacker miljö, kreativitet
och engagemang.
I Arboga finns ett stort utbud av fritids- och kulturaktiviteter, en inspirerande boendemiljö och både tid och utrymme att förverkliga idéer.
Så ge plats för inspiration. Välkommen till Arboga.
Läs mer om Arbogas vision – Arboga plats för inspiration på
www.arboga.se
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