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V I K T I G A H ÄN D E L S E R U N D E R ÅR E T

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Ny politisk majoritet

Högsta gymnasiebetygen i länet finns
i Arboga

Från och med maj månad har en ny politisk majoritet
tillträtt. Det är sju partier som samverkar, P7. Kommunstyrelsens ordförande är Anders Röhfors, M. De
övriga sex partierna är Liberalerna, Centern, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet samt
Omsorgspartiet. Utanför samarbetet står Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Totalt har
majoritetspartierna 21 av de 41 mandaten i kommunfullmäktige.

Gymnasieeleverna i Arboga hade de högsta avgångsbetygen i länet förra året. Snittet för elever som
gick ut gymnasiet förra året i Arboga var 15,1, av 20
möjliga. Det är siffror som placerar Arboga på en
delad åttonde plats i hela landet.

Positiv utveckling för företagsklimatet
Företagarna i Arboga blir allt nöjdare med företagsklimatet i kommunen, visar Svenskt Näringslivs
årliga undersökning. Det sammanfattande betyget
för företagsklimatet ökade från 3,48 år 2015 till 3,51
år 2016. Arbogas betyg ligger över genomsnittet för
riket, som är 3,34.
Antalet aktiva företag i Arboga har under de senaste
åren blivit allt fler. Den positiva trenden fortsatte
även under år 2016. Vid årsskiftet fanns det 1 131
företag i kommunen, en ökning med 17 företag i
jämförelse med föregående år.

Fördjupad samverkan mellan kommunerna i
Västra Mälardalen
Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner har under året beslutat att utöka sin samverkan mellan
kommunerna. Det ska göra organisationerna mindre
sårbara och ge medarbetarna större möjligheter att
utvecklas. Som en del i utökad samverkan överfördes under året Arbogas IT-enhet till Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Kommunkompassen genomförs
Sveriges Kommuners och Landstings utvärderingsmodell, med syfte att kartlägga om kommunen har
god anpassningsförmåga och förmåga till lärande,
har genomförts under hösten 2016. Syftet har varit
att få en kartläggning över vilka förbättringsområden kommunen behöver utveckla inom ledning och
styrning.

Försäljning av Arboga Energi AB
I juni månad fattade kommunfullmäktige beslut om
försäljning av Arboga Energi AB till Köpings kommun. Bolaget kommer att ingå i Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB.

Flera stora byggprojekt blir verklighet
Stora byggprojekt väntar i Arboga kommun de
kommande åren; en ny grundskola, en ny förskola
och ett nytt vård- och omsorgsboende.

Fritidshusområdet Hällarna
Under året har arrendatorer i fritidshusområdet
Hällarna erbjudits friköpa tomten, teckna avtal om
tomträtt eller teckna nytt arrendeavtal. I området
tillskapades även nya tomter. Totalt såldes 54 fastigheter i området under år 2016.

Nya bostadsområden växer fram
På området Åbrinken skapas ett nytt bostadsområde
med kedjehus, bostadsrättslägenheter och parhus.
Kommunen sålde 15 obebyggda villatomter under
året. Sturestadens Fastighets AB påbörjade nybyggnation av hyreslägenheter på Ljungdahlsbacken.

Resultatet för år 2016
Kommunens ekonomiska resultat för år 2016 blev
89,3 mkr. Engångsintäkter på 80,2 mkr, bland annat
försäljning av Arboga Energi AB och tomter på Hällarna, var orsaken till det stora positiva resultatet.
Den ordinarie verksamhetens resultat, det vill säga
reducerat för engångsintäkter, uppgick till 9,1 mkr.
Avvikelsen jämfört med budget blev 4,2 mkr.

Medborgarkontor ger ökad service
till Arbogaborna
Ett medborgarkontor öppnade på biblioteket för att
ytterligare öka kommunens service till invånarna.
Medborgarkontoret kan också erbjuda hjälp på arabiska, vilket underlättar för många nyanlända som
behöver hjälp att orientera sig bland kommunala och
statliga myndigheter.

Arboga stärker det pedagogiska ledarskapet
Skolverket har valt ut Arboga som en av deltagarna i
projektet ”Samverkan för bästa skola”. Genom projektet får kommunen ökade resurser till sitt arbete
med att stärka det pedagogiska ledarskapet bland
cheferna och att stärka ledarskapet i klassrummet för
alla pedagoger.
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INLEDNING

INLEDNING
INLEDNINGEN INNEHÅLLER

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
Kommunstyrelsens ordförande, Anders Röhfors, sammanfattar
året som gått.
ORGANISATIONSÖVERSIKT
Här redovisas kommunens politiska organisation samt de företag
och organisationer som kommunen har intressen i.
VART GICK PENGARNA
Här ges en redovisning av hur kommunens skatteintäkter och
avgifter använts.
FEM ÅR I SAMMANDRAG
Här redovisas viktiga nyckeltal i siffror för de senaste fem åren
för att ge en uppfattning om den ekonomiska utvecklingen i
kommunen.
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INLEDNING
K O M M U N S T Y R E L S E N S O R D F Ö R AN D E

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
Stora utmaningar åren framöver
Många stora lokalprojekt har börjat ta form under året och bostadsbyggandet har kommit i gång.
Ny majoritet. Den 1:a maj övertog Moderaterna
ordförandeposten i kommunstyrelsen. En ny majoritet bildades av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Omsorgspartiet samt Centerpartiet. Tillsammans har de sju
partierna 21 av de 41 mandaten i kommunfullmäktige.

tig och hållbar fjärrvärmeverksamhet i regionen.
Det kommer också att gynna fjärrvärmekunderna i
Arboga eftersom Köpings fjärrvärmeavgifter är
bland de lägsta i landet. Bolaget ingår i Västra Mälardalens Energi och Miljö AB.
Engångsintäkter ger positivt resultat. Försäljning av
Arboga Energi AB, fastighetsförsäljningar, bland
annat tomter på Hällarna, ger ett stort positivt resultat för Arboga kommun år 2016. Även engångsintäkter från Migrationsverket bidrar till resultatet. Vi får
glädjas åt drygt 89 mkr i resultat. Dessvärre ser de
kommande årens ekonomiska prognoser bekymmersamma ut.

Lokalfrågorna i fokus. Under året har flera lokalprojekt börjat ta en fastare form. Ett nytt vård- och
omsorgsboende på Åbrinken, en ny förskola på
Marknaden och i Götlunda samt en ny grundskola,
som ersättning för Gäddgårdsskolan, är de högst
prioriterade projekten. Det är många stora utmaningar i att få till ändamålsenliga lokaler, inte minst
ekonomiska. Många av de kommunala lokalerna är
byggda under 1960- och 70-talen och behöver anpassas till dagens behov.

Långsiktig finansiell analys. Under år 2017 kommer
en långsiktig finansiell analys att göras. Den kommer
att visa hur ekonomin ser ut fram till år 2030. Som en
del i analysen kommer en resursfördelningsmodell
att tas fram. Den långsiktiga analysen görs för att vi
redan nu ska kunna förbereda oss för en hållbar
ekonomi även i framtiden.

Befolkningen ökar. Under de senaste åren har Arbogas befolkning växt och närmar sig 14 000 invånare. 2016-12-31 var vi 13 903 invånare i Arboga. Det
är en ökning med 45 personer under det gångna året.
Kommunen har under lång haft som mål att öka
befolkningen till 14 000. Med befolkningsökning
följer också större behov i verksamheten. En utmaning är att möta behovet av platser, framförallt inom
förskola och skola, där trycket är stort.

Utmaningarna är många och min förhoppning är att
vi tillsammans kan lösa dem på ett tillfredställande
sätt! Kommunnyttan måste vara vår ledstjärna i
arbetet!
Ett stort tack till all personal och alla förtroendevalda
i Arboga kommun för det arbete ni utfört under år
2016.

Nybyggnation av bostäder. En förutsättning för att
Arboga ska fortsätta växa är att det finns bostäder att
erbjuda. För att få fler att bygga i Arboga har priset
på planlagd mark sänkts. Det har varit ett lyckat
drag och under året har 15 villatomter sålts och
byggnation av cirka 50 lägenheter startats.
Fördjupad samverkan mellan kommunerna i
Västra Mälardalen. Ett sätt att förbereda sig för de
kommande ekonomiska utmaningarna och utmaningarna för kompetensförsörjningen är att samarbeta mera mellan kommunerna. I KAK finns redan
ett etablerat samarbete och ett utökat samarbete gör
regionen mer konkurrenskraftig för boende, företagare och besökare. Arboga blir som organisation
mindre sårbar, får lättare att rekrytera personal och
medarbetarna får större möjligheter att utvecklas.
Försäljning av Arboga Energi AB. Vid halvårsskiftet
såldes Arboga Energi AB till Köpings kommun. Det
fanns flera intressenter men att en grannkommun
köper Arbogas energibolag främjar samarbetet mellan kommunerna och möjliggör en konkurrenskraf-

Anders Röhfors
Kommunstyrelsens ordförande
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INLEDNING
O R G AN I S AT I O N S Ö V E R S I K T

ORGANISATIONSÖVERSIKT
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INLEDNING
V AR T G I C K P E N G AR N A? / F E M ÅR I S AM M AN D R A G

VART GICK PENGARNA?

FEM ÅR I SAMMANDRAG
Allmänt

2012

2013

2014

2015

2016

13 353

13 493

13 631

13 858

13 903

Skattesats, totalt

32,74

32,74

32,74

32,74

33,39

Skattesats, kommunen*

21,86

21,86

21,86

21,86

22,51

91

91

91

89

89

1 062

1 054

1 052

1 048

1 061

Årets resultat kommunen, mkr

28,5

-16,5

18,0

23,2

89,3

Årets resultat koncernen, mkr

27,7

-11,5

34,5

41,0

98,6

Verksamhetens nettokostnader, exklusive jämförelsestörande poster, mkr

651

666

696

717

788

49

49

51

52

57

3

-6

-4

-4

40

98

99

99

101

94

Antal invånare 31/12

Skattekraft i förhållande till riket, procent
Antal tillsvidareanställda
Ekonomi

Verksamhetens nettokostnader, tkr/invånare
Nämndernas budgetavvikelser, mkr
Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning, procent
Nettoinvesteringar, mkr

39

30

49

46

95

Nettoinvesteringar, tkr/invånare

2,9

2,2

3,6

3,3

6,8

Balansomslutning, mkr

995

1 039

1 168

1 237

1 362

Eget kapital, mkr

203

181

197

221

310

Likviditet, mkr

16,6

47,1

142,1

90,6

127,7

Långfristiga lån, mkr

261

279

374

364

396

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser, procent

20,4

17,5

16,9

18,0

22,8

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998, procent

55,3

53,0

47,1

45,4

46,3

Lönekostnader inklusive arvoden exklusive pålägg, mkr

310

339

358

383

406

* År 2012 höjdes skattesatsen med 0,12 kronor beroende på skatteväxling för hemsjukvård, 0,16 kronor och för kollektivtrafik, -0,04 kronor. År 2016 höjdes skattesatsen
med 0,65 kronor.
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F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN INNEHÅLLER

VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN OCH
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅTT
Här beskrivs Arboga kommuns styrprocess samt måluppfyllelse inom
de strategiska områdena.
OMVÄRLDSORIENTERING
Här beskrivs bland annat den finansiella utvecklingen i omvärlden
samt hur den påverkar Arboga kommun.
EKONOMISK ANALYS OCH GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Här görs en ekonomisk analys av kommunens resultat, ekonomiska
ställning samt en uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk
hushållning.
MEDARBETARE
Här redovisas fakta kring kommunens personal som till exempel
sjukfrånvaro och antalet anställda.
KVALITETSREDOVISNING
Här redovisas resultat från Kommunens Kvalitet i Korthet.
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F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E
LSE
VISION 2026,
S T R AT E G I S K A O M R ÅD E N

F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E
V I S I O N 2 0 2 6 O C H S T R A T E G I S K A O M R ÅD E N

VISION 2026, STRATEGISKA OMRÅDEN
OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅTT
Vision 2026
Arboga – plats för inspiration
Arboga kommuns vision fram till år 2026 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.

Varumärket arbetades fram av en grupp representanter
för näringslivet, kommunen och kultur- och förenings-

Utmaningen med visionen är att i alla sammanhang
och över tid uppnå Arboga - plats för inspiration.

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.

De strategiska områdena är:
Inspirerande livsmiljö

Inspirerande arbete

Inspirerande lärande

Inspirerande organisation

Övergripande mål och mått
Inom de strategiska områdena finns nio övergripande
mål och 22 mått för år 2016. Flera av målen och måtten
utgår från de undersökningar som gjorts som till
exempel medborgarundersökningen och Kommunens
kvalitet i korthet, där Arboga kommun jämförelsevis

är sämre än andra eller där utmaningen är att
bibehålla resultaten.
I de kommande avsnitten redovisas de strategiska
områdena, inriktningstexter samt mål och mått.

Redovisning av måluppfyllelse
Färgerna visar graden av måluppfyllelse.

Målet är uppfyllt eller bedöms uppfyllas under perioden alternativt vid angiven tidpunkt.
Målet är delvis uppfyllt eller bedöms bli delvis uppfyllt under perioden alternativt vid
angiven tidpunkt. Minst 80 procent.
Målet bedöms inte vara uppfyllt eller bli uppfyllt under perioden alternativt vid angiven tidpunkt.

- 10 –

F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E
V I S I O N 2 0 2 6 O C H S T R A T E G I S K A O M R ÅD E N

Strategiska områden
Nedan sammanfattas måluppfyllelsen inom respektive strategiskt område. Mätarna anger en samlad
bedömning av uppfyllelsen av målen och måtten inom det strategiska området.

Av kommunens 22 mått har 16 mått mätts under år
2016.

Inom området inspirerande arbete finns ett mål och tre
mått. Ett av tre mått har uppnåtts medan två mått har
uppnåtts till minst 80 procent.

Inom det strategiska området inspirerande livsmiljö
finns fyra mål och tio mått.

Inom området inspirerande organisation finns tre
mål och fem mått. Tre av måtten har mätts under år
2016.

Under målet ”Arbogaborna ska ha en god livskvalitet”
finns sex mått varav fyra mått är mätta år 2016. Ett
mått är inte uppnått medan tre mått är uppnådda.

Inom målet ”Arboga kommun ska ha effektiva och
tillgängliga tjänster” återfinns två mått. Ett mått har
mätts under året och är uppfyllt till minst 80 procent.

Under målet ”Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen”
återfinns ett mått som inte har mätts under år 2016.

Målet ”Arboga kommun är och upplevs som en
attraktiv arbetsgivare” mäts genom ett mått. Måttet
har inte mätts under år 2016.

De två måtten som ska mäta målet ”Arboga kommun
ska verka för en ekologisk hållbarhet inom alla områden” är uppnådda.

Målet ”Arboga kommun ska ha en god ekonomisk
hushållning” mäts genom två mått. Båda måtten har
uppnåtts.

Under målet ”Det ska finnas goda möjligheter till
pendling med kollektivtrafik till och från Arboga”
finns ett mått. Måttet är uppfyllt.

Av de 16 måtten som mätts under år 2016 har 11 uppnåtts, fyra har uppnåtts till minst 80 procent och ett
mått har inte uppnåtts.

Inom området inspirerande lärande finns ett mål och
fyra mått. Tre av måtten har uppnåtts år 2016. Ett mått
har uppnåtts till minst 80 procent.
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F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E
I N S P I R E R AN D E L I V S M I L J Ö

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.
De unika miljöerna i Arboga tas till vara och utvecklas. Här finns många alternativ för boende och pendlingsmöjligheterna
är bra. 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 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. Naturresurser som vatten och luft skyddas och används på
ett varsamt sätt.

Ett nytt bostadsområde växer fram och stora satsningar
på nya lokaler
Arboga får ett nytt bostadsområde vid Åbrinken samtidigt som kommunen har sålt flera tomter för
nybyggnation. Flera stora kommunala byggprojekt ska också bli verklighet i Arboga, bland annat
en ny grundskola, en ny förskola och ett nytt vård- och omsorgsboende
Byggande av bostäder är en förutsättning för att
Arboga ska kunna växa som kommun. För att stimulera nybyggnation sänkte kommunen priset på ledig
tomtmark till 50 kronor per kvadratmeter fram till
och med årsskiftet. Erbjudandet gällde planlagd
mark vid nybyggnation. Under år 2016 kom också
flera nybyggnationer i gång. Ett nytt bostadsområde
växer fram på markområdet Åbrinken, där det
byggs 23 bostäder som består av bostadsrättslägenheter, parhus och kedjehus. Bostäderna ska vara
klara för inflyttning under år 2017. Vid Ljungdahlsbacken byggs 28 nya hyreslägenheter och kommunen har under året även sålt 15 obebyggda villatomter.

olika verksamheter, tillgång till kopiering, fax samt
hjälp med att fylla i enklare ansökningar och blanketter. Medborgarkontoret kan också erbjuda hjälp
på arabiska, vilket underlättar för många nyanlända
som behöver hjälp att orientera sig bland kommunala och statliga myndigheter.
Arbete för ett tryggt Arboga
För att öka servicen, trivseln och den upplevda
tryggheten i centrum fortsatte projektet med cityvärdar under år 2016.
Även Brottförebygganderådet har arbetat för att öka
den upplevda tryggheten. Trygghetsvandring med
polisen och cityvärdana har satt fokus på tryggheten
och ökat dialogen med medborgarna.
Belysning är viktigt för den upplevda tryggheten.
Kommunens LED-belysning har kompletterats och
utökats, bland annat på gång- och cykelvägen mellan Ekbacksbadet och Ekbackens IP. På Östra Brattberget har ny LED- belysning ersatt tidigare gatubelysning.

Ett nytt vård- och omsorgsboende
vid Åbrinken
Antalet äldre i Arboga blir också fler och antalet
platser vid kommunens särskilda boenden räcker
inte till. Ett nytt vård- och omsorgsboende ska därför
byggas vid området Åbrinken. Möjligheten att anpassa befintliga lokaler i Hällbackens äldrecenter till
ett modernt och verksamhetsanpassat vård- och
omsorgsboende ska också undersökas.

Arboga fick en kulturskola
Från och med höstterminen har Arboga en kulturskola. Efter att ha haft undervisning i film och teater
på försök, blev ämnena en del av Musik- och dansskolans ordinarie undervisning. Samtidigt bytte
skolan namn till Arboga Kulturskola. Skolan kan nu
nå fler barn och unga genom att det finns fler kulturella uttryckssätt.
Arboga kommun, föreningslivet och Västmanlands
Idrottsförbund bjöd in alla elever i årskurs 3 och 4,

Medborgarkontor ger ökad service
till Arbogaborna
I oktober öppnade ett medborgarkontor på biblioteket för att ytterligare öka kommunens service till
invånarna. På medborgarkontoret får Arbogaborna
bland annat hjälp med vägledning till kommunens
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för att under en skoldag få prova på olika idrottsoch kulturskoleaktiviteter. Det är en återkommande
dag som upplevs som mycket lyckad bland barnen
och arrangörerna.

lända som kan ha svårast att tillgodogöra sig SFIutbildningen. Målet är att påskynda etableringen och
öka chanserna till egen försörjning.

Nytt utegym
I december månad stod det nya utegymmet klart vid
motionsspåret på norr. Gymmet består av fyra
gymstationer och fyra Military Fitness stationer.

Ny verksamhet för att påskynda etableringen av nyanlända
Efter sommaren startade en etableringsverksamhet
för nyanlända, Vägen in i Arbete. Verksamheten ger
utbildning i svenska språket med arbete som verktyg. Den förstärker det svenska språket för de nyan-

Mål och mått
Mål 1. Arbogaborna ska ha en god livskvalitet.

Mått
Mått 1:1: Arbogas befolkning ska öka.
KF:s mätning: SCB, befolkningsstatistik 31/12 varje år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016

13 493

13 631

13 858

Öka jfrt föreg år

13 903

Nuläge
Befolkningsminskningen i Arboga under 1990-talet
och början av 2 000-talet har efter några år av oförändrad befolkning ersatts av en ökande befolkning.
De senaste åren har befolkningen ökat och även
mellan åren 2015 och 2016 har en ökning skett med
45 personer till 13 903 invånare den 31 december
2016. Det som påverkar befolkningsförändringarna
är födelsenettot, det vill säga skillnaden mellan antalet födda och döda, samt flyttningsnettot.
Att befolkningsutvecklingen har stabiliserats och
ökat något de senaste åren beror på att Arboga har
haft ett positivt flyttningsnetto, det vill säga att det
är fler som flyttar till Arboga än de som flyttar från
Arboga.
Befolkningsökningen har medfört att antalet födda
barn åter ökar. Men med en åldrande befolkning har
födelsenettot varit negativt under flera år i följd, de
senaste åren med cirka 25 personer per år.
För att öka attraktiviteten att bo i Arboga har kommunen bland annat vidtagit följande åtgärder.









God planberedskap och effektivitet i framtagandet av nya planer för att möjliggöra
för byggnation av bostäder snabbt och flexibelt.
Flera nyetableringar som skapar arbetstillfällen och etablerade företag som växer och
nyanställer.
Marknadsföring av Arboga som en attraktiv plats för etableringar, boende och besökare.
Stort utbud av aktiviteter och många föreningar i kommunen som bidrar till ett aktivt Arboga.

Framtid
En viktig målgrupp för tillväxten är unga familjer.
För en fortsatt positiv befolkningsutveckling är det
därför viktigt att locka till sig inflyttare i åldersgruppen 25 till 44 år. En annan viktig åldersgrupp
för tillväxt är gruppen 45 till 64 år.
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Mått
Mått 1:2: Den upplevda tryggheten hos medborgarna i Arboga, ska öka.
KF:s mätning: Trygghetsindex i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år (KKiK).
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2013
41

Utfall 2015

Målvärde 2015

Snitt medborgarundersökningen
2015

Målvärde 2016

49

Samma nivå som
snittet i mätningen

60

Ingen mätning

slutningsarrangemang, föräldramötesprogram, föräldracafé och åtgärder i den fysiska miljön genomförts.

Nuläge
Ingen mätning har skett år 2016.
Brottsstatistiken i Arboga har de senaste åren legat på
en jämn nivå och utfallet för år 2016 visar en minskning
av antalet anmälda brott med 20 procent jämfört med
år 2014.
Arboga kommun arbetar aktivt med trygghetsaspekter
inom alla verksamheter. Målet är att kommuninvånarna ska känna sig trygga i sin stad. Bland annat har
trygghetsvandringar, försök med Cityvärdar, skolav-

Framtid
Det är viktigt att komma ihåg att brottsstatistik och
upplevd trygghet inte behöver ha med varandra att
göra. Polismyndigheten följer årligen brottsstatistiken i
länet och rapporterar utveckling på varje sammanträde
med Brottsförebyggande rådet. Brottsligheten i Arboga
visar att det inte är farligare att vistas här än på någon
annan plats i länet.

Mått
Mått 1:3: Antal vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar,
ska bli färre.
KF:s mätning: Egen mätning årligen (KKiK).
Samordningsansvar: Socialnämnden
Adressering: Socialnämnden
Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016

Snitt KKiK
2016

15

15

18

Samma nivå som
snittet i mätningen

20

15

Nuläge
Principen för kvarboende tillämpas i kommunen och
många äldre med ett omfattande vårdbehov väljer att
bo kvar i ordinärt bonde. Flera personer har så stora
omvårdnadsbehov att dubbelbemanning blir ett krav
för att kunna utföra omvårdnadsinsatserna. Detta för
att uppnå en god kvalitet och säkerhet i genomförandet. Organisation och ledarskap i hemtjänsten har fortsatt att förändrats under året. Hemtjänsten är idag
organiserad i två geografiska områden, Norr och Söder,
och varje område är indelat i mindre team. Respektive
område leds sedan oktober 2016 av en enhetschef som
ansvarar för den dagliga driften och ett nära ledarskap.
Personalkontinuitet håller på att förändras genom
uppdelning i team och översyn av scheman. Under året
har arbetet fortsatt med att säkerställa att verksamheten
har ”Koll på hemtjänsten” och som stöd används ana-

lysmaterial som är framtaget av Sveriges Kommuner
och Landsting och Rådet för främjande av kommunala
analyser. Detta för att uppnå kontroll på nyckeltal och
att följa kostnadsutvecklingen.

Framtid
Under våren 2017 kommer den evidensbaserade arbetsmetoden Individens behov i centrum (IBIC) att
börja användas av biståndshandläggarna vid kvalitetssäkring av utredning, beslut, utförande av insatser och
uppföljning. En implementering av kvalitetssystem för
”nyckelfri hemtjänst” är påbörjad och nästa del blir att
följa tids- och insatsregistrering.
För att säkerställa personalkontinuiteten kommer hemtjänsten även att genomföra egna mätningar enligt
gällande KKiK-mått för att säkerställa att åtgärderna
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får önskad effekt. Det tidigare så framgångsrika KAKprojektet som avslutades under år 2015 har fortsatt på

lokal nivå med framförallt samverkan med AME.

Mått
Mått 1:4: Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska.
KF:s mätning: Socialnämndens mätning, årligen, genomsnitt per år.
Samordningsansvar: Socialnämnden
Adressering: Socialnämnden
Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016

83

76

70

Minska jfrt 2014

60

Nuläge

Framtid

Under år 2016 uppvisar försörjningsstödsutfallet att
antal hushåll med barn (under 18 år) det bästa utfallet
under de senaste tre åren. Snittet under året var 60
hushåll.
Minskningen beror på väl genomfört arbete med andra
aktörer som Arbetsmarknadsverksamheten (AME),
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Arbetet kommer att fortsätta med aktivt stöd med individen i centrum, för att bistå människor med insatser
som leder till varaktig förändring. Det kommer att ske
genom fortsatt kartläggning och uppföljning genom
samverkan med AME, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Mått
Mått 1:5: Medborgarnas möjlighet att kunna utöva fritidsintressen i kommunen, ska öka.
KF:s mätning: Fråga i medborgarundersökningen om fritidsmöjligheter, vartannat år, 10 gradig skala där 10 är
bäst.
Samordningsansvar: Fritids- och kulturnämnden
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2011

Utfall 2013

Utfall 2015

7,2

7,1

7,2

Nuläge
Arboga kommun verkar för att skapa tillgängliga, attraktiva och ändamålsenliga fritids- och
kulturverksamheter. Verksamheter för barn och
ungdomar prioriteras. Samverkan i länet, med
kommunens övriga förvaltningar, studieförbund
och föreningar är viktigt för att nå målen och
utveckla fritids- och kulturverksamheter samt
arrangemang. I kommunen finns ett rikt föreningsliv med 172 registrerade föreningar som
bidrar till utveckling och god folkhälsa.

Snitt medborgarundersökningen
2015
7,2

Målvärde 2016
Ingen mätning

Under året har ett utegym byggts vid motionsspåret på norr och Musik- och dansskolans försöksverksamhet som Kulturskola har permanentats med undervisning i dans, film, musik och
teater.

Framtid
Intresset för fritids- och kulturaktiviteter är stort i
Arboga och med tanke på befolkningsutvecklingen är det troligt att utbudet bör fortsätta utvecklas för att tillmötesgå framtida behov.
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Mått
Mått 1:6: Kvaliteten på ledningsnätet ska vara god för att leveransen av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten ska bibehållas.
KF:s mätning: Egen mätning av förnyelsetakten av ledningsnätet. (Antal meter ledning som bytts ut per år av
totala antal meter dricksvattenledning).
Samordningsansvar: Tekniska nämnden
Adressering: Tekniska nämnden
Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016

0,8 %

0,5 %

1,32 %

0,7 %

0,75 %

Nuläge

Framtid

Enligt Svenskt vatten (branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige) bör förnyelsetakten av
ledningsnätet för dricksvatten idag ligga på 0,7 procent.
Genom att förnya dricksvattenledningarna tryggas
leveransen av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten till Arbogaborna. Förnyelsetakten har under året
varit 0,75 procent.
Arboga vattenverk försörjer Arboga tätort med vatten
från Hjälmaren. Lungers vattenverk försörjer Lunger
samt Götlunda samhälle. Arbogas primära råvattentäkt
är sjön Hjälmaren och Arboga kommun har som
dricksvattenproducent ansvar för att vattnet inte innehåller skadliga ämnen.
Under året har 1 251 119 m3 dricksvatten producerats
vilket är 54 230 m3 mer än föregående år. Inga vattenprover har varit otjänliga och tjänliga prov med anmärkning har varit två av 50 prov. Under perioden har
18 läckor upptäckts och åtgärdats, vilket är fem färre än
föregående år.

Framtida projekt för att säkra produktionen och leveransen av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten
är bland annat ombyggnation av luthantering på Arboga vattenverk, ombyggnation av vattenverket i
Lunger och anläggandet av en ny råvattenledning.
I april 2016 lämnade regeringen sitt slutbetänkande på
dricksvattenutredningen som påbörjades år 2013. Utredningen syftar till att identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning på kort och lång sikt. Samhälls- och befolkningsförändringar innebär tillsammans med naturgivna
förutsättningar och klimatförändringar påtagliga utmaningar för dricksvattenförsörjningen. I slutbetänkandet finns förslag på obligatoriska vattenskyddsområden, utökad samverkan mellan kommunerna och
utökad krisberedskap, vilket kommer påverka kommunerna.

Mål 2. Medborgarna i Arboga kommun ska uppleva att de har
inflytande i kommunen.
Mått
Mått 2:1: Det upplevda inflytandet, ska öka.
KF:s mätning: Nöjd inflytande Index (NII) i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år (KKiK).
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2011

Utfall 2013

Utfall 2015

42

42

41

Nuläge
Ett deltagande i demokratins processer är en förutsättning för att kunna utöva inflytande över politiska beslut. Den som deltar och som därigenom kan utöva
inflytande kan också känna en delaktighet i samhället.
Kommuninvånarna ska ha goda förutsättningar att få
insyn i, delta i och påverka politiska beslutsprocesser.

Snitt medborgarundersökningen
2015
41

Målvärde 2016
Ingen mätning

Arbogaborna har möjligheten att framföra synpunkter
och bevaka sina intressen genom exempelvis samråd
eller medborgardialoger. Ett exempel på medborgardialog är det snömöte som anordnas årligen för att ge alla
som vill möjlighet att lämna synpunkter, diskutera och
ställa frågor om den gångna vinterns snöröjning och
halkbekämpning.
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Framtid
Formerna för samhällsengagemang förändras och användningen av internet och sociala medier för politiska
aktiviteter ökar. Att anpassa politikens former till det
förändrade politiska engagemanget kommer att vara en
utmaning på sikt. Tyngdpunkten bör vara att komplettera de traditionella kanalerna med it-baserade verktyg

för dialog som har medborgaren och användarbarheten
i fokus.

Mål 3. Arboga kommun ska ha en ekologisk hållbarhet inom
alla områden.
Mått
Mått 3:1: Energianvändningen i kommunens fastigheter ska minska enligt Energi- och klimatstrategin.
KF:s mätning: Egen mätning årligen, MWh/kvadratmeter.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

0,205 MWh/kvm

0,209 MWh/kvm

0,203 MWh/kvm

0,208 MWh/kvm

Ingen mätning

tion kan energiförbrukningen påverkas avsevärt.
Fjärrvärmen utgör i dagsläget cirka 60 procent av
den totala energiförbrukningen i kommunens fastigheter.

Nuläge
Ingen mätning har skett år 2016.
Arbetet med att energieffektivisera verksamheterna
och minska användningen av fossila bränslen i riktning med kommunens energi- och klimatstrategi är
en viktig del i Arboga kommuns verksamhet.
Arboga kommun har arbetat med hjälp av statligt
stöd med energieffektivisering av kommunala byggnader och transporter. Projektet har pågått under
perioden 2009-2014.
Kommunfastigheter i Arboga AB är hyresvärd för
merparten av kommunens fastigheter. Ett fåtal fastigheter ägs fortfarande av Arboga kommun. Genom
att ha välisolerade byggnader och effektiv ventila-

Framtid
EU:s energitjänstedirektiv ersattes under år 2014 av
energieffektiviseringsdirektivet som ställer krav på
att Sverige ska ta fram vägledande mål, vilket finns
genom målet om minskad energiintensitet med 20
procent till år 2020 i förhållande till år 2008. Direktivet innebär bindande krav på statlig sektor som
föregångare, och offentlig sektor på lokal och regional nivå uppmuntras att följa statens goda exempel.

Mått
Mått 3:2: Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen ska öka.
KF:s mätning: SKL:s undersökning årligen (KKiK).
Samordningsansvar: Tekniska nämnden
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016

Snitt KKiK 2016

37 %

37 %

Högre än snittet i
mätningen

40 %

33 %

- 17 –

F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E
I N S P I R E R AN D E L I V S M I L J Ö

Nuläge

Framtid

Vägtrafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges
samlade klimatpåverkan. Syftet med måttet är att
redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av alternativa drivmedel och
bränslesnåla fordon i den egna organisationen. Vid
upphandling av verksamhetsbilar samt poolbilar
prioriteras miljö- och säkerhetsaspekter. Under året
har fyra nya hybridbilar köpts in och fyra äldre bilar
har avvecklats.
Arboga kommun har nu 20 etanolbilar, 7 elhybrider,
4 biogasbilar, 2 elfordon och 1 elbil.

Arboga kommun kommer att delta i en förlängning
av projektet ”Energieffektivisering av kommunala
transporter” som innebär ett fortsatt arbete med att
effektivisera transporter tillsammans med Länsstyrelsen och andra kommuner med utblick mot år 2030
och en fossilfri fordonsflotta.
Andra utvecklingsområden är att minska privat
bilkörning i tjänsten och fortsätta utveckla bilpoolen.

Mål 4. Det ska finnas goda möjligheter till pendling med
kollektivtrafik till och från Arboga.

Mått
Mått 4:1: Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, ska
öka.
KF:s mätning: Egen mätning, årligen.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen
Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

11/13 Svealandsbanan 13/16 Svealandsbanan 13/16 Svealandsbanan
14/16 Mälarbanan
15/17 Mälarbanan
16/17 Mälarbanan

Målvärde 2016

Utfall 2016

15 + 15

14/16
18/19

Nuläge

Framtid

Under år 2016 fortsatte antalet avgångar i Mälardalen öka. Alla tåg på Mälarbanan och Svealandsbanan
stannar numera på mellanliggande stationer. De nya
avgångarna är i huvudsak förlagda till vardagar,
morgon och eftermiddag, vilket gynnar arbetspendlingen. Två morgonavgångar och två kvällsavgångar
går i tidtabell år 2017 hela vägen till och från Arlanda och Uppsala på vardagar.

År 2017 öppnar Citybanan, en sex kilometer lång
pendeltågstunnel mellan Tomteboda och Stockholms
Södra, vilket fördubblar spårkapaciteten in i Stockholm. Idag samsas all tågtrafik; pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg på två spår. När Citybanan
öppnar får pendeltågen egna spår. För Mälardalen
väntas den nya förbättrade spårkapaciteten öka
pendlingsmöjligheterna ytterligare.
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Inspirerande lärande
Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och
skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet.
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.
Vasagymnasiet håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas
ytterligare. Det ger eleverna goda kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre
studier eller arbete efter avslutad utbildning.
Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans.

Stort antal barn och elever i Arbogas skolor och förskolor
Antalet barn och elever i förskola och skola fortsätter att öka, vilket ställer krav på nya arbetssätt och
lokaler. De högsta gymnasiebetygen i länet finns i Arboga.
Under år 2016 har Arbogas förskolor och skolor
skrivit in omkring 170 nyanlända barn och elever
och 140 elever har börjat på svenska för invandrare,
SFI. Det ställer krav på nya sätt att arbeta i förskolan
och skolan. Verksamheterna har därför utvecklat
olika typer av stöd och förstärkts med nya tjänster,
inom till exempel modersmålsstödjare, studievägledning och elevhälsa.

cheferna och att stärka ledarskapet i klassrummet för
alla pedagoger. Utbildningen sker i samverkan med
Karlstads universitet. Satsningen ska bidra till att
höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten mellan
skolorna i kommunen.

Bättre resultat på nationella prov i årskurs 3
I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Statistik
från de nationella proven i årskurs 3 visade att 80
procent av eleverna nådde målen i matematik och 85
procent nådde målen i svenska. Det är ett resultat
som är bättre än förra året.
Betygen efter årskurs 9 öppnar vägen för eleverna in
på gymnasiet. 85,3 procent av alla elever i årskurs 9
var behöriga till gymnasiet. Siffran för länet var 83
procent och 86 procent i riket.

Beslut om att bygga ny grundskola och
ny förskola
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
ska byggas på söder vid området Marknaden. De
nya lokalerna ska skapa de bästa förutsättningarna
för barns lärande.

Högsta gymnasiebetygen i länet finns
i Arboga
Gymnasieeleverna i Arboga hade de högsta avgångsbetygen i länet förra året. Snittet för elever som
gick ut gymnasiet förra året i Arboga var 15,1, av 20
möjliga. Det är siffror som placerar Arboga på en
delad åttonde plats i hela landet.

Projekt för att ge fler unga utbildning
och arbete
Fem län/regioner har gått samman i en gemensam
satsning för att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden. Projektet heter #jagmed – unga till
utbildning och arbete. Västmanland är med i projektet och Arboga kommun satsar bland annat på att
bygga upp det kommunala aktivitetsansvaret, så att
ingen ungdom i kommunen ofrivilligt ska vara utan
utbildning eller arbete.

Elever känner sig trygga i skolan
Trygghet är en central fråga för kommunen. Tidigare
genomförda undersökningar visar att såväl barn
som föräldrar upplever att deras skola och förskola
är trygg. Under år 2016 har vårdnadshavare till 4åringar i förskolan och samtliga elever i grund- och
grundsärskolan och gymnasiet fått svara på enkäter
om den upplevda tryggheten i förskola och skola.
Betygsskalan löper från 1-4 där 4 är det högsta värdet.
Betyget för förskolan blev 3,53 att jämföra med 3,55
vid förra mätningen, som svar på påståendet "Jag

Arboga stärker det pedagogiska ledarskapet
Skolverket har valt ut Arboga som en av deltagarna i
projektet ”Samverkan för bästa skola”. Genom projektet får kommunen ökade resurser till sitt arbete
med att stärka det pedagogiska ledarskapet bland
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känner mig trygg med mitt barns vistelse i förskolan". För grund- och grundsärskolan blev resultatet
mellan 3,47 till 3,92, som svar på påståendet "Jag
känner mig trygg i skolan". För gymnasieskolans del
blev betyget 3,92, vilket kan jämföras med 3,89 vid
förra mätningen.

kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats, inom branscher där det finns ett uttalat
behov av välutbildad arbetskraft. Under år 2016 gav
Myndigheten för yrkeshögskolan ett glädjande besked om att Arboga får fortsätta med utbildningen.
Efter avslutade studier får nio av tio arbete direkt.
Även Arbogas yrkeshögskoleutbildning Underhållsingenjör leder till att många får arbete direkt efter
studierna.

Utbildningen till ingenjör fortsätter
Arboga kommun bedriver från och med hösten 2011
yrkeshögskoleutbildningen Elkraftsingenjör. Det är
en utbildningsform på eftergymnasial nivå, som

Mål och mått
Mål 5: Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och
vara trygga.
Mått
Mått 5:1: Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö i förskolan och skolan ska vara högre än 3 på den fyrgradiga skalan.
KF:s mätning: Egen mätning årligen.
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016
Förskola: 3,53
Åk 2: 3,82
Åk 5: 3,92

Ingen mätning

Högre än 3 i mätningen

Åk 8: 3,47

Förskola: 3,55
Åk 2: 3,71
Åk 5: 3,59
Ingen mätning

Åk 8: 3,58

Gymn: 3,92

Gymn: 3,89
Vuxenutb: Ingen
uppg.

Vuxenutb: 3,82

exempelvis trygghetsvandring, enkäter, utvecklingssamtal och observationer. Pedagogerna arbetar systematiskt med att förebygga alla trakasserier och
kränkningar. I verksamheten arbetas aktivt med
demokrati, delaktighet och allas lika värde. I förskolan utbildas all personal i vägledande samspel där
fokus ligger på bemötande och förhållningssätt.
Förskolan arbetar aktivt för att öka svarsfrekvensen
på förskolans enkät till vårdnadshavarna så att
enkätens tillförlitlighet ökar.
I resursfördelningen prioriteras barns trygghet samt
elevernas trygghet och studiero. På förskolorna/skolorna finns trygghetsteam som träffas
regelbundet och följer upp tryggheten, arbetar förebyggande och vid behov åtgärdande enligt förskolans/skolans rutiner. Varje skola har rutiner för att
främja skolnärvaro och att åtgärda frånvaro. Det
centrala elevhälsoteamet Fyren bidrar till att stärka
skolornas elevhälsoteam, bland annat genom riktade
fortbildningsinsatser.

Nuläge
Trygghet är en central fråga för kommunen. Genomförda undersökningar visar att såväl barn som föräldrar upplever att deras skola och förskola är trygg.
Skola och förskola är i hög grad med och påverkar
vardagen och tryggheten för barn och elever och
deras vårdnadshavare. Kommunen, vårdnadshavarna och andra aktörer i samhället har ett gemensamt
ansvar och därför är det av stor vikt att det finns ett
bra samarbete. Barn- och elevhälsoteamen i förskolor
och skolor har stärkts och arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande, men också åtgärdande. Det
förebyggande arbetet med att eleverna ska känna
trygghet och studiero på skolan är en grundpelare
och mycket viktigt för elevens kunskapsutveckling
och lärande. Förskolor och skolor har ett systematiskt kvalitetsarbete kring värdegrund och trygghet.
De har en likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling som kartlägger, följer upp och revideras
varje år. I utvärderingen ingår kartläggning genom
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Framtid
och förhållningssätt. En utmaning är att rekrytera
och behålla behörig personal vilket i stor utsträckning påverkar känslan av trygghet i förskolor och
skolor.

Utvecklingsområden inför kommande år är att i
skolan arbeta med att stärka studieron samt att upptäcka, förebygga och att åtgärda kränkningar på
sociala medier. I förskolan utbildas all personal i
vägledande samspel där fokus ligger på bemötande

Mått
Mått 5:2: Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och
matematik, ska bibehållas utifrån utfall 2013
KF:s mätning: Skolverket, årligen (KKiK).
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016

54 %

79 %

85 %

83 %

Samma nivå som
utfall 2013

86 %

satsning ”Samverkan för bästa skola”, utbildningen
för skolledare under rubriken ”Stärkt pedagogiskt
ledarskap”. Under år 2016 inleddes del två av detta
arbete, ”Stärkt pedagogiskt ledarskap i klassrummet”. Arbetet leds av Karlstads universitet och omfattar samtliga skolledare och lärare i kommunen.

Nuläge
Arboga var en av de deltagande kommunerna i
SKL:s matematiksatsning PISA 2015 samt i den statliga satsningen ”matematiklyftet” som pågått under
år 2016. Syftet var att förbättra styrning och ledning
gällande undervisning, uppföljning av elevresultat,
lärarkompetens och lärarsamarbete, särskilt stöd
samt att skapa höga förväntningar. Detta har lett till
bättre uppföljningar och analyser av elevresultat
samt mer strukturerad styrning och ledning av det
kollegiala samarbetet.
Det har skapats bättre förutsättningar för det kollegiala samarbetet som drivs av förstelärare och processledare; pedagogiska samtal, sambedömningar
med mera. Det har skett genom att tider lagts in för
möten i skolornas kalendarium samt tydligare styrning av frågeställningarna.
I analysen av resultatet på nationella proven har det
framkommit att de elever som inte klarat gränsen för
godkänt resultat på nationella proven i årskurs 3, har
extra anpassningar, och i några fall, särskilt stöd i
undervisningen. Resultatet på nationella provet
speglar pedagogernas observationer och bedömningar av måluppfyllelsen i undervisningen i ämnena.
Arboga kommun blev utvald att delta i regeringens

Framtid
Skolverkssatsningen ”Samverkan för bästa skola”
har under året presenterat verktyg och arbetsmetoder med syfte att systematiskt utvärdera, planera,
genomföra och följa upp verksamheten för att öka
måluppfyllelsen i skolan. Systematisk uppföljning av
elevernas resultat, fortbildning, kollegialt lärande,
och en högre medvetenhet om framgångsfaktorer,
utifrån beprövad erfarenhet och forskning, är faktorer som bidrar till högre måluppfyllelse. Andra
framgångsfaktorer som framkommit i analyser är
elevhälsans arbete och förhållningssätt samt rutiner
för att utreda och initiera åtgärder om eleven är i
behov av särskilt stöd. Kommunen fortsätter att
systematiskt följa upp, analysera och genomföra
förbättringsarbete för att höja måluppfyllelsen som
nu medvetandegjorts genom skolverkets satsningar
och det systematiska kvalitetsarbetet.
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Mått
Mått 5:3: Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, ska bibehållas utifrån utfall år 2013.
KF:s mätning: Skolverket (KKiK).
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

86 %

89 %

91 %

91 %

Nuläge
Betygen efter årskurs 9 öppnar vägen för eleverna in på
gymnasiet. En stor andel av eleverna i Arboga klarade
målen i alla ämnen vilket också visar en positiv trend
gällande måluppfyllelsen för eleverna i åk 9. Nyanlända är med i statistiken, vilket gör att resultatet anses
vara högt då Arboga tagit emot många nyanlända
under året. För att stärka nyanländas mottagande och
lärande har rutiner för kartläggning och lärande skapats. Gäddgårdsskolans mottagningsgrupp klarade inte
att ta emot alla elever och därför har det nu startats en
mottagningsgrupp på Stureskolan, "Globen". På Sture-

Målvärde
2016
Samma nivå
som utfall
2013

Utfall 2016
86 %

skolans område finns "Rosa Villan" där det startats upp
en särskild undervisningsgrupp under året för att
stärka trygghet och måluppfyllelse för enskilda elever.

Framtid
Kommunen fortsätter att följa upprättade rutiner och
att skapa förutsättningar för det kollegiala samarbetet;
pedagogiska samtal, sambedömningar med mera. Det
systematiska arbetet att följa upp elevernas resultat,
fortbildning, kollegialt lärande, och att öka medvetenheten om framgångsfaktorer utifrån beprövad erfarenhet och forskning, bidrar till högre måluppfyllelse.

Mått
Mått 5:4: Andelen elever (folkbokförda i kommunen) som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år i kommunen, ska vara i samma nivå som genomsnittet i mätningen.
KF:s mätning: Skolverket (KKiK).
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall 2013

76 %

Utfall 2014

Utfall 2015

70 %

74 %

Målvärde 2016

Samma nivå
som snittet i
mätningen

Utfall 2016

72 %

Snitt mätningen 2016

71 %

hälsoteam, expedition med flera. För att samtliga
elever ska komma in på och fullfölja ett nationellt
program inom fyra år så sker en fortsatt utveckling
av modersmålsundervisning och studiehandledning
på fler språk än tidigare, till exempel somaliska, thai
och dari. Det har även anställts mer personal till
svenska som andraspråkskompetens. Möjligheten att
läsa fler ämnen inom introduktionsprogrammet har
dessutom utökats. Det finns en specialpedagog på
skolan som stödjer elever på både nationella program och på introduktionsprogrammet. En utökning

Nuläge
Ovanstående siffra omfattar alla elever bosatta i
kommunen oavsett vilket gymnasium de studerar
på. Vasagymnasiet är, enligt Skolinspektionen, att
betrakta som en mycket väl fungerande gymnasieskola och en stor andel av ”Vasaeleverna” fullföljer
utbildningen inom fyra år.
Uppföljning av elevernas kursbetyg, examensbevis
och det systematiska kvalitetsarbetet, visar på mycket goda resultat. En separat utvärdering genomfördes av skolledningen och staben, det vill säga elev-
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har skett av den redan omfattande tillgången på
digitala databaser genom att alla elever och lärare nu
har tillgång till Inläsningstjänst med bland annat taloch ljudböcker.

vergripande arbete samt formativa bedömningssätt
och medbedömningsmetoder, främst på personalkonferenser och på terminsutvärderingstillfällena.
Gymnasieskolan har tagit emot många nyanlända
under året. Rutiner har tagits fram för att kartlägga
de nyanländas kunskaper och lärande, så att de så
snabbt som möjligt ska komma in på ett nationellt
program, vilket är en viktig framtidsfråga.

Framtid
Arbetet för ökad kvalitet i undervisningen är fortlöpande och sker genom kollegialt lärande, ämnesö-
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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.

Positiv utveckling för företagsklimatet
God dialog mellan kommunen och företagen och fortsatt bra betyg för kommunens företagsklimat.
Svenskt Näringsliv genomförde under våren sin
årliga enkätundersökning om företagsklimatet i
landets kommuner. Resultatet för Arbogas del visar
en positiv utveckling, där det sammanfattande betyget för näringslivsklimatet ökade från 3,48 år 2015
till 3,51 år 2016. Arbogas betyg ligger över genomsnittet för riket (3,34).
En viktig förutsättning för att näringslivsklimatet
ska växa och utvecklas är dialogen mellan företagarna och kommunens verksamheter. Fokus under året
har varit att skapa fler naturliga mötesplatser där det
lokala näringslivet, kommunen och organisationer
träffas. Till exempel har ett 25-tal företagsbesök skett
med ledande politiker, kommunchef, och näringslivschef. Arboga kommun bjöd också in företagare
till ett seminarium där deltagarna i en gemensam
dialog och workshops hittade fler förbättringsområden för företagsklimatet.

Kungsör har 74,70 och Köping 74,18 antalet aktiva
företag per tusen invånare.

Etablering av Arkivcentrum Arboga
Ett samarbete mellan Arkiv Västmanland och Arkivcentrum Örebro ledde till ett beslut om en helt ny
etablering i Arboga. Arkivcentrum invigdes i september och över 150 personer från hela landet deltog
i invigningen. Flera kilometerlånga arkiv har nu
flyttats in i lokalerna.

Allt fler besökare väljer att övernatta
i Arboga
Besöksnäringen har haft ett bra år med samma eller
något ökande antal dagbesökare till evenemangen i
Arboga. Antalet gäster som övernattar i Arboga ökar
återigen bland annat som en följd av detta. Enligt
SCB:s statistik har antalet övernattningar på de fem
boendeanläggningarna i kommunen ökat med 7,9
procent under år 2015.
Under sommaren har besöksmålet Hjälmare kanal
rapporterat en kraftig ökning av besökare. Det gäller
både båtar på Hjälmare kanal och husbilar. Antalet
husbilar har ökat från 200 till 400 under året.
Handelsstatistiken visar att Arboga har en ökning av
omsättningen inom handeln, men det totala försäljningsindexet har minskat något.

Breddning av arbetsmarknaden och antalet
företag ökar
Arboga fortsätter att utveckla ett mer differentierat
näringsliv. Det har bidragit till en breddning av
arbetsmarknaden som gör kommunen mindre känslig mot konjunktursvängningar. Antalet registrerade
aktiva företag har ökat under flera år i kommunen.
Trenden höll i sig även under år 2016 och vid årsskiftet fanns 1 131 företag, en ökning med 17 företag i
jämförelse med föregående år. Det är en stor utmaning att behålla arbetstillfällena inom industrin,
eftersom den ökande automatiseringen gör att allt
mer produceras men med allt färre anställda. Trots
att antalet företag ökar är antalet arbetstillfällen i
stort sett oförändrat. Statistiken gäller för år 2015 och
har ett års eftersläpning.

Mätningar visar att Arboga stärker sitt
varumärke från år till år
Marknadsföring är en viktig del i arbetet med att
bygga varumärket Arboga. En undersökning av
varumärket visar att associationer (kultur, historia,
miljö) med Arbogas varumärke ligger i linje med
hur kommunen marknadsför sig. Under året genomfördes också mätningar för att se effekten av kommunens annonsering i tidningen Kupé, som finns på
alla SJ:s tåg i Sverige. Mätningarna visar att annonseringen bidrar till att bygga ett tydligare varumärke
för Arboga.
Två nya digitala informationsskyltar är uppmonterade, installerade och satta i drift. En skylt finns i

Arboga i topp i länet när det gäller antalet
aktiva företag per 1 000 invånare
Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga
ligger på 80,83. För länet i övrigt exklusive Västerås
ligger nivån på 74,42. Även i en jämförelse med
grannkommunerna ligger Arboga bra till, där
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tågstationens vänthall och består av fem TV-skärmar
i ”jumbotronformation”. Den andra skylten är placerad på stationens tak och är riktad mot tågper-

rongen. På båda skyltarna lyfts stadens varumärke
och tips om upplevelser.

Mål och mått
Mål 6. Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun.
Mått

Mått 6:1: Sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, ska öka.
KF:s mätning: Svenskt Näringsliv, sammanfattande betyg, årligen.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016

Snitt Sv Näringsliv 2016

3,17

3,20

3,48

Högre än snittet
i mätningen

3,51

3,34

Framtid
Det fördjupade samarbetet med Svenskt Näringsliv
om att skapa ett ännu bättre företagsklimat kommer
att fortsätta och likaså de regelbundna företagsbesöken.

Nuläge
Näringslivsklimatet har i Svenskt Näringslivs enkätundersökning ”Lokalt Företagsklimat” förbättrats
under året.
Sammanfattande betyget är nu 3,51 för år 2016 jämfört med 3,48 för år 2015. Arboga ligger klart över
rikssnittet som är 3,34.

Vasagymnasiet och grundskolorna, som arbetar med
Ung Företagsamhet (UF), och Högskolecentrum,
som arbetar med YH-utbildningar (yrkeshögskoleutbildningar) och uppdragsutbildningar, är viktiga
faktorer när det gäller den framtida kompetensförsörjningen och näringslivsutvecklingen i kommunen.

Fler naturliga mötesplatser mellan kommun och
företag, förbättrad kommunikation och regelbundna
företagsbesök har bidragit till att skapa ett ännu
positivare klimat.

Mått
Mått 6:2: Antalet arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år.
KF:s mätning: SCB, totalt antal förvärvsarbetande från 16 år med arbetsplats i Arboga kommun (RAMS), mäts
31/12 varje år. (Ett års eftersläpning)
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

5 480

5 548

5 559

5 561

Öka jfrt 2012

5 546

Näringsgrenar där minskningen varit störst är information och kommunikation samt kulturella och
personliga tjänster.
Ökningar har däremot skett inom offentlig förvaltning och försvar, vård och omsorg samt personliga
tjänster.

Nuläge
Utfallet för år 2015 visar en minskning av förvärvsarbetande dagbefolkning jämfört med år 2013.
Minskningen uppgår till 13 personer.
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bibehålla goda kommunikationer och ha fungerande
kollektivtrafik till och från Arboga.

Framtid
Arboga fortsätter att samarbeta med organisationer
som verkar för ett starkt och hållbart näringsliv i
regionen.
En viktig faktor för att kommuninvånarna i Arboga
ska kunna förvärvsarbeta utanför kommunen är att

Mått
Mått 6:3: Andel av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar ska vara i samma nivå som genomsnittet i riket.
KF:s mätning: SCB:s arbetsmarknadsstatistik, mäts 31/12 varje år (KKiK). (Ett års eftersläpning)
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

Snitt KKiK
2015

76,3 %

76,0 %

76,3 %

Samma nivå
som snittet i
mätningen

75,7 %

78,0 %

Arboga ligger under rikssnittet i mätningen. En av
flera orsaker kan vara det snabbt ökande antalet
invånare, en ökning med 359 invånare mellan åren
2013-2015.

kommunen under år 2016. Positiva faktorer är att det
är enkelt och flexibelt att bo och kunna pendla till
och från Arboga. Flera nystartade företag är etablerade i Arboga och även flera inflyttade. Många befintliga företag är fortsatt starka och behåller antal
anställda och anställer fler.

Det har under året drivits projekt som har som målsättning att få fler i sysselsättning. Det har också
tillskapats fler praktikplatser i kommunen.

Framtid

Nuläge

Det är viktigt att arbeta med kunskapshöjande
insatser och uppmuntra till vidareutbildning. Bra
och fungerande samarbeten mellan kommunen,
skola och näringsliv sker idag men kan utvecklas
ytterligare.

Arboga har en fortsatt nettoökning av antal företag i
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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.
Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och
företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog.
Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort
som på lång sikt.

Arboga, Köping och Kungsör fördjupar sin samverkan för att
stärka organisationerna
En fördjupad samverkan mellan Arboga, Köpings och Kungörs kommuner ska göra organisationerna
mindre sårbara och ge medarbetarna större möjligheter att utvecklas. Kommunens webbplats har den
högsta andelen nöjda besökare i sin bransch.
Arboga, Köpings och Kungsörs kommuner har redan idag en stor samverkan, bland annat genom
Västra Mälardalens Kommunalförbund. Under år
2016 togs de första stegen mot en fördjupad samverkan. Kommunstyrelseordförandena i de tre kommunerna undertecknade en avsiktsförklaring och skickade även ett brev till civilministern, där kommunerna erbjuder sig att bli ett så kallat pilotområde för
utvecklad samverkan mellan kommuner. Även näringslivet är med i samverkan genom Västra Mälardalen i Samverkan (VIS) samt Industriföreningen
Västra Mälardalen.

ut i december 2017. Tillsammans med Köpings,
Kungsörs och Surahammars kommuner ska Arboga
därför upphandla och implementera ett nytt ekonomisystem.
För att underlätta informationen om ekonomi, prognoser och analyser har Arboga även infört beslutsstödsystemet QlikView. Med hjälp av QlikView får
cheferna lättare en övergripande kontroll på verksamheten och utvecklingen över tid. Systemet har
använts av Köping, Kungsör samt Västra Mälardalens Kommunalförbund under flera år. QlikView
kommer även att underlätta införandet av det nya
ekonomisystemet i kommunen.

Genom en fördjupad samverkan skapas en konkurrenskraftig region för boende, företagare och besökare. Som organisation blir kommunerna mindre
sårbara, får lättare att rekrytera kompetens och medarbetare får större möjligheter att utvecklas.

Handbok för chefer ger effektivt stöd
I december lanserades en helt ny webbaserad handbok för kommunens chefer. Handboken ska ge cheferna de riktlinjer och regler som behövs för att leda
medarbetarna på bästa sätt.

Hedersutmärkelse till kommunens webbplats
Arboga kommun var en av fyra nominerade webbplatser i tävlingen Sveriges bästa webbplats år 2015.
I början av året fick Arboga hedersutmärkelsen ”All
time high kommuner”. Hedersutmärkelsen går till
den webbplats som har lyckats med att ha den
högsta andelen nöjda besökare någonsin i sin
bransch.

Kommunkompassen ger verktyg för
utveckling
Under hösten genomförde Arboga kommun för
första gången Kommunkompassen som är Sveriges
Kommuners och Landstings utvärderingsmodell.
Kommunkompassen kartlägger om kommunen har
god anpassningsförmåga och förmåga till lärande.
Den visar också vilka områden kommunen behöver
utveckla inom ledning och styrning. Resultatet av
Kommunkompassen ska nu tas om hand och ligga
till grund för fortsatt förbättringsarbete.

Ny teknik skapar förutsättningar för etjänster
Under året flyttade arboga.se och gymnasiets webbplats vasa.se in i en helt ny webbplattform. Arbetet
skedde i samarbete med Köpings och Kungsörs
kommuner och Västra Mälardalens Kommunalförbund. Den nya tekniken möjliggör för satsningar på
e-tjänster och skapar också förutsättningar för att
arbeta mer effektivt med webbplatserna.

Kvalitetscertifiering ger löpande
förbättringar
Kommunens arbetsmarknadsenhet, AME, är numera
kvalitetscertifierad enligt ISO 9001, som är ett ledningssystem för kvalitet. Certifieringen ska leda till
kontinuerliga förbättringar av verksamheten.

Nya system för ekonomi och analys
Avtalet för Arboga kommuns ekonomisystem löper
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Mål och mått
Mål 7: Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster.
Mått

Mått 7:1: Kommunens webbinformation är god till medborgarna och nivån ska bibehållas.
KF:s mätning: SKL:s undersökning årligen (KKiK).
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

86 %

91 %

90 %

90 %

Målvärde 2016
Samma nivå
som utfall 2013

Utfall 2016
87 %

År 2016 genomfördes undersökningen på ett nytt
sätt:

Arboga behöver, liksom föregående år, förbättra de
delar som rör e-tjänster. Webbplatsen behöver också
bli bättre på att redovisa jämförelser för att nå ett
högre betyg i undersökningen.

•En extern undersökning av kommunens sökmotor i
förhållande till extern sökning via Google. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har sökt efter uppgifter om centrala funktioner i kommunen som till
exempel kommunchef, kommunalråd med mera.
Denna del är helt ny.

En annan faktor som påverkar årets resultat är att
kommunen varit hård i självuppskattningen. Syftet
var att göra en så oberoende undersökning som
möjligt i syfte att ge ett bra underlag för att fortsätta
utveckla webbplatsen utifrån besökarens behov.

•Kommunerna har gjort en självskattning av sina
egna webbsidor och svarat på 250 olika frågor som
tidigare granskades externt. Denna del har tidigare
gjorts av SKL.

I december 2016 bytte arboga.se webbplattform.
Det gör att kommunens externa webbplats nu har
den nyaste tekniken som möjliggör satsningar på
olika e-tjänster.

I den del som genomfördes av SKL fick Arboga ett
högt betyg, 87 procent. Tio kommuner hade högre
resultat än Arboga i den delen. I den del som rör
självuppskattningen hade Arboga också resultatet 87
procent. Resultatet bland kommunerna är jämnt.
Bästa kommunerna hade 96 procent och 35 kommuner hade bättre resultat än Arboga.

Framtid

Nuläge

Det behövs en kommunövergripande strategi för hur
kommunen ska arbeta med e-tjänster. Köpings och
Kungsörs kommuner har genomfört samma plattformsbyte och det skulle finnas fördelar, ekonomiskt
och resursmässigt, att ta ett helhetsgrepp kring
e-tjänster för alla tre kommunerna.
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Mått
Mått 7:2: Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten.
KF:s mätning: Medarbetarenkäten, vartannat år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2009

Utfall 2011

Utfall 2013

Utfall 2015

Målvärde 2016

85,0 %

82,5 %

78,0 %

74,0 %

Ingen mätning

Vid hög nöjdhet finns ofta en bra struktur för arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och information, vilka
därför verkar vara väl inarbetade och vara en naturlig del i verksamheten.

Nuläge
Ingen mätning har skett år 2016.
I medarbetarenkäten år 2015 visade resultatet att 74
procent av medarbetarna upplever sig nöjda med
inflytandet över utvecklingen av verksamheten,
vilket ligger under målvärdet (78,0 procent). Resultatet kan förmodligen förklaras med att medarbetarenkäten denna gång hade en annan utformning vad
gäller svarsalternativet på denna fråga. Nu var det
en femgradig skala istället för en sexgradig, vilket
innebar att det gick att svara mer neutralt. Bedömningen av resultatet är ändå att det är en bra nivå av
nöjdhet.

Framtid
Under våren 2017 genomförs en ny medarbetarenkät
där det är viktigt att analysera resultatet för att arbeta fram handlingsplaner för det som behöver utvecklas.

Mål 8. Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
Mått
Mått 8:1: Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, ska ligga över det nationella jämförelseindexet.
KF:s mätning: Hållbart medarbetarengagemang (kommunens totalindex, nationell jämförelse, SKL, vartannat år).
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2011

Utfall 2013

Utfall 2015

80

72

77

Snittet i mätningen
2015
78

Målvärde 2016
Ingen mätning

vara en av de viktigaste förutsättningarna för en
organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i
personalintensiva verksamheter.

Nuläge
Ingen mätning har skett år 2016.
Syftet med HME-modellen (Hållbart MedarbetarEngagemang) är dels att kommuner och landsting
ska kunna jämföra arbetsgivarpolitiska resultat med
varandra för att skapa ett lärande och en utveckling,
och dels att möjliggöra analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Anledningen till att modellen fokuserar på medarbetarengagemang är att det bedöms

Framtid
Under våren 2017 genomförs en medarbetarenkät. I
medarbetarenkäten ställs en öppen fråga om vilka
faktorer som är viktiga hos arbetsgivare när någon
söker ett nytt arbete. Analys av medarbetarenkätens
resultat ligger till grund för förbättringsarbetet.
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Mål 9. Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.

Mått
Mått 9:1: Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning.
KF:s mätning: Egen mätning i samband med bokslutet varje år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016

-2,5 %

2,6 %

3,2 %

0,78 %

11,8 %

Nuläge
Resultatet för år 2016 uppgår till 89,3 mkr motsvarande 11,8 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2016
uppgick till 0,78 procent eller 4,9 mkr.
Nämndernas budgetavvikelse uppgår till ett överskott på 40,4 mkr medan kommunens finansiering
av verksamheten redovisar ett överskott jämfört med
budget uppgående till 44,0 mkr.
Nämndernas ordinarie verksamhet redovisar ett
underskott jämfört med budget på 6,7 mkr varav
socialnämndens underskott uppgår till 9,7 mkr.

Framtid
God ekonomisk hushållning kräver långsiktig planering på övergripande nivå inom kommunen men
även inom kommunens olika verksamheter. De
kommande årens ekonomi ser besvärlig ut, inte
minst med tanke på de lokalförändringar, och därmed ökade hyror, som planeras.

Mått
Mått 9:2: Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den
nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper.
KF:s mätning: Egen mätning i samband med bokslutet varje år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen
Utfall 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016

17,5 %

16,9 %

18,0 %

17,6 %

22,8 %

Nuläge

Framtid

Vid ingången av år 2015 (den nya mandatperiodens
början) uppgick soliditeten till 16,9 procent. Målsättningen är att soliditeten ska uppgå till minst 16,9
procent vid utgången av år 2018.

I den finansiella profil som Kommunforskning i
Västsverige (Kfi) gjort för Arboga framhålls att ett
bekymmer för Arboga är att kommunens genomsnittliga resultatnivå inte kan betraktas som god
ekonomisk hushållning ur ett generellt perspektiv.
Arboga bör förbättra sin resultatnivå för att soliditeten ska behållas och ge ökade möjligheter för att
möta sämre tider.

Soliditeten uppgick vid utgången av år 2016 till 22,8
procent. Målsättningen var 17,6 procent, vilket innebär att måttet har uppfyllts.
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OMVÄRLDSORIENTERING
Svensk ekonomi växer kraftigt
Tillväxten ökar under de kommande åren för att sedan avta successivt. Oro för ekonomin i
Europa med tanke på Brexit och val i Tyskland och Frankrike.

gen ökade privatkonsumtionen och de statliga utgifterna kompenserade svagare export. Bedömare hade
i genomsnitt räknat med 1,8 procents tillväxt enligt
Reuters.

Globalt
Världsekonomin väntas ta ytterligare fart nästa år,
enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen
OECD. BNP-tillväxten (bruttonationalprodukten)
bedöms öka från 3,3 procent år 2017 till 3,6 procent
nästa år. Det innebär viss återhämtning, men tillväxten ligger fortfarande under genomsnittet för tiden
före finanskrisen.
För USA bedöms en BNP-ökning på 2,4 procent år
2017 och 3,6 procent år 2018. Euroländerna får räkna
med 1,6 procent bägge åren medan tillväxten i Japan
väntas stanna kring en procent per år.

I Norge har oljesektorns djupa kris fått ekonomin att
bromsa in. Arbetslösheten har ökat och är den
högsta sedan 1990-talet. Faktorer, som gör att flera
bedömare tror på bättre utveckling kommande år, är
den rekordlåga styrräntan och en expansiv statsbudget som gynnar byggande och konsumtion. Under år
2017 väntar val till Stortinget. Bedömare tror att den
nuvarande borgerliga minoritetsregeringen kan få
svårt att behålla regeringsmakten.

Tillväxtländerna bidrar med en snabbare BNPökning. I Kina väntas den årliga tillväxten hamna
strax över 6 procent och i Indien över 7 procent. Det
är mot denna bakgrund som OECD anser att mer
måste göras och stöttar därför USA:s nye president
Donald Trumps planer på en mer expansiv finanspolitik. Flera av euroländerna uppmanas att också sätta
in budgetstimulanser och sätta fart på offentliga
investeringar.
Detta skulle på kort sikt bidra till ökad tillväxt och
minskad långtidsarbetslöshet, samt även underlätta
långsiktigt tillväxtfrämjande strukturreformer, resonerar OECD.
Samtidigt kan räntorna höjas mot mer normala nivåer, utan att detta behöver dämpa konjunkturen.
Med högre räntor hålls också risktagandet tillbaka,
bland annat på bostadsmarknaden, vilket kan
minska faran för nya finanskriser.
OECD varnar samtidigt för effekterna av Trumps
protektionistiska åtgärder. Nya handelshinder kan få
negativa BNP-effekter som för världsekonomin
motsvarar mer än minus en procentenhet, hävdar
man.

Nedan visas statsskulden som andel av BNP för ett
antal länder.

Källa: Ekonomifakta 2016 och Riksgälden

I tabellen kan utläsas att Grekland har den i särklass
högsta statsskulden av BNP. Totalt uppgår Greklands statsskuld år 2016 till 180 procent av BNP.
Enligt EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude
Juncker, har Internationella Valutafonden (IMF)
ännu inte bestämt sig för om nya nödlån till Grekland ska beviljas. Det innebär att Greklands tredje
stödpaket kan utebli.

I juni 2016 folkomröstade Storbritannien i frågan om
EU-medlemskap eller inte. Resultatet blev att Storbritannien lämnar EU, så kallat Brexit. Konsekvenserna av det brittiska utträdet kan ännu inte bedömas.
Under år 2017 kommer flera nationer inom EU att
genomföra val, bland andra Frankrike och Tyskland.
Det kommer att öka osäkerheten om EU:s framtid.

Under och efter krisåren i början på 1990-talet ökade
den svenska statsskulden kraftigt och avstannade år
1998 då skuldkvoten uppgick till omkring 75 procent
av BNP. Statsskulden som andel av BNP uppgick till
knappt 34 procent i slutet av år 2015.

Europas största ekonomi står Tyskland för. Landets
BNP ökade med 1,9 procent under år 2016, den
starkaste siffran under en femårsperiod, enligt den
tyska statistikmyndigheten. Föregående år uppgick
tillväxten till 1,7 procent. I samband med flyktingvå-
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Nedan visas Sveriges BNP utveckling åren
1995-2015.

Sverige
Svensk ekonomi hör till de snabbast växande bland
världens rika länder. Men hushållen är för skuldsatta, ojämlikhet mellan könen består och Sverige
bör se upp med ökade inkomstklyftor, varnar OECD
i sin årliga rapport i februari 2017 om svensk ekonomi.
Sverige exporterar i dagsläget varor och tjänster
till ett värde som motsvarar cirka 44 procent av BNP.
Importen uppgår till cirka 40 procent.
För svensk del är det framförallt BNP-utvecklingen i
Europa, och främst i våra nordiska grannländer, som
är viktig för landets export. År 2016 gick cirka 24
procent av Sveriges totala export till våra nordiska
grannländer. Sveriges största exportland år 2016 var
Tyskland, tätt följt av Norge. Även USA är ett viktigt
exportland. Exporten till USA har minskat under år
2016 och framtiden är osäker. Exporten består främst
av industrivaror såsom fordon och maskiner. Även
papper och medicinska och farmaceutiska produkter
är stora grupper som exporteras. Under senare år
har tjänsteexporten ökat i betydelse.

Källa: Ekonomifakta

Sysselsättningen och skatteunderlaget fortsätter att
växa i snabb takt. Arbetslösheten förväntas ligga på
samma nivå som innan finanskrisen vid slutet av
året. Löneökningarna förväntas bli fortsatt dämpade.
Under åren 2019 och 2020 väntas en svagare tillväxt.
Både BNP, sysselsättning och skatteunderlag förväntas bli svagare än åren innan när konjunkturläget
gradvis försvagas. BNP förväntas då växa med svaga
1,5 procent. Sysselsättningen i form av arbetade
timmar beräknas samtidigt inte längre öka. För
kommunsektorn innebär det en svagare utveckling
av skatteunderlaget vilket blir särskilt bekymmersamt på grund av att befolkningen växer och att
därmed behoven av skola, vård och omsorg växer
snabbt.

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som
mäter näringslivets och hushållens nuläge och framtidstro, visar på ett mycket ljust stämningsläge i
ekonomin. Läget är mycket starkt inom både tillverkningsindustrin och bygg- och anläggningsverksamheten. För detaljhandeln och privata tjänstenäringar är läget starkt. Även hushållens syn på ekonomin är fortsatt optimistisk.
Riksbanken sänkte sin styrränta till minus 0,5 procent i februari 2016. Negativ styrränta har nu funnits
i Sverige under cirka två år. Orsaken till den negativa styrräntan är att inflationen inte tar fart. Riksbankens mål är en inflation på 2 procent. Vid det
penningpolitiska mötet i februari 2017 beslutade
Riksbankens direktion att behålla styrräntan på
minus 0,5 procent. Riksbankens prognos är att inflationen stabiliseras på runt 2 procent först i slutet av
år 2018. Riksbankens direktion är eniga om att hushållens växande skulder är ett problem som behöver
hanteras genom riktade åtgärder.

Kommunernas, landstingens och regionernas resultat för år 2016 uppgick till 24,9 mdkr varav kommunernas resultat uppgick till 21,5 mdkr. Endast åtta
kommuner redovisade negativa resultat. Enligt SKL
fortsätter låneskulden att öka trots goda resultat,
främst beroende på den snabba befolkningsökningen
av framför allt barn och unga. Trots ett ekonomiskt
uppsving år 2016 väntas stora utmaningar framöver.

Arboga

Inflationen nådde i februari 2017 Riksbankens målnivå för första gången sedan år 2010. Men rensat för
bland annat svängiga energipriser landar kärninflationen på 1,3 procent vilket fortfarande är en bra bit
under målet. Enligt bedömare väntas kärninflationen
underskrida målet både år 2017 och år 2018.

Befolkningen i Arboga kommun ökade under år
2016 med 45 personer jämfört med föregående årsskifte och uppgick 2016-12-31 till 13 903 invånare.
Under åren 2013 (140), 2014 (138) och 2015 (227 personer) har en större ökning av befolkningen skett.
Arboga kommun har en befolkningsstruktur som
kännetecknas av hög andel äldre och låg andel
yngre personer i jämförelse med länet och riket.
Åldersgrupperna från 45 år och äldre har en befolkningsandel som är högre i Arboga än i både länet
och riket.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
beräknas Sveriges BNP ha ökat med 3,5 procent år
2016. För innevarande år beräknas BNP växa med
2,8 procent. Det är främst exporten och hushållens
konsumtionsavgifter som bidrar till tillväxten. Investeringar och offentlig konsumtion beräknas växa i
en något långsammare takt.

De senaste tjugo åren har födelsenettot, det vill säga
födda minus döda, varit negativt för Arboga
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kommun. Under år 2016 föddes 144 barn medan
171 invånare avled. Födelsenettot blev minus 27
personer. År 2016 flyttade 886 personer till
kommunen och 814 från kommunen, vilket innebär
ett flyttningsöverskott på 72 personer. Den senaste
åttaårsperioden har flyttningsnettot varit positivt
under samtliga år. De senaste sex åren har
flyttningsnettot varit högre än födelsenettot vilket
innebär befolkningstillväxt.

Åldersgrupperna 6-19 år och 65 år och äldre ökar år
2016. Dessa grupper innebär stora krav på de kommunala resurserna. De befolkningsprognoser som
kommunen gjort fram till år 2030, visar på en kraftig
ökning av antalet personer 80 år och äldre.
Befolkningsstrukturen har stor betydelse för om
kommunen får eller får lämna bidrag i kostnadsutjämningen. Många barn och ungdomar samt
många äldre innebär högre kostnader vilket kostnadsutjämningen ska kompensera för.

Medelåldern i kommunen år 2015 var 44,0 år, vilket
är högre än länet (42,3) och riket (41,2). Vid jämförelse i olika åldersgrupper finns det inom några
grupper stora skillnader mellan kommunen
respektive länet och riket (se tabell nedan).

Näringsliv, arbetsmarknad och utbildning
Arboga har en stor bredd på näringslivet med en
högteknologisk profil där det är tillverkningsindustrin och tjänstesektorn som dominerar. Under året
hade Arboga en nettoökning med 17 företag. Vid
årsskiftet 2016/2017 fanns 1 131 (1 114 2015/2016).
registrerade aktiva företag i Arboga kommun, representerade i många olika branscher.

I åldersgruppen 0-5 år skedde en minskning med 6
personer mellan åren 2015 och 2016. Andelen i åldersgruppen har sjunkit något jämfört med föregående år. I förhållande till länet och riket har Arboga
lägre andel i åldersgruppen. År 2015 ökade gruppen
med 59 personer.

Historiskt har Arboga ett flygteknologiskt arv och
även idag är en betydande del av tjänstesektorn
knuten till detta. De militärt relaterade verksamheterna med försvarets logistiklager samt IT-drift och
support är stora arbetsgivare som förstärkts succesivt i Arboga. Arboga kommun är den största arbetsgivaren med 1 061 tillsvidareanställda. Den näst
största arbetsgivaren är Saab AB som har cirka 525
anställda.

Andelen personer i åldern 6-19 år, det vill säga i
skolåldern, är lägre i kommunen jämfört med länet
och riket. Åldersgruppen har ökat med 10 personer
under år 2016. Åldersgruppen ökade med 44 personer i Arboga under år 2015.
I åldersgruppen 20-24 år har en minskning skett i
Arboga under år 2016 med 51 personer. Under år
2015 minskade gruppen med 19 personer och för år
2014 var ökningen 36 personer. Arboga har en lägre
andel än länet och riket i denna åldersgrupp.

I februari 2017 var 11,0 procent (12,4 år 2016) av
befolkningen i Arboga mellan 16-64 år anmälda till
arbetsförmedlingen som arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program. Motsvarande andel i
länet var 9,5 (9,7) procent och i riket 7,7 (7,9) procent.
I Arboga var ungdomsarbetslösheten och de i arbetsmarknadspolitiska program (18-24 år) i februari
2017 14,3 (18,1) procent. Motsvarande siffror i länet
var 14,4 (16,2) procent och i riket 11,1 (12,7) procent.

Åldersgruppen 25-44 år har ökat med 24 personer år
2016. År 2015 ökade åldersgruppen med 101 personer (år 2014 ökade gruppen med 70 personer). Andelsmässigt är den åldersgruppen mycket mindre i
kommunen (21,5 procent) jämfört med länet (24,3
procent) och riket (26,2 procent).

I februari 2017 uppgick i Arboga arbetslösheten och
de som var i arbetsmarknadspolitiska program i
gruppen utrikes födda personer till 40,8 (42,6) procent. I länet och riket var motsvarande siffra 27,1
(26,0) respektive 22,2 (21,5) procent. (Källa: AMS
arbetslöshetsstatistik).

Åldersgruppen 45-64 år är den åldersgrupp som
ökat mest under år 2016, en ökning med 47 personer.
År 2015 ökade gruppen med 8 personer att jämföra
med en minskning på 48 personer år 2014. Andelsmässig har Arboga en större andel i denna åldersgrupp jämfört med länet och riket.

Utbildningsnivån är viktig för att företagen ska
kunna rekrytera utbildad arbetskraft. För Arbogas
utveckling är det viktigt att underlätta tillgången till
högre utbildning för både företag och enskilda. Arboga har en högre andel invånare med utbildning
upp till tre års gymnasial utbildningsnivå jämfört
med riket. Däremot är andelen invånare med eftergymnasial utbildning lägre i Arboga i jämförelse
med riket. Männen har lägre eftergymnasial utbildningsnivå längre än tre år, än jämfört med kvinnorna.

Åldersgruppen 65-79 år har ökat med 13 personer.
Andelsmässigt är denna åldersgrupp betydligt större
i kommunen (19,2 procent) jämfört med länet (16,1
procent) och riket (14,7 procent). Under år 2015
ökade gruppen med 42 personer.
Andelen personer som är 80 år och äldre har ökat
med 8 personer under år 2016 jämfört med år 2015.
Arbogas andel (6,1 procent) i åldersgruppen är högre
än andelen i länet (5,6 procent) och i riket (5,1 procent). Under år 2015 minskade åldersgruppen med 8
personer.
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Nedan redovisas befolkningsstrukturen i Arboga, Västmanlands län
samt riket åren 2015 och 2016.

Ålder

Arboga kommun
befolkning
2015-12-31

Arboga kommun
befolkning
2016-12-31

Arboga kommun
förändring
2015-2016

Arboga kommun
2016
(procent)

Länet 2016
(procent)

Riket 2016
(procent)

0-5

880

874

-6

6,3

6,9

7,2

6-19

2 106

2 116

10

15,2

15,7

15,7

20-24

890

839

-51

6,0

6,2

6,4

25-44

2 969

2 993

24

21,5

24,3

26,2

45-64

3 527

3 574

47

25,7

25,1

24,7

65-79

2 651

2 664

13

19,2

16,1

14,7

80+

835

843

8

6,1

5,6

5,1

Totalt

13 858

13 903

45

100,0

100,0

100,0
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EKONOMISK ANALYS OCH
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Engångsintäkter ger stort positivt resultat
Årets resultat, intäkter minus kostnader, uppgick för år 2016 till 89,3 mkr. Avvikelsen jämfört med
budget, 4,9 mkr, uppgick till 84,4 mkr. Det positiva resultatet beror på engångsintäkter. Den egentliga
verksamheten redovisade ett resultat på 9,1 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 4,2 mkr.
Under år 2016 redovisar kommunen engångsintäkter
uppgående till drygt 80 mkr. Det är försäljning av
aktierna i Arboga Energi AB till Köpings kommun
som svarar för 33 mkr. Kommunen har sålt tomter i
Hällarnas fritidshusområde och andra fastigheter
med realisationsvinster på 34 mkr. Från Migrationsverket har kommunen fått ersättning för avtal om
ensamkommande flyktingbarn och där kommunen
inte haft motsvarande kostnader. Ersättningen uppgår till drygt 13 mkr.

Under den senaste åttaårsperioden har resultaten
varit positiva i sex år. De två åren med negativt
resultat, 2011 och 2013, har diskonteringsräntans
sänkning påverkat kostnaderna kraftigt så att resultatet blivit negativt.
Årets resultat i kommunkoncernen uppgick till 98,6
mkr (41,0 mkr år 2015).

Överskott för verksamheten
Nämnderna och styrelsen redovisar totalt ett överskott jämfört med budget på 40,4 mkr år 2016. Reducerat med engångsintäkter uppgår avvikelsen jämfört med budget till minus 6,7 mkr. Det är socialnämnden som redovisar underskott för den ordinarie verksamheten jämfört med budget på 9,7 mkr
eller 3,5 procent. Underskottet jämfört med budget
uppgick år 2015 till 6,2 mkr eller 2,3 procent och 7,5
mkr eller 2,9 procent år 2014. Störst avvikelse, i procent i förhållande till budget, redovisar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, 3,0 mkr eller 4,2
procent (2,0 mkr eller 3,1 procent av budgeten år
2015). Tekniska nämndens redovisade överskott
uppgår till 34,0 mkr varav cirka 40 tkr är avvikelsen
för den ordinarie verksamheten. Övriga nämnder
redovisar mindre överskott. Kommunfullmäktiges,
kommunstyrelsens samt nämndernas avvikelser
kommenteras närmare under verksamhetsredovisningen.

Det är av stor vikt för en god ekonomi att verksamheterna har en ekonomi i balans. År 2016 redovisar
styrelsen och nämnderna en sammantagen avvikelse
jämfört med budget på 40,4 mkr. Reducerat för engångsintäkter är avvikelsen minus 6,7 mkr. Även
föregående år redovisade verksamheten negativa
avvikelser jämfört med budget, minus 3,7 mkr.
Finansieringen av kommunens verksamhet redovisar ett överskott jämfört med budget uppgående till
44,0 mkr. Reducerat för engångsintäkter uppgår
avvikelsen jämfört med budget till 10,9 mkr.
Resultatet på 89,3 mkr uppgår till 11,8 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Reducerat för engångsintäkter uppgår siffran till 1,2
procent. Kommunens långsiktiga mål är att resultatet ska uppgå till 1 procent. Målet är satt utifrån att
kommunen redovisar pensioner enligt fullfondsmodellen vilket innebär att samtliga pensionskostnader
är redovisade i resultatet.

I december 2015 erhöll kommunen ett statsbidrag för
flyktingar uppgående till 22,8 mkr.
Hälften av statsbidraget användes under år 2015 och
resterande del har förbrukats under år 2016. Statsbidraget är ett generellt statsbidrag och kan användas
till det som kommunen anser är lämpligast. Arboga
kommun har använt resterande 11,4 mkr till främst
engångskostnader som till exempel nedskrivning av
bokförda värden i fastigheter, etablering av moduler
för förskola och skola samt avskrivning av projekteringskostnader för projekt som inte påbörjats.

Som ett riktvärde bör, enligt SKL, nivån på resultatet
uppgå till cirka 2,0 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag samt utjämning. Riktvärdet utgår
från pensionsredovisning enligt blandmodellen
vilket innebär att vissa pensionskostnader inte ingår
i resultatet.
Nedan redovisas resultatutvecklingen i kommunen
de senaste åtta åren.

I den så kallade flyktingfonden samlas de schablonersättningar kommunen erhåller för flyktingar med
uppehållstillstånd. Ersättning utgår under en
tvåårsperiod efter att personen fått permanent uppehållstillstånd. Under år 2016 har barn- och utbildningsnämnden erhållit 12,3 mkr, socialnämnden 2,5
mkr, samt fritids- och kulturnämnden, 0,2 mkr. Vid
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utgången av år 2016 fanns nästan 31 mkr i den så
kallade fonden.

medan kostnaderna ökat med 8,8 procent exklusive
jämförelsestörande poster (3,7 procent 2013/2014).
Inom intäkterna är det främst driftbidragen som
bidragit till den stora intäktsökningen med nästan 50
mkr. Inom kostnaderna är det främst personalkostnaderna som ökat jämfört med året innan. Ökningen
har varit 7,4 procent. Men även köp av verksamhet/
konsultkostnader har ökat kraftigt.

Under år 2016 har kommunstyrelsen varje månad,
med undantag av de första månaderna under året,
behandlat nämndernas prognoser samt prognosen
för finansiering av kommunens verksamhet. Kommunens totala ekonomiska utveckling har följts upp
vid två tillfällen, efter april månad (prognos 1) och i
samband med delårsrapporten (prognos 2), efter
augusti månads slut. I samband med delårsrapporten följdes även kommunfullmäktiges mål och mått
upp. Nämnderna har följt upp sin ekonomi vid
samtliga nämndssammanträden med undantag för
de första månaderna under året. I samband med
prognos 1 och 2 har även de organisationer där
kommunen har ett betydande inflytande, redovisat
prognoser.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
har ökat med 6,0 procent exklusive statsbidrag för
flyktingar.
Kostnaderna för avskrivningar har blivit högre än
budgeterat. En avvikelse på 1,6 mkr redovisas beroende på fler aktiverade investeringar än beräknat.
Samtliga koncernbolag och kommunalförbund som
kommunen har intressen i redovisade överskott år
2016 med undantag för Västra Mälardalens Kommunalförbund (minus 1,9 mkr).

Totalt redovisades i prognos 1 år 2016 ett resultat på
6,1 mkr. Budgeterat resultat uppgick till 4,9 mkr.
Styrelsen och nämnderna prognostiserade sammantaget en budgetavvikelse på 6,1 mkr. Socialnämnden
prognostiserade minus 8,9 mkr medan tekniska
nämndens prognos uppgick till plus 10,2 mkr. Övriga nämnder prognostiserade ingen avvikelse mot
budget. Finansieringen av kommunens verksamhet
beräknades i prognos 1 i nivå med budget.

Pensioner – redovisade enligt fullfondsmodell

I prognos 2 redovisades ett prognostiserat resultat
på 44,2 mkr, vilket innebar en budgetavvikelse på
39,3 mkr. Av nämnderna prognostiserade socialnämnden minus 8,1 mkr, tekniska nämnden prognostiserade ett plus på 18,6 mkr samt kommunstyrelsen ett plus på 1,7 mkr. Övriga verksamheter bedömde att den ekonomiska ramen skulle hållas.
Totalt bedömdes ett överskott jämfört med budget
för styrelsen och nämnderna på 12,2 mkr. Finansieringen av kommunens verksamhet prognostiserade
en budgetavvikelse på 27,2 mkr.

Arboga kommun förändrade år 2010 redovisningsmodellen för pensioner till fullfondsmodellen. De
pensioner som intjänats före år 1998 ska redovisas
enligt blandmodellen enligt lagstiftningen. Det innebär att förändringen och åtagandet inte ska redovisas aktivt i kommunens resultat- och balansräkning.
Enligt fullfondsmodellen redovisas samtliga pensionsåtaganden i kommunens balansräkning, vilket
är den princip Arboga kommun tillämpar från och
med år 2010. För att få jämförbarhet mellan åren
redovisas effekterna av fullfondsmodellen i resultaträkningen som en jämförelsestörande post. Kommunens samlade pensionsåtaganden inklusive särskild
löneskatt uppgår vid utgången av år 2016 till 412
mkr (421 mkr år 2015). Sänkningen beror på lägre
avsättning till pensioner intjänade före år 1998.

Under slutet av år 2014 inledde kommunstyrelsen en
särskild uppföljning av socialnämndens ekonomi.
Under år 2015 gjordes en förstudie som resulterade i
en fördjupad utredning kring styrning och ledning
inom vård och omsorg. Den utredningen pågår och
ska redovisas innan sommaren 2017.

Arboga kommun har under ett antal år, till och med
år 1997, avsatt i årets resultat totalt cirka 60 mkr för
att ”kapa” framtida toppar i pensionsutbetalningarna. Dessa redovisas som en särskild del av kommunens egna kapital. Nedan redovisas kommunens
pensionskostnader för åren 2015 och 2016.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, generella
statsbidrag samt utjämning visar hur stor del av
skatteintäkterna som tas i anspråk för den löpande
verksamheten. Under år 2016 har 94,2 procent (101,0
år 2015) använts till den löpande verksamheten.
Reduceras för engångsintäkter år 2016 blir siffran
100 procent.

Pensionskostnader (mkr)

För att nå en ekonomi i balans är det viktigt att intäkterna respektive kostnaderna över tiden utvecklas
på likartat sätt. Kommunens totala intäkter har ökat
mellan åren 2015 och 2016 med 10,3 procent exklusive tillfälliga intäkter (3,9 procent år 2014/2015)
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(inklusive särskild löneskatt)

2015

2016

Avsättning intjänade pensioner t o m 1997

-17,7

-24,8

Avsättning intjänade pensioner fr o m 1998

2,4

9,4

Individuell del

22,5

23,8

Pensionsutbetalningar

20,3

21,9

Summa

27,5

30,3
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Blandmodell
Om kommunen hade redovisat pensioner enligt
blandmodellen skulle resultatet år 2016 uppgått till
69,3 mkr. Det egna kapitalet skulle uppgått till 631
mkr.

gensavgift från Arboga Energi AB (0,8 mkr) och
Vafab Miljö kommunalförbund, 0,1 mkr. Under året
har kommunen fått avkastning och ränta på medlemsinsatsen i Kommuninvest Ekonomisk Förening
med totalt 1,3 mkr. Utdelning med 2 mkr har skett
från Sturestadens Fastighets AB avseende år 2015.

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning

De finansiella kostnaderna avser, förutom ränta på
pensionsskulden, räntekostnader för upptagna lån,
4,0 mkr. Kommunens genomsnittliga låneränta uppgick till 1,08 procent under år 2016 jämfört med 1,70
procent under år 2015.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
redovisade ett överskott jämfört med budget på 5,5
mkr. Innevarande år får kommunen preliminära
skatteintäkter samt en slutavräkning för föregående
års skatteintäkter. Till årets skatteintäkter läggs även
en prognos för slutavräkningen för innevarande år.

Extraordinära intäkter
Försäljningsintäkter på netto 33,1 mkr, avseende
Arboga Energi AB, har klassificerats som extraordinära intäkter år 2016.

Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift
redovisar för år 2016 ett överskott jämfört med budget uppgående till 8,1 mkr medan skatteintäkterna
inklusive avräkningar visar ett underskott jämfört
med budget på 2,6 mkr. Det är inkomstutjämningen
som redovisar överskott (8,6 mkr) beroende på fler
invånare än budgeterat, men även på grund av
kommunens sjunkande egna skattekraft. Arboga
kommuns egna skattekraft år 2016 uppgår till 89
procent (89 procent 2015) i förhållande till riket (100
procent). Det innebär att utvecklingen av de taxerade inkomsterna i Arboga kommun i förhållande
till riket är lägre, vilket innebär lägre skatteintäkter.
Arbogas skattekraft har sjunkit successivt från 92
procent år 2011, 91 procent 2012-2014 och för att
minska ytterligare år 2015 till 89 procent. Kommunen får genom inkomstutjämningen kompensation
för det minskade egna skatteunderlaget. Samtliga
kommuner är garanterade 115 procent av medelskattekraften. Staten skjuter till medel upp till garantinivån.

Eget kapital förbättras
När Arboga kommun övergick till fullfondsmodell
för redovisning av pensionsåtaganden år 2010 reducerades det egna kapitalet motsvarande den tidigare
ansvarsförbindelsen, vilken uppgick till 347,9 mkr
inklusive särskild löneskatt. Vid ingången av år 2016
uppgick det egna kapitalet till 220,6 mkr. Under år
2016 skedde en förbättring av det egna kapitalet,
motsvarande resultatet för år 2016, med 89,3 mkr.
Det innebär ett eget kapital uppgående till 309,9 vid
utgången av år 2016.
Utvecklingen av kommunens egna kapital framgår
av nedanstående diagram.

Kommunens skattesats uppgick år 2016 till 22,51
procent vilket är en höjning med 0,65 procent år
2016. Den totala skattesatsen i Arboga inklusive
landstingsskatten uppgick för år 2016 till 33,39 procent. Endast Norbergs kommun har en högre kommunalskatt än jämfört med Arboga kommun, 22,66
procent. Skinnskattebergs kommun ligger på samma
nivå som Arboga kommun. Lägst kommunalskatt
har Västerås kommun med 20,36 procent. Genomsnittet i länet år 2016 var 21,14 procent för kommunalskatten och inklusive landstingsskatt, 32,02 procent. Genomsnittet i riket uppgick för år 2016 till
20,75 respektive 32,10 procent. År 2017 sänks skatten
med 0,10 procent i Arboga kommun.

Koncernens egna kapital vid utgången av år 2016
uppgår till 366,4 mkr (262,6 mkr år 2015).

Balanskravsavstämning
Årets resultat för Arboga kommun uppgick för år
2016 till 89,3 mkr (23,2 mkr år 2015), vilket innebär
att intäkterna översteg kostnaderna med motsvarande. Enligt lagstiftningen ska intäkterna överstiga
kostnaderna varje år om inte synnerliga skäl finns till
avsteg från lagstiftningen, det så kallade balanskravet. En balanskravsavstämning ska göras varje år för
att redovisa om balanskravet är uppfyllt. Vid balanskravsavstämningen ska realisationsvinster vid
försäljning av tillgångar avräknas resultatet. Rea-

Finansnettot
Finansnettot, finansiella intäkter reducerat med
finansiella kostnader, uppgick vid utgången av år
2016 till 16,7 mkr (14,6 mkr 2015).
De finansiella intäkterna består av ränta på utlämnade lån till fastighetsbolagen (8,9 mkr), lån till Mälarenergi Elnät AB (6,1 mkr), lån till Marieborgs
Lagerfastigheter i Arboga AB (1,7 mkr) samt bor-
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lisationsvinsterna uppgår år 2016 till 44,4 mkr. Avstämningen mot balanskravet år 2016 uppgår till 44,9
mkr. I samband med kommunfullmäktiges behandling av 2006 års årsredovisning fattades beslut att
överskottet år 2006 skulle kunna ”komma att användas för oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar som leder till underskott”. Samma
beslut fattades i samband med 2008, 2010, 2012, 2013,
2014 samt 2015 års bokslut. Under de senaste elva
åren har resultat enligt nedanstående tabell redovisats efter justering för realisationsvinster samt, för
åren 2011 och 2013, sänkning av diskonteringsräntan
med åberopande av synnerliga skäl.

Under år 2016 har investeringsnivån varit den
högsta på många år.
Investeringarna i koncernen, inklusive kommunen,
uppgick till knappt 170 mkr år 2016 (181 mkr år
2015). Det är främst kommunens stora investeringar
som bidrar till koncernens investeringsnivå.
Nivån på de budgeterade skattefinansierade investeringarna bestäms av avskrivningarnas storlek och
årets resultat reducerat med amorteringar. De skattefinansierade investeringarna uppgick år 2016 till 63,8
mkr (36,3 mkr år 2015) medan de avgiftsfinansierade
investeringarna (va-verksamhet) uppgick till 31,5
mkr (9,9 mkr år 2015).

Balanskravsavstämning
År

MKR

2006

15,3

2007

-1,7

2008

2,1

2009

-1,0

2010

16,4

2011

4,1

2012

27,9

2013

13,8

2014

16,8

2015

22,9

2016 resultat

89,3

2016 reavinster

-44,4

Summa

161,5

De största investeringarna under året har bland
annat varit investeringar i va-verksamheten, 31,5
mkr varav råvattenledning, 13 mkr, exploatering
Hällarna, 22,7 mkr, exploatering Åbrinken och Södra
rampen, 8,1 mkr, beläggning av gator och vägar, 4,5
mkr, kanalisation, 3,6 mkr, samt Citybanan, 4,1 mkr.
Kommunen har förbundit sig att lämna bidrag till
Citybanan, så kallat infrastrukturellt bidrag, under
en femårsperiod med start år 2013. Totalt kommer
kommunen att bidra med cirka 15 mkr.
Nettoinvesteringarna i förhållande till verksamhetens nettokostnader ger ett jämförelsemått på investeringsnivån. Enligt Kommunforskning i Västsverige
(Kfi), som gör finansiella profiler för kommuner,
uppgår investeringarna i förhållande till nettokostnaderna till mellan 8 och 9 procent i genomsnitt
under en 5-10 års period i de flesta län. I Västmanland var motsvarande siffra cirka 6 procent. Kommunens nettoinvesteringar uppgick till 13,3 procent
av verksamhetens nettokostnader år 2016 (6,4 procent år 2015) och ligger betydligt högre än jämfört
med länets nivå år 2015.

Balanskravsutredning

Årets resultat

89,3

Samtliga realisationsvinster

-44,4

Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet

0

Realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0

Årets resultat efter balanskravsjustering
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

Anläggningstillgångarna har ökat
Anläggningstillgångarna har ökat med 68,0 mkr
under år 2016. Ökningen beror främst på att de materiella anläggningstillgångarna har ökat med 66
mkr. Under året har finansiella anläggningstillgångarna ökat med utelämnat lån till fastighetskoncernen, netto 18 mkr, samt minskat med 15 mkr genom
att aktierna i Arboga Energi AB sålts.

44,9
0
0
44,9

Resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktige beslutade om införande av
resultatutjämningsreserv (RUR) i Arboga kommun
från och med år 2014. För att kunna avsätta till RUR
ska balanskravsresultatet överstiga 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
(7,6 mkr), vilket det gör år 2016 men kommunen har
ändå valt att inte göra någon avsättning till RUR.

Likviditet och lån
Likviditeten uppgick vid ingången av år 2016 till
90,6 mkr. Vid utgången av år 2016 uppgick kommunens likviditet till 127,7 mkr.
Under år 2016 har nyupplåning skett med 41 mkr.
De nyupptagna lånen har vidareutlånats till Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga AB.
Kommunens totala låneskuld uppgick vid utgången
av år 2016 till drygt 396 mkr (366 mkr vid utgången
av år 2015). Löpande amorteringar av lån har år 2016
skett med 12,0 mkr. Arboga kommun har hela låne-

Hög investeringsnivå
Nettoinvesteringarna uppgick år 2016 till 95,3 mkr
(46,2 mkr år 2015) jämfört med budget på 148,7 mkr.
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skulden placerad i Kommuninvest. Kommuninvest
ägs av kommuner och landsting i Sverige. Arboga
kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk
förening. Samtliga medlemmar har ingått så kallad
solidarisk borgen med ett inbördes regressavtal
mellan medlemmarna.

126 mkr. Soliditetsförbättringen har påverkats i stor
omfattning av det positiva resultatet.
Nedan redovisas soliditetsutvecklingen för åren
2011-2016.
Soliditetsutveckling (procent)

Låneskuldens utveckling (inklusive kortfristig del)
under åren 2009-2016 framgår av nedanstående
diagram.

År
Soliditet exklusive pensionsförpliktelser intjänade
före år 1998
Soliditet inklusive samtliga
pensionsförpliktelser

2011

2012

2013

2014

2015

2016

54

55

53

47

45

46

18

20

18

17

18

23

Kommunkoncernens soliditet uppgick vid utgången
av år 2016 till 21,1 procent (14,3 procent år 2015)
inklusive samtliga pensionsåtaganden. Soliditeten
exklusive pensionsåtaganden enligt fullfondsmodellen uppgick till 39,6 procent (32,9 procent 2015).
Kommunens ekonomi och förutsättningar påverkas
av många olika faktorer. Nedan beskrivs effekten av
några av dessa i en känslighetsanalys.
Koncernens långfristiga låneskuld uppgick vid utgången av år 2016 till 672 mkr (870 mkr år 2015). Den
stora minskningen beror på försäljning av Arboga
Energi AB. Kommunens långfristiga skuld står för
cirka 59 procent av koncernens skuld. Sturestadens
Fastighets AB (koncern) står för drygt 37 procent. I
koncernen Arboga kommun tas endast in hälften av
Sturestadens koncernskuld.

Känslighetsanalys
Faktorer
Löneökning 1 procent
Prisförändring 1 procent
Försörjningsstöd, ökning 1 procent
Förändring skattesats 0,50 kr

Förbättrad soliditet

Befolkningsförändring 100 invånare

Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga ekonomiska styrka och visar hur stor del av tillgångarna
som finansierats med egna medel. Soliditeten bör
långsiktigt öka eller vara oförändrad.

Effekt mkr
+ 5,7
+/- 3,9
+ 0,1
+/- 13,7
+/- 5,0

Minskande borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden uppgick till 47,1
mkr vid utgången av år 2016. Vid föregående årsskifte uppgick borgensåtagandena till 262,8 mkr. I
samband med försäljningen av Arboga Energi AB
upphörde borgensåtaganden på 225,5 mkr. Under
året har Arboga kommun beviljat Västra Mälardalens Kommunalförbund borgen uppgående till 4,1
mkr. Av de totala borgensåtagandena uppgår borgen till delägda bolag/organisationer till 41,4 mkr,
vilket utgör drygt 96,5 procent av de totala borgensåtagandena.

Soliditeten, beräknad inklusive samtliga pensionsförpliktelser, uppgick vid utgången av år 2016 till
22,8 procent (18,0 procent år 2015). Jämfört med
genomsnittet i riket har Arboga kommun en god
soliditet.
Kommunens soliditet exklusive fullfondsredovisning av pensioner uppgår vid utgången av år 2016
till 46,3 procent (45,4 procent år 2015).

Övriga borgensåtaganden uppgår till 1,5 mkr (1,7
mkr år 2015) och består av borgen för förlustansvar
egna hem, 0,1 mkr, och borgen till Arboga golfklubb,
1,4 mkr. Kommunen har inte åtaganden för så kallade fallskärmsavtal.

Ju högre soliditet desto större andel av tillgångarna
har finansierats med egna medel.
Vid en bedömning av soliditetens utveckling är det
viktigt att analysera orsakerna till förändringen.
Soliditetens utveckling påverkas dels av utvecklingen av det egna kapitalet och dels av tillgångarnas
förändring. Under år 2016 har det egna kapitalet i
jämförelse med år 2015 förbättrats med 89,3 mkr
samtidigt som kommunens tillgångar har ökat med

Framtiden
Befolkningsutvecklingen är avgörande för alla
kommuners utveckling. Ett ökande befolkningsunderlag innebär ökade skatteintäkter och bidrag vilket
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i sin tur leder till bättre förutsättningar att bedriva
kommunal service. Samtidigt ställs krav på mer
resurser för att kunna ge service beroende på inom
vilka åldersgrupper befolkningen ökar. Under det
senaste året ökade befolkningen med 45 personer till
13 903 invånare. Åren 2015 och 2014 ökade befolkningen med 227 respektive 138 personer.

Måttet att ”resultatet ska under mandatperioden i
genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning”
har under år 2016 uppnåtts. Utfallet blev 11,8 procent medan målvärdet var 0,78 procent. Reducerat
för engångsintäkter uppgår siffran till 1,2 procent.

I början av maj 2017 kommer SKL att presentera en
prognos för skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning för åren framöver. Prognosen kommer att
utgöra underlag för budgeten för åren 2018-2020.

Måttet att ”soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara
lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens
början med oförändrade redovisningsprinciper” har
uppnåtts år 2016. Soliditeten vid ingången av mandatperioden uppgick till 16,9 procent. Vid utgången
av år 2016 uppgick soliditeten till 22,8 procent medan målvärdet var 17,6 procent.

Kommunstyrelsen kommer att följa kommunens
ekonomiska utveckling varje månad år 2017 med
undantag för de första månaderna av året.

God ekonomisk hushållning
I den beslutade mål- och resultatstyrningsmodellen
har kommunfullmäktige sedan tidigare beslutat om
två mått för att mäta målet ”Arboga kommun ska ha
en god ekonomisk hushållning”. Under år 2013 beslutade kommunfullmäktige att detta mål och
nedanstående mått ska gälla som riktlinjer för god
ekonomisk hushållning.
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Trenden de tre åren visar en förbättring år 2015 för
Arboga kommun, framförallt jämfört med Västmanlands län.

Finansiell profil för Arboga kommun
Under hösten 2016 har Arboga kommun, för sjunde
gången, tillsammans med ytterligare fyra kommuner
i länet deltagit i en jämförelse av finansiella nyckeltal.

Kommunen har under perioden förbättrat poängen
för de två perspektiven kontroll och beredskap på
kort sikt. Det nyckeltal som förbättrats mest är budgetföljsamhet.

Jämförelsen har utförts av Kommunforskning i
Västsverige (Kfi). Syftet med jämförelsen är att analysera var Arboga kommun befinner sig finansiellt i
jämförelse med de övriga nio kommunerna i Västmanland. En jämförelse har även gjorts med rikets
samtliga kommuner.

År 2015 ligger Arboga kommun, enligt Kfi, poängmässigt i nivå med snittet i länet för samtliga perspektiv. Arboga ligger år 2015 på medelbetyg eller
bättre betyg på fyra av de åtta nyckeltalen (tre år
2014) jämfört med kommunerna i Västmanlands län.

Profilen innehåller jämförelser utifrån fyra finansiella perspektiv och åtta nyckeltal. Nyckeltalen speglar kommunernas finansiella status. De fyra perspektiven är långsiktig betalningsberedskap eller kapacitet, kortsiktig betalningsberedskap, riskförhållande
samt kontroll över den finansiella utvecklingen.
Profilen har omfattat åren 2008-2015. Nedan redovisas de senaste tre åren, 2013-2015. De nyckeltal som
använts är skattesats, soliditet, finansiella nettotillgångar, kassalikviditet, budgetföljsamhet, resultat
före extraordinära poster, genomsnittligt resultat de
senaste tre åren samt skattefinansieringsgrad av
investeringar.

År 2015 ligger Arboga poängmässigt på samma nivå
som riket i tre av fyra perspektiv. Perspektivet långsiktig handlingsberedskap ligger strax under genomsnittet i riket. Jämfört med riket ligger Arboga
på medelvärdet eller bättre på fem av de åtta nyckeltalen (sex år 2014). Det är genomsnittligt resultatet
de tre senaste åren, skattesatsen samt kassalikviditeten som har sämre utfall än genomsnittet i riket.

Arboga (rött) jämfört med Västmanland

Arboga (grönt) jämfört med riket
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MEDARBETARE
Arbetsvärdering genomförs
Under år 2016 har ett arbete med arbetsvärdering påbörjats och kommer att avslutas under våren 2017.
Arbetsvärderingen följs av en lönekartläggning under år 2017.
Vid årsskiftet 2016/2017 hade kommunen 1 061
personer tillsvidareanställda varav 344 på deltid.
(1 048 personer 2015/2016, 291 på deltid).

Arbetsskadeanmälningarna har totalt sätt minskat
men andelen arbetsskadeanmälningar på grund av
sjukdom har ökat.

Stor andel kvinnor och få unga

73 personer har omfattats av rehabiliteringsåtgärder,
vilket är en ökning med 20 personer.

Merparten av de som arbetar i kommunen är kvinnor. Vid årsskiftet 2016/2017 var andelen kvinnor 77
procent. Andelen kvinnor har minskat med 8 procent. Vid årsskiftet 2015/2016 var andelen kvinnor
85 procent.

Stor rörlighet
Under året har 235 tjänster utannonserats (134 under
samma period år 2015) varav 157 tillsvidareanställningar och 78 vikariat. (65/69 år 2015).

Medelåldern för de anställda var 47,8 år varav 47,7
år för kvinnor (49 år 2015) och 48,5 år för män (51 år
2015). Det innebär att medelåldern har sjunkit något
under år 2016.

Av de 157 utannonserade tillsvidaretjänsterna kan
18,5 procent (29 personer) härledas till pensionsavgångar. Resterande annonserade tjänster beror på
nya verksamheter eller att personer har avslutat sin
anställning av andra skäl än pension. Fler och fler
yrkesgrupper med eftergymnasial utbildning är
svåra att rekrytera. I synnerhet inom förskola, skola
och vård och omsorg har det varit få eller inga sökande. Även första linjens chefer och planarkitekter
har blivit svårare att rekrytera.

Personalkostnader
Totalt uppgår personalkostnaderna år 2016 till
knappt 559 mkr inklusive arvoden och pålägg för
arbetsgivaravgifter med mera (525 mkr år 2015).
Personalkostnadernas andel av kommunens externa
verksamhetskostnader var 61 procent år 2016 (61
procent år 2015).

Under år 2016 har 169 semestervikariat (150 år 2015)
blivit tillsatta. 20 685 beställningar (18 698 år 2015)
via bemanningsenheten har blivit tillsatta. Omkring
1 485 beställningar har inte tillsatts på grund av brist
på tillgång av korttidsvikarier. Beställning av korttidsvikarier har ökat betydligt de senaste åren.

Arbetsvärdering
En arbetsvärdering av kommunens alla befattningar
har påbörjats under året i samverkan med konsulthjälp. Arbetet slutförs under våren 2017. Arbetsvärderingen syftar till att vara en del i förberedande
arbete inför löneöversyner. Utgångspunkt för arbetet
med lönekartläggning är de krav som ställs i Diskrimineringslagen. Arbetsvärderingen följs av lönekartläggning år 2017.

Löneöversyn 2016
Samtliga lokala förhandlingar med anledning av
löneöversynen år 2016 avslutades så att ny lön
kunde utbetalas under rätt månad.

Arbetsmiljö och hälsa
En stor del av kommunens hälsofrämjande arbete
har inriktning att stödja arbetslag och dess chefer i
att utveckla hälsofrämjande insatser, samarbetsförmågan och kommunikationen. Det kan röra sig om
ett rent utvecklande syfte men är ofta utifrån att
arbetslagen har problem.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron år 2016 i procent av arbetad
tid var 7,3 (6,8 år 2015) och har därmed ökat. Sjukfrånvaron i 60 dagar eller mer har ökat i procent av
den totala sjukfrånvaron. Både kvinnors och mäns
långtidssjukfrånvaro har ökat jämfört med föregående år.

Hälsotimma eller friskvårdsbidrag erbjuds till medarbetarna. Nyttjandegraden av både friskvårdsbidrag och hälsotimma är låg och bör öka. Från och
med år 2017 har friskvårdsbidraget höjts från 500 kr
till 1 500 kr.

Psykisk ohälsa har gått om den tidigare vanligaste
sjukfrånvaroorsaken, skelett och muskelsjukdomar.
Den största ökningen av sjukfrånvaron finns bland
åldersgruppen 50 år och äldre. Då medelåldern
bland kommunens anställda tenderar att fortfarande
vara relativt hög finns en risk att även sjukfrånvaron
ökar om inte aktiva åtgärder införs.

Under året har 57 arbetsskadeanmälningar skrivits i
kommunen (62 år 2015). Störst andel av anmälningarna kommer från socialförvaltningen.
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Stora pensionsavgångar
Total sjukfrånvaro i
procent av arbetad
tid
Ålder

60 dagar eller mer i
procent av den totala
sjukfrånvaron

2014

2015

2016

2014

2015

2016

-29

6,0

5,8

5,0

11,6

11,9

14,4

30-49

6,7

6,9

6,9

34,4

43,9

43,2

50-

7,1

7,1

8,5

41,1

37,3

52,6

Kvinnor

7,1

7,5

8,1

35,5

39,0

46,9

Män

5,5

4,2

4,1

35,7

26,0

29,0

Totalt

6,8

6,8

7,3

35,6

37,4

44,8

Under kommande tioårsperiod kommer 26 procent
eller 260 personer av kommunens medarbetare gå i
pension (65 år). Majoriteten finns inom vård och
omsorg samt inom barnomsorg och skola.

Kompetensförsörjning
Pensionsavgångarna väntas bli stora den kommande
tioårsperioden och med dem följer ett stort rekryteringsbehov. Det ställer krav på en god kompetensförsörjning som säkerställer att rätt kompetensstruktur finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål. En
stor utmaning blir att attrahera, rekrytera, matcha,
utveckla och behålla kompetenta medarbetare i en
konkurrensutsatt situation. Det är också viktigt att
ge medarbetare en värdig avslutning när de lämnar
sin anställning.
Kommunen kommer fortsatt vara delaktig i rekryteringsmässor som anordnas i regionen. Syftet är dels
att rekrytera personal och dels att väcka nyfikenhet
och intresse för yrken inom kommunen.
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KVALITETSREDOVISNING
Arboga i jämförelse med andra kommuner
Syftet med undersökningen Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK) är bland annat att kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service
som kommunen tillhandahåller. Kommunen kan
också använda måtten som en del i styrningen och
verksamhetsutvecklingen. Mätningen är indelad i
fem områden: Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet
och information, Resultat och effektivitet samt

Kommunen som samhällsutvecklare. KKiK är ett
nationellt jämförelseprojekt som drivs av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL).
Antalet kommuner som deltar ökar stadigt och år
2016 deltog drygt 250 kommuner. Resultaten av
mätningarna redovisas i januari varje år. Nedan
redovisas resultaten för åren 2013- 2016.

Läsanvisning
Färgen anger hur Arboga ligger till jämfört med andra kommuner och siffran anger vilket värde Arboga fått. Kolumnen längst till höger anger
medelvärdet för alla kommuner som deltagit i mätningen.
Mörkgrön anger att Arboga tillhör kommunerna med bäst resultat
Ljusgrön anger att Arboga tillhör kommunerna med näst bäst resultat
Gul anger att Arboga tillhör kommunerna med näst sämst resultat
Röd anger att Arboga tillhör kommunerna med sämst resultat

Tillgänglighet
2013

2014

2015

2016

Medel
2016

83%

96%

85%

70%

86%

46%

56%

50%

52%

52%

96%

90%

100%

88%

78%

55

62

65

70

53

Öppettider och väntetider

2013

2014

2015

2016

Medel
2016

5. Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten vid önskat datum

28%

39%

64%

33%

64%

43

68

34

66

28

122

102

99

82

58

26

21

36

30

17

Bemötande, telefon och e-post
1. Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom
två arbetsdagar
2. Andel av medborgarna som tar kontakt mde kommunen via telefon och får ett
direkt svar på en enkel fråga
3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via
telefon ställt en enkel fråga till kommunen
4. Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen är
öppet utöver tiden 08-17 på vardagar

6. Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid
önskat datum
7. Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande
om plats
8. Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd
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Trygghet
2013

2014

2015

2016

Medel
2016

9. Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen

41

Ingen
mätning

49

Ingen
mätning

58

10. Antal olika vårdare som besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av
kommunen, under 14 dagar

15

15

18

20

15

11. Antal inskrivna barn per personal i kommunens förskolor

6

5

6

5

5

Antal närvarande barn per personal i kommunens förskolor

4

4

4

Utgått

-

2013

2014

2015

2016

Medel
2016

91%

90%

90%

87%

76%

14. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling

61

59

69

69

56

15. Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet

42

Ingen
mätning

41

Ingen
mätning

40

2013

2014

2015

2016

Medel
2016

121 tkr

127 tkr

127 kr

132 kr

137 tkr

17A. Resultat för elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven

93%

94%

88%

77%

78%

17B. Resultat för elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven

79%

85%

75%

75%

71%

Delaktighet och information

13. Hur god kommunens webbinformation är till medborgarna

Effektivitet
Barn- och utbildningsnämnden
16. Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan

18. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet

89%

90%

92%

86%

86%

Ingen
mätning

Ingen
mätning

82

69

75

336 tkr

337 kr

362 kr

391 kr

382 kr

76%

81%

79%

72%

71%

27 tkr

22 tkr

26 tkr

Utgått

-

-

-

-

125 tkr

123 tkr

2013

2014

2015

2016

Medel
2016

75

77

77

77

67

600 tkr

523 tkr

587 tkr

648 tkr

818 tkr

25. Hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende

82

80

83

77

83

26. Omsorgs- och serviceutbud i hemtjänst finansierat av kommunen

85

82

85

91

65

113 tkr

208 tkr

245 tkr

272 tkr

272 tkr

28. Brukarnas nöjdhet med den hemtjänst de erhåller

86

92

83

88

91

29. Serviceutbud inom LSS grupp- och servieboende

93

80

86

84

80

69%

64%

88%

91%

77%

19. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8
20. Effektivitet i kommunens grundskolor, i förhållande till övriga kommuner kostnad
per betygspoäng
21. Resultat för de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av utifrån
andel som fullföljer gymnasiet inom fyra år
22. Kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer ett
gymnasieprogram
Kostnad per elev i ett gymnasieprogram
Socialnämnden
23. Serviceutbud inom särskilt boende finaniserat av kommunen
24. Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende

27. Kostnad per vårdtagare inom kommunens hemtjänst

30. Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning
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Samhällsutveckling
2013

2014

2015

2016

Medel
2016

76%

76%

76%

76%

79%

6%

6%

5%

5%

4%

33. Antal nya företag som startats, per 1 000 invånare i kommunen

3

5

4

3

5

34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i
kommunen?

66

Ingen
mätning

65

Ingen
mätning

69

35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare

8

9

10

12

12

36. Så effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall, uppgift
hämtas från Avfall Sverige fr o m 2012

29%

35%

38%

39%

39%

37. Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunorganisationen

Ingen
uppg

47%

37%

40%

33%

38. Andel inköpta ekologiska livsmedel

14%

25%

25%

32%

26%

57

Ingen
mätning

59

Ingen
mätning

60

31. Andel av kommunens invånare 20-64 år som förvärvsarbetar
32. Hur stor andel av befolkningen som får försörjningsstöd

39. Hur väl medborgarna upplever att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo
i

Tillgänglighet

Effektivitet

Inom området mäts bemötande och väntetider.
Sammantaget är kommunens betyg på bemötande
över genomsnittet i mätningen med undantag för
svarstid via e-post där väntetiderna är längre än
genomsnittet i undersökningen.

Inom området mäts kostnader, serviceutbud, resultat, nöjdhet med mera. Kommunens kostnader per
barn och elever samt inom äldreomsorgen ligger i de
flesta fall lägre än jämförbara kommuner. Resultaten
i skolan ligger på en högre nivå än jämförbara kommuner, även här med något undantag. Nöjdheten
inom äldreomsorgen är lägre än jämförbara kommuner. Serviceutbudet är betydligt högre inom både
äldreomsorgen och inom verksamheten för personer
med funktionshinder.

Trygghet
Inom området mäts bland annat antal vårdare som
besöker en äldre person med hemtjänst under 14
dagar, beviljad av kommunen. Betyget har försämrats ytterligare år 2016 då det var 20 personer jämfört
med 18 personer år 2015. Genomsnittet i mätningen
var 15 personer både år 2015 och år 2016.

Samhällsutveckling
Här mäts företagsklimat, andel som förvärvsarbetar,
andel med försörjningsstöd, ekologiska livsmedel,
miljöbilar med mera. Andelen förvärvsarbetande av
befolkningen i Arboga är lägre än jämfört med genomsnittet i mätningen. Även antalet nya företag
som startas per 1 000 invånare är lägre i Arboga än
genomsnittet i mätningen. Miljöbilar och andel ekologiskt livsmedel är högre i Arboga än jämförbart.

Delaktighet och information
Undersökningen om kommunernas webbplatser har
ändrats jämfört med tidigare år. Nu gör kommunerna en självskattning medan SKL tidigare utförde
undersökningen. Arboga kommuns webbplats hamnar nu något lägre än tidigare. Nöjdheten uppgår till
87 procent år 2016 (90 procent år 2015) och ligger
betydligt över genomsnittet i mätningen, 76 procent.
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VERKSAMHETSREDOVISNING
VERKSAMHETSREDOVISNINGEN INNEHÅLLER

KOMMUNENS STYRELSE OCH NÄMNDER
Här lämnas en redovisning av kommunens styrelse och nämnders
verksamhet, ekonomi samt framtid.
KOMMUNÄGDA FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
Här lämnas en redovisning av kommunens helägda och delägda
företags och organisationers verksamhet, ekonomi samt framtid.
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KOMMUNENS STYRELSE OCH NÄMNDER
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
Försäljning av Arboga Energi AB och en utvecklad
samverkan mellan kommunerna i Västra Mälardalen
Försäljningen av Arboga Energi AB genomfördes under året och Köping,
Arboga och Kungör påbörjade en fördjupad samverkan mellan kommunerna.
Den 22 juni fattade Arbogas kommunfullmäktige det
formella beslutet om att sälja det kommunala bolaget
Arboga Energi AB till Köpings kommun. Affären
möjliggör ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga samordningsvinster. Försäljningen ger också
Arboga kommun ett större låneutrymme för att
kunna genomföra framtida investeringar, framför
allt i lokaler för vård och omsorg samt barn- och
utbildning.

Uppdrag
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ med 41 ordinarie ledamöter. Under kommunfullmäktige finns även kommunens revisorer och valberedningen.
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande samordning
av kommunens verksamheter. Styrelsen ska även se till
att nämnderna och de kommunala företagen fullgör sina
uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter.
Verksamheter som rör kansli, personal, ekonomi, IT,
vaktmästeri, folkhälsa, övergripande samhällsplanering,
boendeplanering, information, marknadsföring, näringsliv
och turism är organiserade under kommunstyrelsen.

Första stegen mot en fördjupad samverkan
De första stegen mot en fördjupad samverkan mellan Arboga, Köpings och Kungsörs kommuner togs
under hösten och vintern. Kommunerna har tecknat
en avsiktsförklaring sinsemellan och har även skickat ett brev till civilministern, där kommunerna erbjuder sig att bli ett så kallat pilotområde för utvecklad samverkan mellan kommuner. Såväl kommunstyrelseordförandena som kommuncheferna har
därefter träffats regelbundet för att diskutera framtiden för den fördjupade samverkan. Målet med samverkan är att regionen även i framtiden ska vara
konkurrenskraftig för boende, företagare och besökare.

Ekonomi
(belopp i tkr)
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2015

Bokslut
2016

5 552

6 119

Verksamhetens kostnader

69 251

72 917

Nettokostnad

63 699

66 798

Budget

65 726

69 760

Årets resultat

2 027

2 962

Bruttoinvesteringar

8 251

9 201

2 035

2 084

15

16

Nettokostnader
Kommunfullmäktige

En effektivare IT-organisation

Valnämnd

Ett exempel på redan existerande samverkan är de
verksamheter som ryms inom Västra Mälardalens
Kommunalförbund. Arboga valde under år 2016 att
även flytta kommunens IT-enhet till kommunalförbundet. Sammanslagningen av IT-verksamheterna
gör det möjligt att få en effektivare driftsorganisation
som bättre kan stödja förvaltningarnas verksamheter. Det innebär även att den administrativa effektiviteten ökar.

Revision

Fortsatt fokus på framtidens lokaler

621

1 006

Kommunstyrelse

3 767

3 702

Kommunkansli

7 360

8 075

Utvecklingscentrum

6 605

6 862

Personalkontor

8 401

7 128

Information och IT

4 509

5 517

Ekonomikontor

25 999

27 198

Överförmyndare

1 100

1 400

Kommunchef

3 287

3 810

63 699

66 798

Summa nettokostnader

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens Strategiska lokalförsörjningsplan, som presenterar kommunens samlade behov av verksamhetslokaler fram
till år 2020. Under året arbetades ökade hyreskostnader in i budgeten och det skapades en lokalpott.
Syftet är att möta ökade hyreskostnader i kommunens verksamheter i samband med planerade verksamhetsanpassningar.

Ny teknik för bättre och effektivare
webbplats
Kommunens webbplats, arboga.se och Vasagymnasiets vasa.se, flyttade under hösten över till en helt
ny webbplattform. Den nya tekniken möjliggör för
satsningar på e-tjänster och skapar också förutsättningar för att arbeta effektivare med webbplatsen
internt i organisationen.
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Beslut om utveckling av styrmodellen

Ekonomi

Kommunfullmäktige har tagit beslut om utveckling
av styrmodellen i syfte att lättare kunna följa den
röda tråden. Nya mål och mätningar har beslutats
om från och med år 2017. Kommunens vision, Arboga - plats för inspiration, har förlängts till år 2030.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget uppgående till
3,0 mkr. Överskottet beror främst på att kommunstyrelseförvaltningen haft ett antal vakanta tjänster.
Den största enskilda investeringen under året är
finansiering av Citybanan med 4,1 mkr.

Samtidigt revideras kommunens översiktsplan för
att samordnas med kommunens styrmodell. Kartmaterialet ska uppdateras och moderniseras, och det
ska även ingå en planering för en långsiktig markanvändning där ny bebyggelse kan växa fram.

Framtid
Behovet av nya lokaler och renoveringar av befintliga lokaler är en viktig framtidsfråga för kommunen. För kommunstyrelsens del innebär det att arbetet med att ge en helhetsbild av lokalbehoven i den
Strategiska lokalförsörjningsplanen fortsätter. Förvaltningen stöttar också i många lokalprojekt när det
gäller kommunikation till berörda målgrupper och
medborgare.
Medborgarnas krav på digital information och service ökar. Med den nya webbtekniken på plats handlar nu arbetet om att utveckla kommunens e-tjänster
samt anpassa webbplatsernas design för att möta
användarnas behov. Dessutom ska kommunens
intranät flytta över till den nya webbplattformen och
bli ett effektivare arbetsverktyg.
Kommunen ska byta ekonomisystem, vilket kommer
att innebära en stor arbetsbelastning under hela år
2017.
Kompetensförsörjningen till bristyrken blir allt svårare. Kommunen behöver arbeta aktivt kring rekryteringsprocessen. Det blir alltmer angeläget att hitta
rätt forum för annonsering och att formulera inspirerande rekryteringsannonser.
Sysselsättningen för dag- och nattbefolkningen är
viktig att bibehålla på en god nivå i kommunen.
Goda kommunikationer till arbetsplatser i regionen
och att kommunen behåller och får nya arbetsställen
möjliggör detta. Förvaltningen behöver bidra till att
det byggs fler bostäder och aktivt marknadsföra
Arboga som en attraktiv ort att etablera och utveckla
verksamheter i.
Kommunstyrelsen har en viktig sammanhållande
roll i arbetet med att fortsätta utvecklingen av den
fördjupade samverkan mellan Köpings, Arboga och
Kungörs kommuner.

Nya system för bättre ekonomisk
uppföljning
Kommunen har tecknat avtal om att införa beslutsstödsystemet Qlik View. Syftet med systemet är att
underlätta information om ekonomi för chefer. Qlik
View kommer också att underlätta införandet av ett
nytt ekonomisystem.

Fortsatt arbete för ett ännu bättre
näringslivsklimat
Arbetet med att skapa fler naturliga mötesplatser
mellan kommun och företag har fortsatt. Förutom
regelbundna företagsbesök och företagsfrukostar
arrangerades ett seminarium om förbättrat företagsklimat, som samlade ett 40-tal engagerade företagare, politiker och tjänstemän. Seminariet resulterade i en prioritering av insatser för ett ännu bättre
näringslivsklimat år 2017.

Kommunkompassen har genomförts
under året
Sveriges Kommuners och Landstings utvärderingsmodell, med syfte att kartlägga om kommunen har
god anpassningsförmåga och förmåga till lärande,
har genomförts under hösten 2016. Syftet har varit
att få en kartläggning över vilka förbättringsområden kommunen behöver utveckla inom ledning och
styrning.

Nyckeltal
2014

2015

2016

Antal nätverksanslutna PC

809

739

762

- varav administration

483

370

516

326*

369*

246

1 027

1 058

1 050

792

400

430

- varav skolan
Antal registrerade användare –
administration
Antal registrerade användare –
skolan

162

185

190

Antal behandlade fakturor

25 800

24 846

29 218

Antal besök på arboga.se

399 878

423 000

421 000

Antal PC per tekniker

* Skolans MAC datorer ingår inte i dessa nyckeltal
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Barn- och utbildningsnämnd
Många elever och barn samt stort behov av ändamålsenliga lokaler
Antalet barn och elever i nämndens verksamheter fortsätter att öka. Samtidigt finns ett stort behov av ändamålsenliga och permanenta lokaler för verksamheterna.
Över 170 nyanlända elever skrevs in i förskola, grundskola
och gymnasium under år 2016. För svenska för invandrare,
SFI, var siffran 140. Det stora antalet nyanlända elever ställer
krav på nya sätt att arbeta i verksamheterna. Fler studiehandledare, modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk har anställts under år 2016. Förstärkningar har även
skett av studievägledare, inom skolledning och i elevhälsan.

Modersmålsstödjare underlättar övergången till
förskolan
Förskolan har börjat använda så kallade modersmålsstödjare,
främst under barnets första tid i förskolan. Syftet med modersmålsstödjarna är att övergången från hemmet till förskolan ska gå så bra som möjligt på alla sätt. Modersmålsstödjarna har fungerat mycket bra och under år 2016 utökades satsningen med stödjare på fler språk.

Lösningar för att kunna erbjuda alla barn en plats
på förskola inom garantitiden
Många nya barn skrevs in i förskolan under år 2016. Antalet
barn är nu närmare 750, vilket kan jämföras med 550 barn för
några år sedan. Ökningen beror bland annat på inflyttning,
men också på att allt fler vårdnadshavare önskar en plats på
förskola för sitt barn redan vid 1 års ålder. För att kunna hålla
garantitiden på fyra månader har olika lösningar arbetats
fram under året. Till exempel startade Västergårdens förskola
en grupp där förskolan använder sig mycket av utevistelse.
På Gäddgårdsvallen öppnade en ny tillfällig förskola, Geddans förskola, i moduler.

Uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens fullgör, genom att själv
anordna eller genom att köpa skolplatser, kommunens
uppgifter inom utbildningsområdet. Nämndens ansvar
omfattar förskola, fritidshem, förskoleklass, grund- och
grundsärskola, gymnasium och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna,
utbildning i svenska för invandrare, yrkeshögskola, högskoleutbildning och uppdragsutbildning. Nämnden ansvarar vidare för del av familjepedagogverksamheten i
Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner, för del av
ungdomskontakten samt elevverksamhet för gymnasieelever. Nämnden utövar kommunens tillsyn över den
fristående förskolan Solkatten.
Ekonomi
(belopp i tkr)
Verksamhetens intäkter

Stort antal elever i förskoleklass

64 927

81 716

366 472

393 119

Nettokostnad

301 545

311 403

Budget

301 631

311 436

Årets resultat
Bruttoinvesteringar

86

33

1 654

2 563

1 703

1 806

Nettokostnader
Politisk verksamhet
Barn- och utbildningskontor

712

1 574

Förskoleverksamhet 1-5 år

70 122

72 049

Fritidshem 6-9 (12) år

11 032

11 315

Förskoleklasser 6 år

7 870

8 474

124 909

126 431

Obligatorisk särskola
Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxnas lärande

7 507

7 262

58 551

63 708

6 887

6 589

12 430

19 990

Familjepedagogverksamhet

455

80

Ungdomskontakten

575

535

Elevhem

I förskoleklasserna är också antalet elever stort och på GäddReserverat köp/sälj skolplats
gårdsskolan räcker inte lokalerna till. Sedan skolstarten i
augusti finns nu moduler som tillfälliga lokaler för att få plats Summa nettokostnader
med alla 6-åringar.
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Bokslut
2016

Verksamhetens kostnader

Grundskola

Även i Götlunda påbörjades arbetet med att installera moduler som tillfällig lösning för förskolan samtidigt som förvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till ett
sammanhållet förskole- och skolområde i Götlunda. Modulerna gör det möjligt att erbjuda plats åt alla barn som står i
kö för att gå på förskolan Fasanen i Götlunda.

Bokslut
2015

820

902

-2 028

-9 312

301 545

311 403

V E R K S AM H E T S R E D O V I S N I N G
B AR N - O C H U T B I L D N I N G S N ÄM N D

Beslut om ny grundskola och ny förskola

Speciella satsningar ska stärka läsinlärningen

Det ökade antalet elever och barn gör även att behovet av större lokaler ökar, samtidigt som flera av de
befintliga lokalerna inte är ändamålsenliga. Under
året beslutade barn- och utbildningsnämnden därför
att beställa en ny grundskola F-9, på den plats där
Gäddgårdsskolan ligger idag. Dessutom beslutade
nämnden om att beställa en ny förskola på söder,
som ska placeras på området Marknaden.

En annan satsning som pågår i skolorna är ”En
läsande klass”. Med hjälp av en speciell metod ska
elevernas läsinlärning stimuleras. Läslyftet är en
annan satsning för att stärka läsinlärningen. Den
bygger på kollegialt lärande och inleddes under år
2016.

Ekonomi
Nämndens resultat för år 2016 blev ett överskott på
33 tkr. Under år 2016 har barn- och utbildningsnämnden erhållit medel från den så kallade flyktingfonden uppgående till 12,3 mkr. Nämndens större
investeringar under år 2016 har varit i nytt digitalt
närvarosystem på förskolan, nya platser i förskolan
(bland annat inventarier till moduler) och investeringar i utemiljön vid förskolor och skolor.

Projekt med Skolverket för att stärka det
pedagogiska ledarskapet
Skolverket har valt ut Arboga som en av deltagarna i
projektet ”Samverkan för bästa skola”. Genom deltagandet får kommunen mer resurser till sitt arbete
med att stärka det pedagogiska ledarskapet i alla
nämndens verksamheter. Utbildningen sker i samverkan med Karlstads universitet. Under våren påbörjades till exempel en utbildning av förstelärare
och processledare. För första gången kunde också
förvaltningens alla skolledare och lärare åka på en
gemensam kompetensutvecklingsresa. Syftet med
utbildningen är att höja måluppfyllelsen och öka
likvärdigheten mellan skolorna. Detta ska ske genom
stärkt pedagogiskt ledarskap för chefer samt stärkt
ledarskap i klassrummet för alla pedagoger.

Framtid
Behovet av förskoleplatser ökar under år 2017. Ökningen beror på inflyttning och på att fler väljer att
ha sina barn på förskola vid exempelvis föräldraledigheter och från när barnet fyller ett år. Nya förskolor på norr och söder är avgörande för att kunna
möta detta behov.
De projekt som finns beskrivna i kommunens Strategiska lokalförsörjningsplan berör till stor del barnoch utbildningsnämndens verksamheter. Det handlar framför allt om hur många och vilken typ av
lokaler som behövs för att bedriva en bra förskola
och skola i framtiden.
Arboga kommun behöver fler förskollärare och
lärare. För att kunna rekrytera förskollärare och
lärare i framtiden behöver arbetssättet kring rekrytering utvecklas.
Fler kompetenshöjande insatser för personalen
kommer att behövas de närmaste åren, vilket innebär väsentligt ökade kostnader för nämnden. Kraven
på behörighet är tydliga.
Antalet nyanlända i Arboga ökar. Det är av yttersta
vikt att dessa individer får det stöd och den hjälp de
har rätt till. Barn- och utbildningsnämnden har antagit nya riktlinjer, och för att kunna arbeta enligt
dessa krävs stora kommunala satsningar.

Fler Arbogaungdomar söker sig till
Vasagymnasiet
Vasagymnasiet har de senaste åren utvecklat sin
pedagogik, sina program och satsat på marknadsföring för att kunna locka fler ungdomar Det är åtgärder som visar sig vara framgångsrika och fler Arbogaungdomar än tidigare väljer Vasagymnasiet framför andra gymnasieskolor.

Fortsatta satsningar på matematik
Satsningen på matematik i skolorna fortsatte även
under år 2016 i form av bland annat Matematiklyftet,
en fortbildningssatsning för lärare som undervisar i
matematik. Erbjudandet för högstadie- och gymnasielever om att få hjälp med matematiken i form av
så kallade mattestugor fortsatte också. Mattestugorna sker i samarbete med SAAB.

Nyckeltal
2014

2015

2016

5,3

5,0

5,5

Fritidshem: antal barn/årsarbetare 2)

18,9

18,8

18

Grundskola: andel med slutbetyg och grundläggande behörighet (procent) 3)

90,7

91,7

92

Gymnasiet: andel med slutbetyg (procent) 4)

66,9

71,2

73,4

Förskola: antal barn/årsarbetare 1)
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1) Nyckeltalet, antal barn per årsarbetare inom förskolan,
har varit relativt stabilt de senaste åren trots ständigt
ökande antalet inskrivna barn.
2) Fritidshem, antalet barn per årsarbetare ligger relativt
stabilt, inga stora förändringar över åren.
3) Andelen elever med behörighet till gymnasieskolan
ligger strax över riksgenomsnittet.
4) Andelen elever med slutbetyg inom gymnasieskolan
ligger strax över riksgenomsnittet trots att siffran ser ut att
ha sjunkit, detta på grund av gymnasiereformen GY11.

V E R K S AM H E T S R E D O V I S N I N G
B AR N - O C H U T B I L D N I N G S N ÄM N D

Fritids- och kulturnämnd
Året då Arboga fick ett medborgarkontor och en Kulturskola
Ett medborgarkontor öppnade på biblioteket. Efter två års försöksverksamhet fick Arboga en Kulturskola,
som nu kan nå fler barn och unga genom att det finns fler kulturella uttryckssätt.
På Medborgarkontoret får Arbogaborna hjälp med
tillgång till datorer, trådlöst nätverk, fax, kopiering
och skanning samt vägledning till kommunens olika
verksamheter. Konsumentvägledaren finns också på
biblioteket. För att kunna tillhandahålla denna utökade service anställdes en ny, arabisktalande, medarbetare. Medborgarkontoret öppnade i början av
oktober och under de första månaderna ökade antalet ärenden från cirka tio ärenden per vecka till ungefär det dubbla.

Uppdrag
Fritids- och kulturnämnden ansvarar för biblioteket med
medborgarkontoret, Ekbacksbadet, Kulturskolan samt
verksamheter inom ungdom, förening och idrott.
Bokslut
2015

Bokslut
2016

Verksamhetens intäkter

13 504

13 558

Verksamhetens kostnader

50 680

52 451

Nettokostnad

37 176

38 892

Budget

37 507

38 895

Ekonomi
(belopp i tkr)

Arboga Musik- och dansskola blev Arboga
Kulturskola
Från och med höstterminen blev Arboga Musik- och
dansskola Arboga Kulturskola. Det innebär att skolan breddar verksamheten och även erbjuder ordinarie undervisning i film och teater. Den nya Kulturskolan har genomfört ett stort antal föreställningar
och konserter under läsåret. I föreställningen ”På
slottet” medverkade för första gången teaterelever
tillsammans med musik- och danselever.

Årets resultat

331

3

Bruttoinvesteringar

549

855

Politisk verksamhet

639

623

Förvaltningsledning

-143

-29

Nettokostnader

Ungdomskontakten

87

37

2 972

3 081

163

122

Föreningsservice

3 544

3 745

Idrotts- och fritidsanläggningar

9 802

10 121

Ekbacksbadet

4 559

5 129

688

853

Kulturverksamheter

1 640

1 672

Bibliotek

6 404

7 006

-

261

6 651

6 100

169

172

37 176

38 892

Fritidsgården -Brandsta

Via den Regionala kulturskolan träffas elever från
olika kommuner i samarbetsprojekt. Bland annat
deltog filmpedagogen och elever från Arboga Kulturskola på kortfilmsdagen ”DUpåTUBEN” i Västerås.

Ungdomsfullmäktige

Fritidskontor

Nytt utegym på norr
I december månad stod det nya utegymmet klart vid
motionsspåret på norr. Gymmet består av fyra
gymstationer och fyra Military Fitness stationer.

Medborgarkontor*
Kulturskola
Konstnärlig utsmyckning och lokalhistoriska verk

En annan nyhet under året har varit morgonvattengymnastik på Ekbacksbadet. Aktiviteten har varit
länge efterfrågad och gjorde stor succé.

Summa nettokostnader

Kultursamverkan ger fler kulturaktiviteter
Samarbeten mellan olika verksamheter har resulterat
i fler aktiviteter i kulturens tecken. Till exempel har
biblioteket arrangerat sammanlagt 32 musik- och
teaterföreställningar i samarbete med förskola och
grundskola.

Skolavslutningsfirande på Ekbacksbadet
Även i år genomfördes skolavslutningsfirande för
elever i årskurs 7 till och med årskurs 2 på gymnasiet. Arrangörer var Ungdomsfullmäktige och till sin
hjälp hade ungdomarna personal från Gluggen/Brandsta och ett antal föräldrar. Cirka 500 besökare trotsade regn och kyla och arrangemanget
blev återigen välgjort, uppskattat och fyllde sitt
alkoholförebyggande syfte.
Ekbacksbadet genomförde också ett Halloweenfirande med över 400 besökare under dagen, där det
bjöds på spökvandringar, familjegympa och andra
uppskattade aktiviteter.

Alltid på en onsdag är föreläsningsserie på biblioteket i samarbete med studieförbunden i Arboga och
föreningen Digitala hus. Årets program har innehållit nio föreläsningar samt fyra operaintroduktioner.
Nytt för i år var samverkan med Arbogas ”integrationsnätverk”, som deltog i planeringen av tre av
programpunkterna.
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flyktingbarn ökat under året. Samarbetet mellan
personalen på asylboendena och förvaltningen har
fungerat bra. Andelen barn från dessa boenden uppskattas till mellan fyra och åtta personer per kväll.

Lyckad prova-på-dag och
”fritidshemmens dag”
Arboga kommun, föreningsliv och Västmanlands
Idrottsförbund bjöd in alla elever i årskurs 3 och 4,
för att under en skoldag få prova på olika idrottsoch kulturskoleaktiviteter. Det är en återkommande
dag som upplevs som mycket lyckad bland barnen
och arrangörerna.
För första gången genomfördes ”fritidshemmens
dag” på Gluggen. Det är ett sätt att introducera fritidshemsbarnen i den öppna fritidsverksamhet som
finns på Gluggen. Totalt deltog cirka 60 barn i aktiviteterna. Initiativet var uppskattat av både av barn
och personal.

Ekonomi
Fritids- och kulturnämnden redovisar ett resultat
uppgående till 3 tkr för år 2016.
Investeringar har påbörjats som planerat men Medborgarhusets renovering beräknas bli klar i februari
2017 varför denna del i investeringsplanen inte
kommer att vara avslutad under år 2016.
Bibliotekets investeringar har fokuserats på ökad
tillgänglighet med nya skylthyllor, utställningsskärmar, höj- och sänkbara publika databord, nya
skyltskåp för biblioteksinformation utomhus och ny
läsapparat för personer med synnedsättning.

Medel för kostnadsfria sommarlovsaktiviteter
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
gav för första gången kommunerna möjlighet att
ansöka om medel till sommarlovsaktiviteter. Förutsättningen för bidraget var kostnadsfria aktiviteter
för barn och unga i åldrarna 6-15 år och att alla barn
behandlas lika vad gäller deltagande. Arboga beviljades 241 tkr i stöd. Medlen användes bland annat
för att anordna en skrivarverkstad med författare,
hiphop-skola, gratis bad på Ekbacksbadet samt tre
sommarläger. Totalt gjordes 1 428 besök i sommarlovsaktiviteterna.
Fritids- och kulturförvaltningen arrangerade även
aktiviteter tillsammans med kommunens föreningar
under årets sport- och höstlov. Exempelvis besökte
Cirkus Cirkör Brandsta och biblioteket erbjöd
trådslöjdsarbete och programmering i programspråket Arduino.

Framtid
Intresset för fritids- och kulturaktiviteter är stort i
Arboga och med tanke på befolkningsutvecklingen
bör utbudet fortsätta utvecklas för att tillmötesgå
framtida behov.
Biblioteksplanen, som utarbetats i samarbete med
barn- och utbildningsförvaltningen, har under hösten antagits av de båda nämnderna och ska nu processas av kommunstyrelseförvaltningen. Syftet är att
planen ska antas av kommunfullmäktige som ett
övergripande dokument för kommunens hela biblioteksverksamhet
Det finns ett behov av att utöka möjligheter för den
spontana idrotten i Arboga.
Nyckeltal

Integration och verksamhet för nyanlända
Förvaltningens verksamheter är aktiva i arbetet med
att integrera nyanlända i samhället. Arbetet med
simkunnigheten och integrationen bland alla invånare i Arboga kommun är något som Ekbacksbadets
personal arbetar dagligen med. Denna fråga ses som
en av det viktigaste frågorna i samhället där badet
kan vara med och göra skillnad.
Ett nätverk har skapats där frivilligorganisationer
och tjänstemän kan utbyta erfarenheter kring sitt
arbete med asylsökande och flyktingar i Arboga. Här
finns exempelvis deltagare från Asylsvenska i Arboga, kyrkorna, studieförbunden och SFI (svenska
för invandrare).
Biblioteket använder sitt bidrag från ”flyktingfonden” till inköp av framför allt medier för barn och
ungdom, men också allt mera till lättlästa böcker
som används av eleverna på SFI. Samarbetet med
SFI utvecklas stadigt och i samband med gruppernas
första studiebesök på biblioteket kommer man i
fortsättningen få en ordbok i gåva för att underlätta
studierna.
På Gluggen och Brandsta har antalet besökande barn
och ungdomar från boenden för ensamkommande

2014

2015

2016

Besökare Ekbacksbadet

128 046

114 559

113 257

Besökare biblioteket

111 166

106 329

101 375

Ämneskurselever musik

330

294

332

Antal danselever

140

196

198

72

84

27 960

26 955

59
Statistik ej
klar

Antal besök ungdom/dag
Cirkeltimmar studieförbund

Biblioteket
Riksdagens beslut om en mera restriktiv asylpolitik medförde
färre besök från asylsökande. Invandrarföreningarna är mindre
aktiva och har minskat behovet av bibliotekets lokaler.
Ekbacksbadet
Inomhusbassängen hade stängt under två perioder för sandfilterbyte.
Besökare ungdom
Främst Gluggens kvälls aktiviteter har tappat besökare men det
har varit något färre besök i samtliga verksamheter. Under sommaren och tidig höst lockades många barn och ungdomar ut på
Pokemon Go jakt. Positivt att de rör på sig ute i friska luften men
samtidigt innebar det färre besökare på ungdomsgårdarna.
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Socialnämnd
Nya boenden öppnade för ensamkommande flyktingungdomar
Ett stödboende och ett hem för vård och boende öppnade för ensamkommande flyktingungdomar. Behovet
av insatser inom missbruksvården och vård och omsorg har ökat.
Under år 2016 hade Arboga kommun ansvar för
totalt 83 anvisade flyktingungdomar. Ett stödboende
och ett hem för vård och boende, HVB, för dessa
ungdomar öppnade därför i fastigheten Tornet.
Stödboendet har 12 platser för ensamkommande
ungdomar och är fullbelagt. Utmaningen framöver
är att stödja dessa ungdomar till ett självständigt liv
där bostadsfrågan är avgörande. HVB-hemmet har
10 platser. Boendet är i stort sett fullbelagt och verksamheten har kommit igång bra.
Samarbete med skola, fritid och kultur och flera
ideella organisationer är viktigt för dessa ungdomar.
Den stora flyktingströmmen avtog under året och
endast ett fåtal ensamkommande flyktingungdomar
anvisades till kommunen. 98 nyanlända bosatte sig i
kommunen under år 2016.

Uppdrag
Socialnämnden erbjuder tjänster inom vård och omsorg,
behandling, rådgivning, service och sysselsättning. Verksamheten riktar sig till boende i kommunen.
Ekonomi
(belopp i tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Verksamhetens intäkter

131 690

176 994

Verksamhetens kostnader

405 652

454 363

Nettokostnad

273 962

277 369

Budget

267 797

280 759

Årets resultat

-6 165

3 390

Bruttoinvesteringar

4 223

2 340

1 757

1 532

Nettokostnader
Politisk verksamhet

Behov av fler bostäder och boendeformer

Central administration

3 457

3 826

58 820

55 002

152 169

154 283

49 672

53 730

8 087

8 996

273 962

277 369

Individ- och familjeomsorgen får en allt större efterfrågan på bostäder. Det behövs bostäder till de nyanlända som bosätter sig i kommunen. Det behövs
även fler stödboendeplatser och möjlighet att få eget
kontrakt för de individer som är redo för det.
En gruppbostad för personer med flerfunktionshinder behöver byggas för att undvika sanktionsavgifter i framtiden. En förstudie är gjord under året och
fortsatt planering pågår.

fram med mindre chefsområden och ett tydligare
chefs- och ledaruppdrag.

Ökat behov av insatser

Fokus på bemötande och delaktighet

Individ- och familjeomsorg
Vård och omsorg
Enheten för funktionshinder
Arbetsmarknadsenhet
Summa nettokostnader

Behovet av missbruksvård har varit konstant under
året. Flertalet har inneburit tvingande behandlingsinsatser.
Behov av insatser från vård och omsorg har ökat
under året. Bland annat ökar hemtjänsttimmarna och
kön till vård- och omsorgsboende har ökat. Socialnämnden beslutade att ett nytt vård- och omsorgsboende ska byggas på Åbrinken med planerad byggstart under år 2018. Socialförvaltningen fick också i
uppdrag att undersöka om det är möjligt att anpassa
befintliga lokaler i Hällbackens äldrecenter till ett
modernt och verksamhetsanpassat vård- och omsorgsboende.

Verksamheten för personer med funktionshinder har
arbetat med att kvalitetssäkra insatserna. Arbetet
med bemötande och individens delaktighet har varit
prioriterat under året, bland annat i samverkan med
Västmanlands Kommuner och Landsting, VKL.

Nya verksamheter för att öka möjligheterna
till egen försörjning
Arbetsmarknadsverksamheten har blivit kvalitetscertifierade. Enheten har också startat två verksamheter under året, en etableringsverksamhet riktad
mot nyanlända och en verksamhet riktad mot målet
att halvera ungdomsarbetslösheten. Verksamheten
för nyanlända, Vägen in i Arbete, ger utbildning i
svenska språket med arbete som verktyg. Den förstärker det svenska språket för de nyanlända som
kan ha svårast att tillgodogöra sig SFI-utbildningen.
Målet är att påskynda etableringen och öka chanserna till egen försörjning.
Navet är en mötesplats för ungdomar som är mellan
15-25 år och utan sysselsättning. På Navet kan ungdomarna få hjälp med det mesta som rör utbildning,
arbete, praktik eller annan sysselsättning.

Förstudie om kostnadsutvecklingen inom
vård och omsorg
En extern förstudie för vård och omsorg avslutades
under året och visar att kostnadsutvecklingen i Arboga kommun är förhållandevis låg i jämförelse med
andra kommuner. Kostnaderna för hemtjänst och
hemsjukvård kommer däremot att öka i takt med de
förändringar som ses i befolkningsutvecklingen.
Förstudien visade också på behov av organisatoriska
förändringar. En ny organisationsskiss har arbetats
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Fler boendealternativ i kommunen behövs, inte
minst vad gäller för flerfunktionshindrade personer.
Ett motivationsboende för missbrukare ska startas
upp i fastigheten Tornet. Det behövs också en boendeform med stöd av LSS (lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen).
Arbetet med införandet och implementeringen av
ÄBIC (äldres behov i centrum) innebär ett paradigmskifte utifrån hur vården och omsorgen tidigare
sett ut. Genomförandeplaner och skräddarsydd plan
för varje person innebär inte bara nya biståndsbeslut
utan handlar också om att medarbetarna ska lära sig
att arbeta på helt nya sätt.
Arbetet med att hjälpa till i etableringen av nyanlända är en nyckelfråga där arbetsmarknadsverksamheten, tillsammans med arbetsförmedlingen,
arbetar med okonventionella metoder för att minska
risken för utanförskap och bidragsberoende.
Rekrytering av bristkompetenser är en utmaning
som kräver framförhållning. Det är också viktigt att
arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha
mod att pröva olika metoder för att fylla vakanser
med rätt och erforderlig kompetens.

Anhörigstöd på nätet
Socialförvaltningen kan nu erbjuda e-tjänsten ”En
bra plats”. Det är en digital mötesplats för personer
som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående oavsett personens ålder eller diagnos. Tjänsten är kostnadsfri och ger anhöriga möjlighet till utbyte av
värdefulla erfarenheter med andra anhöriga och ta
del av information från kommun och landsting.

Ekonomi
Socialnämnden når ett positivt resultat under år
2016. Det beror på engångsintäkter för ensamkommande flyktingungdomar. I övrigt har nämnden inte
nått målet att ha balans mellan resurser och behov.
Främst beror det på ökat behov av insatser inom
vård och omsorg, individ- och familjeomsorg och
funktionshinderverksamheten.

Framtid
Utvecklandet av Vision e-hälsa 2025 är en framtidsfråga. Digitaliseringen erbjuder möjligheter för att
stärka hälso- och sjukvården och socialtjänstens
långsiktiga utveckling, inte minst vad gäller efterfrågan men också utifrån effektivisering. Utbyggnad
och tillgång till fiber är en förutsättning, då många
webbaserade hjälpmedel ställer krav på säker uppkoppling dygnet runt.

Nyckeltal
2014

2015

2016

11 727

10 013

9 682

784

787

538

120

332

0

1 661

1 901

1 905

6 977

6 254

6 231

244

221

240

52

47

28

119

54

75

Barn- och ungdomsvård
Antal dygn i familjehem
Antal dygn på behandlingshem
Beroendevård vuxna
Antal dygn i familjehem
Antal dygn på behandlingshem
Äldreomsorg
Korttidsvistelse
Antal vårddygn (egen regi)
AME
Antal inskrivna personer under året *
Antal utskrivna personer som fått annan försörjning utanför AME
Antal personer som fått försörjning genom anställning på AME

* Av de 240 personer som under år 2016 varit inskrivna på AME har 98 hänvisats från IFO på grund av arbetslöshet
och bristande inkomster. De resterande 142 personerna har bland annat anvisats från arbetsförmedlingen, från
försäkringskassan eller från kriminalvården.
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Teknisk nämnd
Utveckling av nya områden i Arboga
Flera områden i Arboga är under utveckling, där arbetet med förstudier, detaljplaner och infrastruktur är
viktiga förutsättningar. Bland annat växer ett nytt bostadsområde fram.
Under våren såldes ett markområde på Åbrinken för
utveckling av bostäder. Exploatören planerar att
bygga 23 bostäder bestående av bostadsrättslägenheter, parhus och kedjehus, som ska vara klara för
inflyttning under år 2017. För att möjliggöra bostäder på Åbrinken påbörjades ett arbete med byggnation av gator och vägar, vatten och avlopp, fjärrvärmeledningar samt fiberkanalisation i området.

Uppdrag
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, parker, skogar och mark, vatten- och avloppsverksamhet
samt den fysiska planeringen som består av att ta fram
detaljplaner och områdesbestämmelser.
Till tekniska nämndens ansvarsområde hör även kommunens kostverksamhet och lokalvård.

Tekniska förvaltningen förbereder också planläggning av nya bostadsområden på Åbrinken etapp 2,
som ligger strax söder om etapp 1. I en lokaliseringsutredning för ett nytt vård- och omsorgsboende
i Arboga bedömdes Åbrinken som ett lämpligt område. Syftet med den nya detaljplanen blir därför att
möjliggöra både för bostäder och ett vård- och omsorgsboende.

Ekonomi
(belopp i tkr)

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Verksamhetens intäkter

145 901

184 322

Verksamhetens kostnader

190 856

196 188

Nettokostnad

44 955

11 866

Budget

44 974

45 851

19

33 985

36 692

80 689

Årets resultat
Bruttoinvesteringar

Planering för skola och förskola

Teknisk förvaltning, nettokostnader

Under året genomfördes lokaliseringsutredningar
för ny grundskola och ny förskola på söder i Arboga.
Utredningen föreslog att en ny grundskola byggs på
samma plats som Gäddgårdsskolan ligger på idag.
Fastigheten Marknaden 1 föreslås som plats för en
ny förskola på söder. Marknaden 1 är planlagd för
bostäder och en ny detaljplan behöver tas fram för
att göra det möjligt att bygga förskola på marken.
Genom en ny detaljplan kan även en ny trafiklösning
för området tas fram. Det är viktigt att barnens skolväg ses över och att farliga korsningspunkter i trafiken avhjälps där det är möjligt.

Politisk verksamhet

1 017

942

Förvaltningsledning

473

836

Markreserv

859

936

3 827

3 137

15 824

16 603

502

716

Planavdelning
Projekt- och trafikavdelning
Deponi
Kostenheten
Driftavdelningen
Fritidsanläggningar
Jämförelsestörande poster
Summa nettokostnader

I Götlunda har ett strategiskt markförvärv genomförts.

Fastighetsförvaltning, nettokostnader

I området Östra Brattberget har kommunalt vatten
och avlopp byggts ut. Det finns ett planuppdrag för
området med syfte att skapa fler tomter i området. I
dagsläget finns dock en bullerproblematik som försvårar planarbetet. I området Södra Brattberget pågår utredningsarbeten inför en planläggning av nya
bostäder. I området finns en del känsliga arter, något
som en ny bebyggelse behöver anpassas efter.

Summa skattefinansierade verksamheter
Va-verksamhet
Summa nettokostnader

-283

-199

17 041

17 197

4 996

4 903

-108

--33 947

44 148

11 124

807

742

44 955

11 866

0

0

44 955

11 866

heter. Fastighetsbildningen möjliggjorde för befintliga arrendatorer att välja mellan att friköpa tomten,
få upplåtelse med tomträtt eller teckna nytt arrendeavtal. I området tillskapades även nya tomter. Totalt
såldes 54 fastigheter i området under år 2016.

Under året har utredningar av Herrgårdsbron genomförts som visar på behov av åtgärder.

Vatten- och avloppsledningar samt fiberkanalisation
har byggts ut till cirka 140 fastigheter i området
Hällarna. Under året har det samtidigt pågått arbete
med att lägga överföringsledningar mellan Arboga
och Hällarna. Totalt handlar det om 17 kilometer
vatten- och avloppsledningar. Dessutom läggs en ny

Nya fastigheter och vatten- och avloppsledningar i omvandlingsområdet Hällarna
I fritidshusområdet Hällarna vann en ny detaljplan
för området laga kraft under hösten 2015. Lantmäteriet fastställde därefter gränser och bildade fastig-
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råvattenledning längs en del av sträckan. Ledningsnätet planeras tas i drift under år 2017.

Framtid
Ett genomförande av hastighetsplanen planeras år
2018. Stora delar av kommunens vägnät kommer då
att få nya hastigheter vilket kräver omskyltning samt
informationsåtgärder.

Ett förslag till detaljplan för Hällarna etapp 2 (Måla
2:1 vid Ålhammarsudde) ställdes ut för samråd
under hösten 2016. Syftet med planen är att utöka
byggrätterna för befintliga fritidshus i området.

Klimatförändringar innebär bland annat ökad risk
för översvämning samt för ras och skred. Stabiliteten
utefter Arbogaån har varit aktuell i flera år och stabilitetshöjande åtgärder behöver genomföras.

Åtgärder för en förbättrad trafiksäkerhet
Projekt har påbörjats med statlig medfinansiering för
förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kommunala
vägar och gator. Exempelvis har trottoaren breddats
på Engelbrektsleden för att bli en gång- och cykelväg
och en ny avsmalnad gångpassage har anlagts från
Skandiabron över Engelbrektsleden.

Herrgårdsbron kräver omfattande renovering för att
säkerställa regleringen av Arbogaåns vattennivå.
Genomförda inspektioner visar på underspolningar
under stötbotten och i brogrunden samt att skivborden är i dåligt skick.

Drygt 100 000 nya gatstenar på
Rådhusgatan

För att skapa nya områden för bostäder, skola och
vård krävs nya detaljplaner samt investeringsmedel
för utredning och anläggning av infrastruktur. Nya
exploateringsområden innebär också fler skötselytor
och ökat behov av underhåll. Det krävs tillgång till
markområden i strategiska lägen för att kunna möta
etableringsförfrågningar och kommande behov av
exploatering.

Rådhusgatan har återställts efter föregående års
renoveringar av vatten- och avloppsledningar. Ny el
och fiber har dragits i gatan och de ojämnheter och
gropar som fanns är borta. Cirka 950 kvadratmeter
trottoar har lagts om med nya plattor. På själva gatan har det sedan lagts drygt 100 000 smågatstenar.

Tillagningskök på Ladubacksskolan

I samband med utbyggnad av nya områden och
verksamhetsetableringar behöver långsiktiga lösningar för vatten och avlopp möjliggöras.

Arboga fick ytterligare ett tillagningskök under året.
Ladubacksskolans mottagningskök byggdes om och
kommer nu att kunna tillaga 500 portioner per dag.
Intilliggande förskolan Norrgården kommer också
att få sin mat från det nya köket.

Prioriteringar i kommunens strategiska lokalförsörjningsplan påverkar flera av tekniska nämndens
verksamheter, bland annat avseende detaljplaner
samt kostverksamhet.

Ny brunn i Lunger ökar kvaliteten på
dricksvattnet
I Lunger är ledningarna från den nya brunnen på
Lungers udde klara. Det som återstår är ombyggnation av vattenverket i Lunger för att kunna ta ledningarna i drift, vilket beräknas vara klart i början på
år 2017. Åtgärderna kommer att öka kvaliteten på
dricksvattnet både i Lunger och i Götlunda samt öka
säkerheten på dricksvattenleveranserna.

Nyckeltal
2014

2015

2016

606

592

509

6,15

5,84

5,98

616 902

641 694

632 086

1 307

1 235

1 298

5,74

5,81

5,81

30

25

27

2 310

2 411

2 099

4,04

3,98

4,16

Belysning gatljus
Kr/ljuspunkt
Beläggningsunderhåll
Kr/m2 (behov 5,69 kr/m2)

Ekonomi

Kost

Årets resultat uppgår till 34 mkr, varav 23,2 mkr
består av resultat vid försäljning exploateringstomter
och 10,7 mkr består av resultat vid försäljning fastigheter. Den ordinarie verksamheten har genererat ett
resultat på 38 tkr.

Antal levererade matportioner
Vatten
Producerat vatten, 1 000-tal m3
Kostnad per producerat m3 vatten (kr)
- inklusive kapitalkostnader
Förluster i dricksvattenlednings-nätet,
% av produktionen
Avlopp
Behandlat avloppsvatten,
1 000-tal m3
Kronor/behandlad m3 avloppsvatten

Flera påbörjade investeringsprojekt är årsöverskridande och totalt uppgår upparbetade investeringsmedel till 80,3 mkr av budgeterade 127,1 mkr. De
årsöverskridande projekten är bland annat överföringsledning Arboga-Hällarna, ny råvattenledning,
va-utbyggnad i Hällarna, exploatering av Åbrinken
samt stabilitetsåtgärder vid Villagatan. Arbetena
beräknas avslutas under år 2017.

- inklusive kapitalkostnader
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KOMMUNÄGDA FÖRETAG OCH
ORGANISATIONER
Arboga kommuns samtliga åtaganden omfattar
förutom kommunens egen verksamhet även heloch delägda bolag och kommunalförbund. I den
sammanställda redovisningen ges en samlad bild
över koncernen Arboga kommuns ekonomiska ställ-

ning, åtaganden och resultat. Förutom kommunens
egen verksamhet omfattas även de bolag och kommunalförbund där kommunens röstetal överstiger
20 procent.
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Kommunens åtaganden i företag
och organisationer
Kommunägda bolag och organisationer i siffror år 2016 (tkr)

Rådhuset i Arboga AB (koncern)

Rörelsens/
verksamhetens
intäkter

Resultat
efter fin.
poster

Årets
resultat

Balansomslutning

Eget
kapital

Soliditet
(%)

Årets
investeringar

116 709

4 078

1 730

582 423

2 341

0,4

48 196

Sturestadens Fastighets AB
(koncern)

78 540

26 481

24 907

742 489

106 965

14,4

21 561

Västra Mälardalens Kommunalförbund

99 325

-1 852

-1 852

94 154

10 791

11,5

4 508

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

14 400

1 193

1 193

7 276

4 028

55,4

40

Vid halvårsskiftet 2016 såldes Arboga kommuns
aktier i Arboga Energi AB till Köpings kommun.
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB bildades.

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.

I slutet av år 2010 bildades en helägd fastighetskoncern med ett moderbolag, Rådhuset i Arboga AB.
Bolaget har två dotterbolag, Arbogabostäder AB
samt Kommunfastigheter i Arboga AB.

Tillsammans med dåvarande landstinget Västmanland och länets kommuner bildades år 2000 den
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten. Nämndens syfte är bland annat att ansvara för
hjälpmedelsverksamheten och för gemensamma
frågor inom hälso- och sjukvården.

Den första januari år 2011 bildades ett kommunalförbund för bygg-, miljö- och hälsoskyddsverksamhet tillsammans med Kungsörs kommun. Förbundet
fick namnet Västra Mälardalens Myndighetsförbund
(VMMF).

I början av år 2014 blev Arboga kommun delägare i
företaget Fibra AB. Övriga delägare är Eskilstuna
Energi och Miljö AB, Mälarenergi AB, Hallstahammars kommun samt Strängnäs Energi AB. Syftet
med bolaget är att det ska stå för drift, underhåll och
utveckling av respektive aktieägares stadsnät.

Sedan tidigare samarbetar Arboga kommun med
Köpings och Kungsörs kommuner genom Västra
Mälardalens Kommunalförbund med verksamhet
inom räddningstjänst, lönehantering, IT, inköpsfrågor med mera. Under år 2012 blev Surahammars
kommun medlem i förbundet.

Från och med år 2013 utökades, genom en ändring i
kommunallagen (KomL), kommunstyrelsens ansvar
för de kommunala bolagen. Kommunstyrelsen ska i
årliga beslut för varje bolag pröva om verksamheten
bedrivits i enlighet med det fastställda kommunala
ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Tillsammans med Byggnadsfirman Lund AB äger
kommunen Sturestadens Fastighets AB. Sturestadens Fastighets AB äger dotterbolagen Marieborgs
Lagerfastigheter i Arboga AB, Norra Skogen i Arboga Fastighets AB samt Seniorbostäder i Arboga
AB.
Arboga kommun har också ägarintressen i Mälarenergi Elnät AB med 10,2 procent och i Vafab Miljö
kommunalförbund med 4,53 procent. Kommunen är
medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Under åren 2015 och 2016 har ett arbete genomförts
med att anpassa bolagsordningar och ägardirektiv i
enlighet med lagens intensioner. En bolagspolicy har
även arbetats fram. Bolagen deltar i budget- och
bokslutsträffar och lämnar prognoser över sin ekonomiska utveckling. Även dialogträffar sker mellan
kommunen och bolagen.
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Sturestadens Fastighets AB (koncern)
Nybyggnation av bostäder
Under året har nybyggnation av 28 hyresrätter påbörjats på Ljungdahlsbacken.

Moderbolaget Sturestadens Fastighets AB har tre
helägda dotterbolag. Marieborgs Lagerfastigheter i
Arboga AB har till syfte att äga och förvalta lagerfastigheten Harren 3. Norra Skogen Fastighets AB äger
och förvaltar fastigheten Norra skogen 1:149. Seniorbostäder i Arboga AB äger 24 bostäder i fastigheten
Örtagården.

Sturestadens Fastighets AB bildades år 1992 och ägs till
50 procent av Arboga kommun och till 50 procent av
Byggnadsfirman Lund AB. Bolaget äger och förvaltar
fastigheter inom Arboga kommun för kommunikationsändamål och företagsetableringar samt idkar därmed förenlig
verksamhet. Bolaget ska aktivt medverka till utvecklingen
av Arboga kommun som attraktiv och efterfrågad etableringsort genom att vara ett strategiskt verktyg inom fastighetsområdet. Bolaget har tre helägda dotterbolag; Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB, Norra skogen i Arboga Fastighets AB samt Seniorbostäder i Arboga AB.

Under året har 28 hyresrätter börjat byggas på
Ljungdahlsbacken. Det är tvåor, treor och fyror som
byggs i sju våningar. Byggstart har även skett för ett
whiskydestilleri, projektet Nordic Whisky Capital
inom fastigheten Åsby 8:7.
I fastigheten Gösen 15 har arkivdepån, Arboga Arkivcentrum, etablerats. Bakom Arboga Arkivcentrum står Arkiv Västmanland och ArkivCentrum i
Örebro län. Arboga kommun har flyttat delar av sitt
arkiv till arkivdepån.

Fakta

2014

2015

2016

Omsättning, mkr

84,5

80,1

78,5

Årets resultat, mkr

20,8

22,2

24,9

Investeringar, mkr

5,2

20,0

21,6

Soliditet, procent

9,2

11,5

14,4

2

2

2

2015

2016

Antal anställda heltid
Resultaträkning, belopp i tkr

Ekonomi
Resultatet år 2016 för moderbolaget Sturestadens
Fastighets AB uppgick till 9,2 mkr. Resultatet för
koncernen Sturestadens Fastighets AB uppgick år
2016 till 24,9 mkr (22,2 mkr år 2015). Det är främst
moderbolaget och dotterbolaget Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB som bidrar till vinsten i
koncernen.

Rörelsens intäkter

80 134

78 540

Rörelsens kostnader

-19 580

-18 745

Avskrivningar

-18 258

-17 815

Rörelseresultat före finansiella poster

42 296

41 980

Finansiella intäkter

128

56

Finansiella kostnader

-17 274

-15 555

Resultat efter finansiella poster

25 150

26 481

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Framtid
Bolagets nybyggnation av lägenheter kommer att
färdigställas under år 2017.

-2 915

-1 574

Årets resultat

22 235

24 907

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Ekonomi

2015

2016

703 909

707 655

43 300

34 834

747 209

742 489

Eget kapital

86 059

106 965

Avsättningar

3 663

5 237

Långfristiga skulder

595 286

576 750

Kortfristiga skulder

62 201

53 537

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

747 209

742 489

Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar

630 441

630 553

Inga

Inga

SUMMA TILLGÅNGAR

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sturestadens
Fastighets AB. Bolaget äger lagerfastigheten Harren
3 som hyrs av Fortifikationsverket. Fastighetens
uthyrningsbara yta uppgår till 46 800 kvadratmeter.
Under året förvärvades marken från Arboga kommun.

0
26 481

Uppskjuten skattekostnad

Balansräkning, belopp i tkr

Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB

0
25 150

Årets resultat uppgick till 9,4 mkr (9,5 mkr 2015).
Ansvarsförbindelser
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Norra skogen i Arboga
Fastighets AB

Seniorbostäder i
Arboga AB

Norra skogen i Arboga Fastighets AB är ett helägt
dotterbolag till Sturestadens Fastighets AB. Bolaget
äger byggnaden på fastigheten Norra skogen 1:149.
Arboga kommun upplåter marken med tomträtt.

Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) äger de 24 bostäderna i Örtagården. Arboga kommun äger marken
som har upplåtits med tomträtt.
Bolaget planerar att uppföra hyreslägenheter på
fastigheten Porsen 1.

Ekonomi
Årets resultat uppgick till 0,3 mkr (0,4 mkr år 2015).

Ekonomi
Resultatet för år 2016 blev 0,4 mkr (0,4 mkr år 2015).
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Rådhuset i Arboga AB (koncern)
Flera ombyggnadsprojekt i lokaler
Under året har Garvaregården byggts om för socialnämndens verksamhet. Ladubacksskolans kök har
genomgått en ombyggnation och fiber har dragits till bolagens fastigheter.

Rådhuset i Arboga AB ägs till 100 procent av Arboga kommun.

Rådhuset i Arboga AB bildades år 2010 och ägs av
Arboga kommun. Bolaget äger samtliga aktier i
dotterbolagen Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga AB.

Rådhuset i Arboga AB äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolagen
Arbogabostäder AB som är ett allmännyttigt bostadsbolag och
Kommunfastigheter i Arboga AB som äger och förvaltar fastigheter
för kommunal verksamhet. Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag bildades år 2010.

Koncernens fastighetsbestånd består av bostäder,
kommersiella lokaler samt kommunala fastigheter.
Den totala ytan är cirka 140 000 kvadratmeter.
Rådhuset, inklusive dotterbolagen, har totalt 14
anställda.

Ekonomi

Fakta

2014

2015

2016

Omsättning, mkr

92,0

109,3

116,7

Årets resultat, mkr

3,6

2,5

1,7

Investeringar, mkr

21,3

97,6

48,2

Soliditet, procent

-0,4

0,1

0,4

13

13

14

Antal anställda heltid

Koncernens resultat för år 2016 uppgick till 1,7 mkr
(2,5 mkr år 2015). Under året har koncernen investerat drygt 48 mkr i bland annat ombyggnad av Garvaregården och Ladubacksskolans kök. Fiber har
dragits till koncernens fastigheter.

Resultaträkning, belopp i tkr

Framtid
Koncernen kommer att fortsätta sin satsning på
underhållsåtgärder och energieffektivisering. I samarbete med koncernens kunder kommer Rådhuset i
Arboga AB även att utveckla och förädla koncernens
fastighetsbestånd.

2015

2016

Rörelsens intäkter

109 331

116 709

Rörelsens kostnader

-79 287

-88 710

Avskrivningar

-14 962

-15 006

Rörelseresultat före finansiella poster

15 082

12 993

20

13

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Arbogabostäder AB

-11 810

-8 928

Resultat efter finansiella
poster

3 292

4 078

Resultat före skatt

3 292

4 078

-818

-2 348

Årets resultat

2 474

1 730

Balansräkning, belopp i tkr

2015

2016

Anläggningstillgångar

518 932

547 664

Omsättningstillgångar

40 055

34 759

558 987

582 423

611

2 341

Skatt på årets resultat

Fastighetsbeståndet i Arbogabostäder AB består av
340 lägenheter i Arboga, Götlunda och Medåker.
Dessutom har bolaget 35 lokaler, 92 garage och 88
bilplatser.
Under året har bolaget genomfört ett antal större
underhållsprojekt, bland annat omfattande utvändiga måleriarbeten vid ett antal fastigheter. Vid
fastigheten Garvaregården har renovering och ombyggnad av 1 250 kvadratmeter kontorslokaler genomförts.

SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Avsättningar

Uthyrningsgraden är hög och vid årsskiftet var endast en lägenhet outhyrd.

1 686

4 061

Långfristiga skulder

527 824

545 464

Kortfristiga skulder

28 866

30 557

558 987

582 423

20 814

21 654

Inga

Inga

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar

Ekonomi
Arbogabostäder AB redovisade år 2016 ett resultat
på minus 0,9 mkr (2,7 mkr).

Ansvarsförbindelser

Arbogabostäder AB fortsätter sin långsiktiga satsning på underhållsåtgärder och energieffektivisering.

Framtid
Efterfrågan på bostäder är fortfarande stor och bolaget räknar med att den låga vakansgraden kommer
att bestå ytterligare några år.
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Kommunfastigheter i
Arboga AB

En hel del underhållsprojekt har genomförts som till
exempel omfattande utvändiga måleriarbeten av
fasader, tak och fönster vid ett tiotal fastigheter, ny
belysning i ishallen samt takomläggning vid ett par
fastigheter.

Bolaget har under året arbetat med ett flertal lokalförändringar. Bland annat har Fasanens förskola i
Götlunda rivits och ersatts med inhyrda moduler.
Modulerna ska fungera som tillfällig förskola i avvaktan på uppförande av en ny permanent förskola.

I samband med renoveringar och ombyggnationer
har även genomförts investeringar i energisparåtgärder, brandskyddsåtgärder samt åtgärder för att
förbättra tillgängligheten.

Vid Ladubacksskolan har en utbyggnad och ombyggnad av skolans kök genomförts. En större utbyggnad har skett och omdisposition av trafik- och
parkeringsytor har genomförts.

Ekonomi
Kommunfastigheter i Arboga AB redovisade år 2016
ett resultat på 2,3 mkr (minus 1,7 mkr).

I fastigheten Tornet 1 har byggnadens lägenhetsbestånd byggts om till stödboende och HVB-hem (hem
för vård och boende).
En större renovering och ombyggnad pågår i Medborgarhuset.
En skolmodul och två förskolemoduler har uppförts
i anslutning till Gäddgårdsskolan.

Framtid
Under kommande år planerar Kommunfastigheter i
Arboga AB ett antal större ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Till exempel planeras för ett nytt
vård- och omsorgsboende, ny förskola på söder samt
ny grundskola som ska ersätta Gäddgårdsskolan.
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Västra Mälardalens Kommunalförbund
IT-verksamheten samordnas i förbundet
Under hösten samordnades Arboga kommuns IT-enhet med Västra Mälardalens Kommunalförbunds
(VMKF) IT-verksamhet.
En fråga som diskuterats är hur medlemskommunerna kan öka samverkan. Det kommer att bli en
nödvändighet för att klara kompetensförsörjning och
ekonomi framöver. Förbundet kommer att få en stor
roll i den fördjupade samverkan. Som ett led i ökad
samverkan har kommunens IT-enhet samordnats
med VMKF:s IT-verksamhet. Samgåendet skedde
under hösten 2016.

Västra Mälardalens Kommunalförbund bildades 2004 som ett
gemensamt kommunalförbund för Köpings, Arboga och
Kungsörs kommuner. I förbundet finns räddningstjänst,
sotningsfrågor, renhållningsansvar, lönekontor, telefoni,
inköpsverksamhet, hantering av personuppgiftslagen (PUL),
krisberedskap samt parkeringstillstånds- och bostadsanpassningsfrågor. Från och med juli månad 2012 är även
Surahammars kommun medlem i förbundet. Arboga kommuns andel av kommunernas bidrag är 27 procent. Prestationsrelaterade tjänster, som telefoni och IT, faktureras
utifrån utnyttjande.

Förbundsordningen har setts över under året. Detta
för att ge en större tydlighet när det gäller styrning
och ledning samt att nya arbetsuppgifter har lagts på
förbundet. I samband med översynen har finansieringsprinciperna diskuterats.
Avtal tecknades under år 2016 mellan förbundet och
landstinget Västmanland som innebär att räddningstjänsten får åka på så kallade IVPA-larm (i väntan på
ambulans). Det har inneburit att liv kunnat räddas
under året.

Fakta

2014

2015

2016

Omsättning, mkr

92,2

97,4

99,3

Årets resultat, mkr

0,4

-1,6

-1,9

Investeringar, mkr

5,0

12,5

4,5

Soliditet, procent

17,6

14,7

11,5

90
38

96
38

99

Antal anställda heltid
varav räddningstjänst, heltid
Deltid RIB*
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid,
räddningstjänst
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid,
administration mm

Räddningstjänsten har under året tecknat ett samverkansavtal med Nerikes Brandkår som innebär
möjlighet till gränslös samverkan oberoende av länseller kommungräns eller organisation.

38

44

44

44

0,4

0,6

1,2

4,8

5,3

5,5

*Räddningsman i beredskap (d v s deltidsbrandman)
Resultaträkning, belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Under året har frågan om att överföra renhållningsansvaret från förbundet till Vafab Miljö Kommunalförbund diskuterats. Beslut kommer att fattas under
år 2017 i frågan.

-145 028

-6 207

-6 805

50 186

-52 508

Kommunbidrag

49 305

51 161

Årets resultat
Balansräkning belopp i tkr

Investeringarna under året uppgick till 4,5 mkr.
Investeringar har främst skett i PC på bordet, ITinfrastruktur samt kopiatorer. Förbundet har leasat
IT inventarier.

-141 379

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella kostnader

Förbundets resultat för år 2016 uppgick till minus 1,9
mkr (minus 1,6 mkr 2015). Underskott redovisas för
renhållningen, minus 3,0 mkr, beroende på högre
insamlingskostnader samt lägre intäkter för vissa
fraktioner än budgeterat. Även räddningstjänsten
redovisar ett underskott jämfört med budget uppgående till 0,2 mkr. Överskott jämfört med budget
redovisas för upphandling och telefoni med totalt 0,4
mkr medan IT och skanning redovisar underskott
jämfört med budget på 0,3 mkr.

2016
99 325

Avskrivningar

Finansiella intäkter

Ekonomi

2015
97 400

57

76

-776

-581

-1 600

-1 852

2015

2016

Anläggningstillgångar

49 916

45 118

Omsättningstillgångar

39 212

49 036

SUMMA TILLGÅNGAR

86 128

94 154

Eget kapital

12 643

10 791

Avsättningar

29 121

29 396

Långfristiga skulder

6 000

16 200

Kortfristiga skulder

38 364

37 767

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

44 364

94 154

Inga

Inga

*

*

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

*I ett finansieringsavtal mellan medlemskommunerna och
förbundet har en överenskommelse gjorts att den del av
anställdas pensioner som intjänats före förbundets bildande
samt fortlöpande intjänad och utbetald särskild avtalspension
så kallad SAP ersätts av medlemskommunerna.

Framtid
Diskussionerna om utökad samverkan mellan kommunerna i kommunalförbundet kommer att fortsätta. Planering pågår av lönekontorets flytt från
Arboga till Köping.
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Arbetet med enskilda avlopp fortsätter
Målsättningen att 33 procent av alla ej godkända avlopp skulle vara åtgärdade vid årets slut uppnåddes. Resultatet blev att 38 procent åtgärdades.
Nu arbetas det aktivt med åtgärder riktade till dem
som inte har godkända avlopp. Ett stort antal beslut
om förbud med vite avseende avloppsanläggningar
har skett under året.

Västra Mälardalens myndighetsförbund är ett gemensamt
förbund mellan Arboga kommun och Kungsörs kommuner.
Förbundet ansvarar för frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet, bygglov samt energirådgivning. Förbundet bildades
1 januari 2011.

Miljö- och hälsoskyddsenheten har haft 1 376 (1 892
2015) nya ärenden under året, varav 839 (1 112) i
Arboga. Flest ärenden finns inom enskilda avlopp,
hälsoskydd, miljöskydd samt inom livsmedel.

Fakta

2014

2015

2016

Omsättning, mkr

5,6

6,3

6,4

Årets resultat, mkr

0,7

0,8

1,2

Investeringar, mkr

0,2

0,03

0,04

Inom livsmedelskontrollen har 100,0 (98,1) procent
av årets planerade kontroll genomförts. 62 procent
av kontrollen har varit oanmäld och 38 procent har
varit anmäld.
Förbundet har kontrollerat livsmedelshanteringen
hos totalt 39 livsmedelsföretag. Bland annat har
Arboga medeltidsmarknad och Jädersbruksdagarna
kontrollerats. Vid fyra tillfällen har myndighetsåtgärd krävts med föreläggande om åtgärd som följd.
Ett utbrott av livsmedelsburen smitta har förekommit.

Soliditet, procent

44,4

51,0

55,4

18

18

18

Bygglovenheten har under året registrerat totalt 291
nya byggärenden varav 179 avsåg Arboga kommun.
Cirka 77 procent av ärendena är initierade av privatpersoner. Bygglovenheten samarbetar med Köpings
kommuns bygglovskontor och fyra träffar har genomförts under året. Samarbetet upplevs som mycket givande och träffarna ger erfarenhetsutbyte kring
aktuella frågeställningar.

Antal anställda heltid
Resultaträkning, belopp i tkr

2015

2016

Verksamhetens intäkter

6 272

6 443

-13 369

-13 065

-115

-147

Verksamhetens nettokostnader

-7 212

-6 769

Kommunbidrag

7 957

7 957

Finansiella intäkter

6

5

Finansiella kostnader

0

0

751

1 193

Balansräkning, belopp i tkr
Anläggningstillgångar

2015

2016

530

422

Omsättningstillgångar

5 027

6 854

SUMMA TILLGÅNGAR

5 556

7 276

Eget kapital

2 835

4 028

0

0

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Årets resultat

Förbundet har ett avtal med Köpings kommun om
samverkan inom energirådgivningsområdet. Energioch klimatrådgivningen har under året genomfört
108 rådgivningar till privatpersoner samt 12 företagsbesök.

Avsättningar

Ekonomi
Årets resultat visar ett överskott på 1,2 mkr (0,8 mkr
år 2015). Resultatet beror huvudsakligen på högre
intäkter än beräknat för bygglov. Nettoinvesteringarna under året uppgår till 0,04 mkr. Investeringarna
har bestått av ekonomikoppling till ärendehanteringssystemet.

Långfristiga skulder

0

0

Kortfristiga skulder

2 721

3 248

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Ställda säkerheter

5 556

7 276

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Framtid
Arbetet med att nå god ekologisk status i sjöar och
vattendrag kommer att vara en av de stora utmaningarna. För förbundets del innebär detta att arbetet kring enskilda avlopp kommer att vara en betydande arbetsuppgift även framöver.
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EKONOMISK REDOVISNING
DEN EKONOMISKA REDOVISNINGEN INNEHÅLLER

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
Här redovisas en sammanställning över styrelsens och
nämndernas drift- och investeringsbudget samt årets utfall.
Jämförelse görs med föregående år.
RESULTATRÄKNING
Här redovisas kommunens och koncernens resultat för året.
Jämförelse görs med budget och med föregående år. Mer
detaljerad redovisning finns i noterna.
KASSAFLÖDESANALYS
Här redovisas hur kommunens och koncernens likviditet har
förändrats under året. Jämförelse görs med föregående år.
BALANSRÄKNING
Här redovisas kommunens och koncernens ekonomiska ställning
vid årets slut. Jämförelse görs med föregående år. Mer detaljerad
redovisning finns i noterna.
I bilaga särredovisas ett utdrag av va-verksamhetens ekonomiska
sammanställningar. Va-verksamhetens ekonomi ingår i
kommunens sammanställningar.
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
Driftredovisning
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige och
kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Fritids- och kulturnämnd
Socialnämnd

Budget

Intäkt

Kostnad

Nettokostnad

Avvikelse

Nettokostnad

Avvikelse

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

69 760

6 119

72 917

66 798

2 962

63 699

2 027

311 436

81 716

393 119

311 403

33

301 545

85

38 895

13 558

52 451

38 892

3

37 176

331

280 759

176 994

454 363

277 369

3 390

273 962

-6 165

Teknisk nämnd

45 851

184 322

196 188

11 866

33 985

44 955

19

- varav teknisk förvaltning

45 274

153 753

164 878

11 125

34 149

44 165

196

0

27 055

27 055

0

0

0

0

- varav va-verksamhet
- varav fastighetsförvaltning

577

3 514

4 255

741

-164

790

-177

Summa nämnder,
nettokostnader

746 701

462 709

1 169 038

706 329

40 373

721 337

-3 703

Finansiering

-751 590

998 750

203 100

-795 650

44 060

-744 528

24 503

-4 889

1 461 459

1 372 138

-89 321

84 433

-23 191

20 800

Budget

Inkomst

Utgift

Nettoinvestering

Avvikelse

Nettoinvestering

Avvikelse

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2015

12 431

0

9 201

9 201

3 230

8 251

1 079

Barn- och utbildningsnämnd

2 940

0

2 563

2 563

377

1 654

846

Fritids- och kulturnämnd

2 054

0

855

855

1 199

549

384

Socialnämnd

4 133

0

2 340

2 340

1 793

4 204

2 184

SUMMA

Investeringsredovisning
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige och
kommunstyrelse

Teknisk nämnd

127 115

395

80 689

80 294

46 821

31 557

32 906

- varav teknisk förvaltning

78 840

395

45 361

44 965

33 875

21 175

-1 462

- varav va-verksamhet

45 726

0

31 476

31 476

14 250

9 893

32 357

2 549

0

3 853

3 853

-1 304

489

2 011

148 673

395

95 648

95 253

53 420

46 214

37 400

- varav fastighetsförvaltning
SUMMA NÄMNDER
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning
Belopp i tkr
Not

Kommun
Bokslut

Kommun
Bokslut

Kommun
Budgetavvikelse

Koncern
Bokslut

Koncern
Bokslut

2015

2016

2016

2015

2016

Verksamhetens intäkter

1

163 965

213 961

24 357

323 274

320 008

Verksamhetens kostnader

2

-894 313

-978 563

-46 357

-929 971

-1 024 440

Jämförelsestörande post

3

27 678

71 938

56 614

-8 590

66 821

Avskrivningar

4

-23 643

-23 363

-1 616

-64 372

-49 202

-726 313

-716 027

32 998

-679 659

-686 813

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

5

542 005

585 539

-2 616

542 005

585 539

Generella statsbidrag och utjämning

6

176 813

174 626

18 787

176 813

174 626

Finansiella intäkter

7

21 900

21 420

-2 668

7 504

10 686

Finansiella kostnader

8

-7 277

-4 686

2 952

-19 498

-10 750

Jämförelsestörande post

3

16 063

-4 696

1 834

16 063

-4 696

23 191

56 176

51 287

43 228

68 592

Extraordinära poster

0

33 144

33 144

0

33 144

Uppskjuten skatt

0

0

0

-2 276

-3 135

23 191

89 320

84 431

40 952

98 601

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

ÅRETS RESULTAT

9

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 26
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Noter till resultaträkning
Noter till resultaträkning
Belopp i tkr

Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

Koncern 2016

Från driftredovisning nämnderna

361 574

462 709

522 233

565 009

Från driftredovisning finansiering

917 558

998 750

917 558

998 750

Avgår interna poster

-338 295

-354 856

-339 646

-356 227

Avgår skatter, generella statsbidrag, finansiella intäkter, fastighetsavgift

-767 328

-794 695

-767 327

-794 695

Not 1 Verksamhetens intäkter

Jämförelsestörande post

-9 544

-97 947

-9 544

-92 829

163 965

213 961

323 274

320 008

Taxor och avgifter

43 334

44 923

112 092

60 347

Försäljningsmedel

12 120

12 900

12 428

12 900

Försäljning verksamhet

23 121

20 109

36 405

34 469

Hyror och arrenden

17 645

18 012

75 392

80 901

Driftbidrag

66 602

116 968

75 672

116 968

294

0

294

0

SUMMA
Fördelas enligt nedan:

Realisationsvinster materiella anläggningstillgångar
Övriga externa intäkter

849

1 049

10 991

14 424

163 965

213 961

323 274

320 008

Från driftredovisning nämnderna

-1 082 912

-1 169 038

-1 195 256

-1 242 097

Från driftredovisning finansiering

-173 029

-203 101

-173 029

-203 147

Avgår interna poster

338 295

354 856

339 646

356 227

Avgår avskrivningar

23 643

23 363

62 710

49 219

Avgår finansiella kostnader, LSS, kostnadsutjämningsavgift

17 824

22 493

17 824

22 493

Jämförelsestörande post

-18 134

-7 136

18 134

-7 135

-894 313

-978 563

-929 971

-1 024 440

Personalkostnader inklusive pensioner

-552 053

-592 772

-552 061

-624 085

Köp av verksamhet samt konsultkostnader

-122 774

-152 320

-135 543

-167 064

SUMMA
Not 2 Verksamhetens kostnader

SUMMA
Fördelas enligt nedan:

Bidrag och transfereringar

-39 019

-40 304

-29 673

-21 379

Lokal-, mark- och fastighetskostnader

-98 280

-106 184

-81 623

-98 216

0

0

-23 010

0

-10 734

-11 033

-7 452

-8 113

Råvaror och förnödenheter
Driftkostnader, bränsle, energi och vatten
Realisationsförluster

-965

0

-965

0

-70 488

-75 950

-99 644

-105 583

-894 313

-978 563

-929 971

-1 024 440

14 206

19 931

-14 206

19 931

Löneskatt på pensionsförpliktelser intjänade till och med år 1997

3 446

4 835

-3 446

4 835

Prestationsersättning enligt överenskommelse regeringen-SKL

2 850

0

2 850

0

AFA återbetalning

5 685

0

5 685

0

Intäkter från försäljning exploateringstomter*

1 009

24 669

1 009

24 669

482

-1 840

-482

-1 840

Intäkter från försäljning anläggningstillgångar

0

12 026

0

6 576

Kostnader från försäljning anläggningstillgångar

0

-790

0

-457

Tomplatser ensamkommande

0

13 107

0

13 107

27 678

71 938

-8 590

66 821

Övriga externa kostnader
SUMMA
Not 3 Jämförelsestörande post, verksamheten
Pensionsförpliktelser intjänade till och med år 1997

Kostnader från försäljning exploateringstomter*

DELSUMMA
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Noter till resultaträkning, fortsättning
Belopp i tkr

Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

Koncern 2016

1 009

24 669

1 009

24 669

Kostnader sålda tomter

-482

-1 840

-482

-1 840

Resultat av exploateringsverksamheten

527

22 829

527

22 829

Finansiell kostnad fullfond

-5 132

-3 779

-5 132

-3 779

Finansiell kostnad löneskatt fullfond

-1 245

-917

-1 245

-917

Utdelning Mälarenergi Elnät AB

22 440

0

22 440

0

DELSUMMA

16 063

-4 696

16 063

-4 696

Avskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningar

-11 400

-11 356

-36 394

-29 467

Avskrivningar maskiner och inventarier

-12 243

-12 007

-27 978

-19 735

SUMMA

-23 643

-23 363

-64 372

-49 202

542 460

587 809

542 460

587 809

-1 042

-2 846

-1 042

-2 846

587

576

587

576

542 005

585 539

542 005

585 539

*Tilläggsupplysning kommunens exploateringsverksamhet
Bland jämförelsestörande poster ingår poster hänförliga till kommunens
exploateringsverksamhet:
Intäkter sålda tomter

Not 3 Jämförelsestörande post, finansiella

Not 4 Avskrivningar

Not 5 Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Preliminär slutavräkning innevarande år
Slutavräkning föregående år
SUMMA
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

144 387

155 408

144 387

155 408

Kostnadsutjämning

1 665

-6 574

1 665

-6 574

LSS-utjämning

-3 641

-6 064

-3 641

-6 064

-529

-473

-529

-473

21 052

21 527

21 052

21 527

1 420

-598

1 420

-598

12 459*

11 400*

12 459*

11400*

11 430

11 400

11 430

11400

22 830

22 830

22 830

22 830

-11 430

-11 430

-11 430

-11 430

Regleringsbidrag/avgift
Kommunal fastighetsavgift
Strukturbidrag
Generella bidrag från staten*
Varav tillfälligt statsbidrag flyktingsituationen år 2015-2016
-

*Totalt utbetalt tillfälligt statsbidrag flyktingsituationen år 20152016

Utnyttjat år 2015
Utnyttjat år 2016

0

-11 400

11 400

0

11 400

0

176 813

174 626

176 813

174 626

13 660

11 023

907

253

Utdelning aktier/andelar

0

3 167

2

3 167

Räntor likvida medel

4

-4

105

31

Räntor Mälarenergi Elnät AB

6 120

6 120

6 120

6 120

Borgensavgift

2 004

930

185

930

18

0

18

0

UB tillfälligt statsbidrag flyktingsituationen, kvar att nyttja

-11 400

Arboga kommun har periodiserat statsbidraget med en jämn fördelning
från januari år 2015 på grund av att kommunens kostnader har ökat med
jämn fördelning under hela år 2015.
SUMMA
Not 7 Finansiella intäkter
Räntor utlämnade lån

Realisationsvinster finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella intäkter
SUMMA
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94

184

167

185

21 900

21 420

7 504

10 686
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Noter till resultaträkning, fortsättning
Belopp i tkr

Kommun 2015

Kommun 2016 Koncern 2015

Koncern 2016

Not 8 Finansiella kostnader
Räntor upptagna lån
Finansiell kostnad intjänad pension inklusive löneskatt
Övriga finansiella kostnader
SUMMA

-6 336

-3 984

-18 385

-9 942

-845

-636

-845

-636

-96

-66

-268

-172

-7 277

-4 686

-19 498

-10 750

23 191

89 320

40 952

98 601

1 836

2 448

1 836

2 448

Not 9 Årets resultat
Årets resultat exklusive va-verksamheten
Årets resultat va-verksamheten
Årets resultat va-verksamheten omförd skuld va-kollektivet

-1 836

-2 448

-1 836

-2 448

SUMMA

23 191

89 320

40 952

98 601

Balanskravsavstämning
År

MKR

2006

15,3

2007

-1,7

2008

2,1

2009

-1,0

2010

16,4

2011

4,1

2012

27,9

2013

13,8

2014

16,8

2015

22,9

2016 resultat

89,3

2016 realisationsvinster

-44,4

Summa

161,5
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Kassaflödesanalys
Not

Belopp i tkr

Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

Koncern 2016

23 191

89 320

40 952

98 601

15 325

14 293

56 970

43 351

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

38 516

103 613

97 922

141 952

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-14 751

-17 195

-34 869

-11 832

Ökning/minskning förråd och varulager

-1 324

3

-1 005

3

Ökning/minskning kortfristiga skulder

64 665

13 649

82 461

23 518

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

87 106

100 070

144 509

153 641

2 476

395

2 476

395

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
27

Justering för ej likviditetspåverkande poster

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringsbidrag
Investeringar materiella anläggningstillgångar

-48 691

-95 648

-164 789

-150 748

Försäljning materiella anläggningstillgångar

3 427

2 450

4 376

2 475

Investeringar finansiella anläggningstillgångar

-7 182

0

-7 588

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

2 910

15 000

2 910

15 000

-47 060

-77 803

-162 615

-132 878

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

0

41 000

0

64 240

-11 943

-11 959

-46 125

-23 267

Förändring långfristig skuld

1 446

3 398

0

0

Amortering av långfristiga fordringar

2 957

2 360

2 957

0

Förändring långfristiga fordringar

-84 000

-20 000

0

-17 774

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-91 540

14 799

-43 168

23 199

Amortering av skuld

ÅRETS KASSAFLÖDE

28

-51 494

37 066

61 274

43 962

142 137

90 643

163 301

102 027

Likvida medel vid periodens slut

90 643

127 709

102 027

145 989

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL

-51 494

37 066

61 274

43 962

Koncern 2016

Likvida medel vid årets början

Not 27 Justering för ej likvidpåverkande poster

Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

Avskrivningar/nedskrivningar

23 964

23 846

64 693

49 202

Förändring pensionsavsättning inklusive löneskatt

-9 079

-9 993

-8 163

-11 132

440

440

440

440

0

0

0

4 841

15 325

14 293

56 970

43 351

Återbetalning av AFA premier

5 685

0

5 685

0

Prestationsersättning enligt överenskommelse regeringen - SKL

2 850

0

2 850

0

Nyupptaget lån för utbetalning för Tornet 1 - utelämnat lån januari 2015

-84 000

0

-84 000

0

Utdelning Mälarenergi Elnät AB

22 440

0

22 440

0

Utbetalning flyktigbidrag

22 830

0

22 830

0

Andelar i Kommuninvest

-4 271

0

-4 271

0

33 144

Förändring avsättning deponi Kallstenstippen
Uppskjuten skatt
SUMMA
Not 28 Årets kassaflöde - Betalningspåverkande händelser som avviker från det normala

Försäljning Arboga Energi AB år 2016
Försäljning exploateringstomter och arrendetomt

0
33 144

0

36 464

Koncernkonto Sparbanken Västra Mälardalen

23 772

0

23 772

0

SUMMA

-10 694

69 608

-10 694

69 608
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BALANSRÄKNING
Balansräkning
Belopp i tkr

Not

Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

Koncern 2016

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

313 993

320 934

1 168 664

1 155 466

-Maskiner och inventarier

11

42 161

41 861

280 020

65 067

-Pågående projekt

12

24 074

82 800

39 331

127 663

Finansiella anläggningstillgångar exklusive bidrag statlig infrastruktur

13

684 995

687 635

129 945

130 045

1 065 223

1 133 230

1 617 960

1 478 241

7 495

11 080

7 495

11 080

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur

14

Omsättningstillgångar
Förråd

15

3 179

3 177

5 646

3 177

Fordringar

16

69 975

87 175

103 157

97 394

Kassa och bank

17

90 643

127 709

102 027

145 989

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

163 797

218 061

210 830

246 560

1 236 515

1 362 371

1 836 285

1 735 881

220 622

309 942

262 591

366 378

23 191

89 320

40 952

98 601

398 083

388 090

405 946

396 027

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

18

- varav årets resultat
Avsättningar
Avsättning pensioner

19

Avsättning skatter

20

0

0

3 517

6 679

Avsättning deponi

21

6 230

6 670

6 230

6 670

404 313

394 760

415 693

409 376

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

22

363 512

395 951

870 430

671 966

Kortfristiga skulder

23

248 068

261 718

287 571

288 161

611 580

657 669

1 158 001

960 127

1 236 515

1 362 371

1 836 285

1 735 881

262 761

47 098

20 305

30 957

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

24

262 761

47 098

20 305

30 957

Finansiell leasing

25

223

179

223

179

Operationell leasing

25

1 493

2 721

4 341

8 117

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997

45,4%

46,3%

32,9%

39,6%

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

18,0%

22,8%

14,3%

21,1%

Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 2 6
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Noter till balansräkning
Noter till balansräkning
Belopp i tkr

Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

Koncern 2016

483 061

482 856

1 331 008

1 400 775*

Årets investeringar

12 222

12 277

111 323

22 462

Årets försäljning

-1 181

-676

-1 181

-676

Årets utrangering

-6 892

-647

-7 975

-6 370

Omklassificeringar

-4 354

6 738

-4 354

19 403

482 856

500 548

1 428 821

1 435 594

-172 891

-168 863

-245 161

-252 533*

-10 723

-11 398

-29 881

-29 509

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde

Utgående anskaffningsvärde
*Ingående anskaffningsvärde koncern stämmer inte med utgående
anskaffningsvärde koncern år 2015 p.g.a. Arboga Energi AB är såld ur
koncernen år 2016
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning

0

0

0

0

Avskrivningar på utrangeringar

6 559

647

6 694

1 916

Avskrivning på omklassificering

8 192

0

8 191

0

-168 863

-179 614

-260 157

-280 128

Redovisat utgående värde

313 993

320 934

1 168 644

1 155 466

Avskrivningstider: (ingen avskrivning på mark)

3-100 år

3-100 år

3-100 år

3-100 år

Genomsnittlig avskrivningstid exklusive mark:

33 år

34 år

34 år

34 år

Markreserv

19 913

21 908

19 913

16 790

Verksamhetsfastigheter

18 135

17 223

852 384

856 873

Fastigheter för affärsverksamhet

122 737

129 502

122 737

129 502

Publika fastigheter

149 218

148 689

149 218

148 689

3 990

3 612

3 990

3 612

0

0

20 422

0

Utgående ackumulerade avskrivningar
*Ingående anskaffningsvärde koncern stämmer inte med utgående
anskaffningsvärde koncern år 2015 p.g.a. Arboga Energi AB är såld ur
koncernen år 2016

Specifikation

Fastigheter för annan verksamhet
Tekniska anläggningar
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Noter till balansräkning, fortsättning
Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

Koncern 2016

Ingående anskaffningsvärde

86 251

90 302

487 196

170 522

Årets investeringar

13 846

10 637

21 014

12 367

0

-2 318

0

-2 318

Årets utrangering

-24 231

-4 139

-24 231

-4 139

Omklassificeringar

14 436

1 140

16 147

1 140

Utgående anskaffningsvärde

90 302

95 622

500 126

177 575

Ingående ackumulerade avskrivningar

-50 637

-48 141

-201 033

-99 158

Årets avskrivningar

-12 920

-11 965

-34 488

-19 695

Not 11 Maskiner och inventarier

Årets försäljning

*Ingående anskaffningsvärde koncern stämmer inte med utgående
anskaffningsvärde koncern år 2015 p.g.a. Arboga Energi AB är såld ur
koncernen år 2016

Avskrivningar på försäljning

0

2 206

0

2 206

Avskrivning på utrangering

23 608

4 139

23 608

4 139

Avskrivning på omklassificering

-8 192

0

-8 193

0

-48 141

-53 761

-220 106

-112 508

Redovisat utgående värde

42 161

41 861

280 020

65 067

Avskrivningstider: (ingen avskrivning på konst)

3-30 år

3-30 år

3-30 år

3-30 år

8 år

8 år

9 år

9 år

19 331

24 074

26 471

38 418

Årets investeringar

16 116

67 662

31 076

110 845

Årets omklassificering

-11 414

-8 936

-18 257

-21 600

41

0

41

0

24 074

82 800

39 331

127 663

599 680

684 995

125 373

129 945

Långfristiga fordringar

4 272

-15 000

4 572

100

Utökade utlämnade lån

84 000

20 000

0

0

Minskade utlämnade lån

-2 957

-2 360

0

0

684 995

687 635

129 945

130 045

37 985

37 985

37 985

37 985

1 500

1 500

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar
*Ingående anskaffningsvärde koncern stämmer inte med utgående
anskaffningsvärde koncern år 2015 p.g.a. Arboga Energi AB är såld ur
koncernen år 2016

Genomsnittlig avskrivningstid:

Not 12 Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde

Årets utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Avskrivningstider: Pågående projekt avskrivs ej.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Ingående värde

Utgående värde
Därav:
Aktier
Mälarenergi Elnät AB
Sturestadens Fastighets AB
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Noter till balansräkning, fortsättning
Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

15 000

0

0

0

10

10

10

10

100

100

0

0

Arboga Energi AB
Fibra AB
Rådhuset i Arboga AB
Sveaskog

Koncern 2016

8

8

8

8

17

17

17

17

5 811

5 811

5 811

5 811

1

1

1

1

2 912

2 912

2 912

2 912

0

0

40

40

61 200

61 200

61 200

61 200

2 250

2 250

1 125

1 125

25 000

25 000

12 500

12 500

2 088

2 088

2 088

2 088

43 224

63 224

0

0

434 700

432 340

0

0

49 900

49 900

0

0

Sturestadens Fastighets AB

3 000

3 000

1 500

1 500

Övriga långfristiga fordringar

0

0

4 459

4 559

289

289

289

289

684 995

687 635

129 945

130 045

8 018

12 086

8 018

12 086

Västmanlands tolkservice
Kommuninvest i Sverige AB
Västmanlands läns företagarförening
VafabMiljö kommunalförbund
Husbyggnadsvaror
Utlämnade lån
Mälarenergi Elnät AB
Seniorbostäder i Arboga AB
Marieborgs lagerfastigheter i Arboga AB
Kommuninvest i Sverige AB
Arbogabostäder AB
Kommunfastigheter i Arboga AB
Rådhuset i Arboga AB

Bostadsrätter
Bostadsrätter HSB
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur
Citybanan
Ackumulerad upplösning bidrag statlig infrastruktur*

-523

-1 006

-523

-1 006

7 495

11 080

7 495

11 080

Förråd

211

185

2 678

185

Centralkök

205

246

205

246

Förråd marknadsföring

103

118

103

118

SUMMA
*Bidraget upplöses på 25 år med början 2013-05-01
Not 15 Förråd

Förråd Ekbacksbadet

0

160

0

160

Exploateringsfastigheter tomter skattefinansierade

2 660

2 468

2 660

2 468

SUMMA

3 179

3 177

5 646

3 177

12 839

13 500

43 248

31 303

587

0

587

0

Not 16 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Preliminär skatteavräkning
Slutlig skatteavräkning

0

1 163

0

1 163

6 847

6 246

6 847

6 246

Övriga kortfristiga fordringar

20 445

25 302

13 991

13 427

Förutbetald kostnad och upplupen intäkt

22 382

23 768

30 993

27 517

6 875

17 196

7 491

17 738

69 975

87 175

103 157

97 394

Fastighetsavgift

Avräkning moms
SUMMA
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Noter till balansräkning, fortsättning
Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

Koncern 2016

20

20

20

20

90 609

127 689

101 993

145 969

Not 17 Kassa och bank
Handkassor
Sparbanken Västra Mälardalen*
Plusgiro

14

0

14

0

SUMMA

90 643

127 709

102 027

145 989

197 431

220 622

223 640

267 777

0

0

0

0

*Kommunen har en checkkredit på 50 miljoner kronor som inte var utnyttjad vid bokslutstillfället.
Not 18 Eget kapital
Ingående värde
Direktbokning Eget kapital
Årets resultat

23 191

89 320

40 952

98 601

-varav Resultatutjämningsreserv i Eget kapital VMMF

0

0

1 193

1 193

Förändrad redovisningsprincip

0

0

-2 000

0

220 622

309 942

262 591

366 378

59 850

59 850

59 850

59 850

49 270

51 075

56 417

58 937

1 805

9 947

2 521

10 021

2 998

9 699

3 588

9 916

680

512

782

582

Utgående värde
*Ingående anskaffningsvärde koncern stämmer inte med utgående
anskaffningsvärde koncern år 2015 p.g.a. Arboga Energi AB är såld ur
koncernen år 2016
Därav:
Pensioner ”avsatta” till och med år 1997
Not 19 Avsättningar pensioner
Avsatt till pensioner intjänade från och med år 1998
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Därav:
-Nyintjänad pension
-Ränte- och basbeloppsuppräkning
-Pension till efterlevande

556

371

556

371

-Övrig post

-797

-206

-802

-204

0

0

0

0

-2 107

-2 371

-2 219

-2600

-Sänkning diskonteringsränta
-Årets utbetalningar
-Förändring löneskatt

475

1 942

615

1 956

51 075

61 022

58 937

68 958

91 %

92 %

91 %

91%

Ingående avsättning

5 437

5 829

5 437

5 829

Förändring under året

315

105

315

105

77

25

77

25

5 829

5 959

5 829

5 959

SUMMA
Aktualiseringsgrad
Avsatt till pensioner VMKF

Förändring löneskatt under året
SUMMA
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Noter till balansräkning, fortsättning
Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

Koncern 2016

352 455

341 179

352 455

341 179

-560

0

-560

0

5 132

3 779

5 132

3 779

375

0

375

0

-17 422

-19 931

-17 422

-19 931

1 199

-3 918

1 199

-3 917

SUMMA

341 179

321 109

341 179

321 110

SUMMA AVSATT TILL PENSIONER

398 083

388 090

405 945

396 027

Avsättning skatter enligt ÅR

0

0

3 518

6 680

SUMMA

0

0

3 518

6 680

5 790

6 230

5 790

6 230

440

440

440

440

6 230

6 670

6 230

6 670

365 952

396 183

593 083

400 881

0

0

274 157

265 983

-12 202

-13 392

-28 381

-26 890

9 762

13 160

9 762

13 160

0

0

21 809

18 832

363 512

395 951

870 430

671 966

Avsatt till pensioner, intjänade till och med år 1997

Ingående avsättning
Aktualisering
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Övrig post
Årets utbetalningar inklusive löneskatt
Förändring löneskatt

Not 20 Avsättning skatter

Not 21 Övrig avsättning
Deponi*
Ingående avsättning
Årets avsättning
SUMMA
*Avsättning avser återställning av deponin Kallstenstippen. Sluttäckning
beräknas pågå mellan år 2014-2018
Not 22 Långfristiga skulder
Kommuninvest i Sverige AB*
Skuld till övriga kreditinstitut
Kortfristig del av långfristig skuld
Anslutningsavgifter
Övriga långfristiga skulder
SUMMA

*Kommunens genomsnittliga låneränta år 2013: 2,91 %, år 2014: 2,60 %, år 2015: 1,70 %, år 2016: 1,08 %
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Noter till balansräkning, fortsättning
Kommun 2015

Kommun 2016

Koncern 2015

Koncern 2016

Leverantörsskulder

49 963

72 887

67 618

95 052

Interimsskulder

48 930

40 115

26 585

23 973

Arbetsgivaravgift

9 740

11 037

10 229

11 459

Preliminärskatt

8 335

9 539

8 768

9 911

Semesterlöneskuld

33 164

33 974

34 792

35 255

Flyktingstatsbidrag

29 667

30 938

29 667

30 938

Kortfristig del av långfristig skuld

12 202

13 392

25 431

26 890

Upplupen pension individuell del inklusive löneskatt

22 601

23 816

23 506

24 812

502

0

2 971

844

Not 23 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder som regleras inom ett år

Momsskuld skatteverket
Statsbidragsskuld

13 360

4 257

13 360

4 257

Övriga kortfristiga skulder

11 760

12 844

35 697

15 063

Kortfristig skuld abonnentkollektivet va-verksamhet

3 624

6 072

3 624

6 072

Checkräkningskredit

4 220

0

5 323

788

Preliminär skatteavräkning
SUMMA

0

2 847

0

2 847

248 068

261 718

287 571

288 161

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
Vafab Miljö kommunalförbund

18 613

29 445

18 613

29 445

225 456

0

0

0

0

4 141

0

0

Sturestadens Fastighets AB

12 000

12 000

0

0

Seniorbostäder i Arboga AB

5 000

0

0

0

Förlustansvar för Egnahem

117

112

117

112

Arboga Energi AB
Västra Mälardalens kommunalförbund

Arboga Golfklubb

1 575

1 400

1 575

1 400

262 761

47 098

20 305

30 957

1 274

1 280

1 274

1 280

648

857

648

857

- som förfaller inom ett år

448

921

448

4 534

- som förfaller inom ett till fem år

208

224

3 056

2 007

- som förfaller inom ett år

526

781

526

781

- som förfaller inom ett till fem år

311

795

311

795

1 493

2 721

4 341

8 117

50

0

50

0

44

179

44

179

- som förfaller inom ett till fem år

179

0

179

0

Summa framtida finansiell leasing

223

179

223

179

SUMMA
Not 25 Operationell och finansiell leasing
Operationella leasingavtal
Årets kostnader inventarier och utrustning
Årets kostnader fordon
Framtida leasingavgifter inventarier och utrustning

Framtida leasingavgifter fordon

Summa framtida operationell leasing
Finansiella leasingavtal
Årets kostnader
Framtida leasingavgifter
- som förfaller inom ett år
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Not 26 Koncerninterna förhållanden
Enhet

Ägd andel

Ägartillskott
Givna

Kommunen
Sturestaden fastighets AB

50 %

Enhet

Ägd andel

Koncernbidrag
Mottagna

Givna

Given

Mottagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

0

Försäljning
Intäkt

Kommunen

Utdelning

Mottagna

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

Mottagare

6 096

92 038

10 798

0

0

19 645

0

1 609

0

581 792

0

0

565 858

0

Rådhuset i Arboga AB

100 %

84 658

4 594

0

8 920

13 996

0

Sturestadens Fastighets AB

50 %

2 063

988

0

1 878

972

0

0

0

15 823

0

Västra Mälardalens kommunalförbund

27 %

5 009

405

0

0

920

0

1 609

0

90

0

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

60 %

308

109

0

0

3 757

0

0

0

20

0

Enhet

Andel

Försäljning
Intäkt

Sturestadens Fastighets AB

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

Mottagare

2 308

1 064

0

1 878

0

698

0

15 125

0

1 049

Arboga kommun

50 %

988

2 063

1 878

0

698

0

15 125

0

972

0

Rådhuset i Arboga AB

50 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens kommunalförbund

27 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

50 %

76

245

0

0

0

0

0

0

77

0

Enhet

Andel

Försäljning
Intäkt

Västra Mälardalens kommunalförbund

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

Mottagare

5 575

481

0

0

0

90

0

0

0

2 606

Arboga kommun

27 %

405

5 009

0

0

90

0

0

0

2 529

0

Rådhuset i Arboga AB

27 %

75

472

0

0

0

0

0

0

51

0

Sturestadens Fastighets AB

27 %

0

0

0

0

0

0

0

0

26

0

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

27 %

1

94

0

0

0

0

0

0

0

0

Enhet

Andel

Försäljning
Intäkt

Rådhuset i Arboga AB

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

Mottagare

84 733

5 171

0

8 920

0

20 472

0

545 464

0

13 996

4 594

84 658

8 920

0

20 394

0

545 464

0

13 996

0

50 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens kommunalförbund

27 %

472

75

0

0

51

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

60 %

105

0

0

0

27

0

0

0

0

0

Arboga kommun

100 %

Sturestadens Fastighets AB
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Enhet

Andel

Försäljning
Intäkt

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

Mottagare

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

490

448

0

0

0

123

0

0

0

3 784

Arboga kommun

60 %

109

308

0

0

20

0

0

0

3 757

0

Rådhuset i Arboga AB

60 %

0

105

0

0

0

0

0

0

27

0

Sturestadens Fastighets AB

50 %

245

76

0

0

77

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens kommunalförbund

27 %

94

1

0

0

26

0

0

0

0

0

Medlemskap i Kommuninvest
Arboga kommun har i november 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 286 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Arboga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 346 091 313 278 kronor och totala tillgångar till 338 153 308 936 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
538 239 910 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 526 258 530 kronor.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
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 07.

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

Rättvisande bild
Periodiseringar har skett för att ge en rättvisande
bild av kommunens resultat och finansiella ställning.
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).

Timlöner intjänade under december 2016 betalas ut i
januari 2017. En schablon har använts för redovisning baserat på timlöner från december 2015 och har
belastat periodens resultat.
Lönerevideringar och utbetalning av nya löner har
gjorts under året för samtliga löntagare.

Intäkter och kostnader

Förändringen av semesterlöneskulden, som avser ej
uttagna semesterdagar samt okompenserad övertid,
har kostnadsförts, i gällande löneläge inklusive arbetsgivaravgifter för innevarande år, i respektive
nämnds resultat och som kortfristig skuld i balansräkningen.

Prognos för avräkningen av skatteintäkterna för åren
2015 och 2016 har baserats på SKL:s prognos i cirkulär 16:65 i december månad 2016 i enlighet med
rekommendation RKR 4:2.
Från och med år 2012 tillämpas rekommendation
RKR 18 ”Redovisning av intäkter” avseende anslutningsavgifter. Rekommendationen innebär att anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod. Vaanslutningsavgifter finns från år 2012 upplagda i ett
anslutningsregister. Från och med år 2014 har ackumulerat överskott i va-verksamheten omklassificerats från eget kapital till kortfristig skuld.

Tillgångar, avsättningar och skulder
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandetid om minst tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Från och med år
2008 har kommunfullmäktige beslutat om en beloppsgräns för investeringar på ett basbelopp. För att
bestämma anskaffningsvärdet tillämpas huvudmetoden, det vill säga att i anskaffningsvärdet ingår
inga lånekostnader.

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa
förekommer i not till respektive post i resultaträkningen.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar och investeringsbidrag. Kommunen tillämpar linjär avskrivningsmetod. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i
kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33, 50 samt 65 år.

Under år 2016 har kommunen sålt sitt helägda energibolag Arboga Energi AB. Intäkterna och kostnaderna i samband med denna försäljning har bokförts
som extraordinära intäkter och kostnader enligt
RKRs rekommendation 3:1, Redovisning av extraordinära poster och upplysning för jämförelseändamål.

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.

Avskrivning påbörjas månaden efter investeringen
är slutförd. Under år 2014 införde kommunen komponentavskrivning för gator och vägar och under år
2015 infördes komponentavskrivning på vaverksamhetens anläggningstillgångar samt fastigheter. På tillgångar i form av mark, vägkropp vid
nyanläggning, konst samt pågående arbeten görs
inga avskrivningar.
Utifrån anläggningstillgångarnas bokförda värde
beräknas en intern räntekostnad som belastar verk-
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samheten med 5 procent. Från år 2011 belastas anläggningstillgångar för va-verksamheten med kommunens externa genomsnittsränta med tillägg på
0,75 procent.

Fordran med förfallotid inom ett år från balansdagen
betraktas som kortfristig.
Under år 2013 beslutade AFA Försäkring att sänka
och återbetala premier för avtalsgruppsjukförsäkring
AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 20052006. Återbetalningen skedde i december 2013 med
11,3 mkr. År 2012 återbetalades premier för åren
2007-2008 med 11,9 mkr. Återbetalningarna redovisades som jämförelsestörande poster. Under år 2014
tog AFA Försäkring beslut om att inga nya återbetalningar för år 2004 skulle ske. I oktober 2015 informerade AFA Försäkring att de tagit beslut att
återbetala premier för AGS-KL år 2004. Återbetalningen skedde i november 2015 med 5,7 mkr. Inga
återbetalningar har skett under år 2016.

Tomtmark som iordningställts i avsikt att försäljas
har klassificerats som omsättningstillgång. Försäljning av exploateringsmark redovisas som jämförelsestörande post och i not har exploateringsresultatet
specificerats.
Koncernkonton kan definieras som bankkonton som
används av flera företag inom en koncern. Vid redovisning av koncernkonton är det avgörande vem
som juridiskt är gäldenär gentemot banken. Om
moderbolaget är ensam gäldenär ska moderbolaget
redovisa hela krediten/tillgången som sin. Om koncernföretagen gemensamt skrivit på förbindelsen
kan respektive bolag redovisa sin andel i den totala
skulden/tillgången som sin skuld/tillgodohavande
hos banken. Internt redovisas respektive bolags
saldo som fordran/skuld koncernbolag. Ovanstående definition är enligt K3 (RedU 5, Redovisning av
gemensamt bankkonto i koncern). Från år 2015 redovisar Arboga kommun enligt BFNs allmänna råd
K3 hela krediten/tillgången som sin eftersom Arboga kommun är ensam gäldenär mot banken och
koncernbolagen redovisar fordran/skuld koncernbolag.

Den beräknade amorteringen för år 2017 av de långfristiga skulderna har omklassificerats till kortfristiga skulder och bokförts som kortfristig del av
långfristig skuld.

Eget kapital
”Pensionsavsättningar” till och med år 1997 utgör
59,9 mkr av kommunens egna kapital vid utgången
av år 2016.

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag
och kommunalförbund där kommunen har ett röstetal på minst 20 procent. Kommunkoncernens medlemmar och ägarandelar framgår av figuren under
avsnittet kommunägda företag och organisationer.

Arboga kommun har från år 2015 valt att bokföra
utdelningar enligt kontantprincipen.
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.

Den sammanställda redovisningen har upprättats
enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden innebär att kommunens
bokförda värden på aktier i företagen elimineras
med företagens egna kapital vid förvärvstillfället.
Proportionell konsolidering innebär att endast ägda
andelar av företagens räkenskapsposter sammanförs
med kommunens poster efter eliminering av koncerninterna mellanhavanden och att endast de ägda
andelarna av räkenskapsposterna har tagits med.

Från år 2009 har avsättning till deponi för framtida
täckning av Kallstenstippen gjorts. Under året har
avsättning gjorts med 0,4 mkr. Total avsättning för
Kallstenstippen är 6,7 mkr. Åtagandet är inte nuvärdesberäknat.

Företagens obeskattade reserver har, efter avdrag för
uppskjuten skatt, betraktats som eget kapital och
uppskjuten skatt som avsättning.

Omsättningstillgångar har värderats till det lägsta av
anskaffningsvärdet och verkligt värde. Kundfordringar som är äldre än ett år betraktas som osäkra
och har skrivits av i redovisningen. Dock kvarstår
fordran mot den enskilde.

Kommunens redovisningsprinciper har varit vägledande vid upprättande av den sammanställda redovisningen.
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ORDLISTA OCH FÖRKLARINGAR
Aktualiseringsgrad

Jämförelsestörande post

Visar hur stor andel av de anställdas pensionsgrundande anställningsuppgifter som är uppdaterade.

Intäkter och kostnader som är resultat av händelser
som inte är extraordinära men viktiga att uppmärksamma vid jämförelser.

Anläggningstillgång
Fast och lös egendom som är avsedd att innehas
stadigvarande.

Kapitalkostnader

Anslutningsavgift

Kassaflödesanalys

Anslutningsavgifter avser att täcka investeringsutgifter för anslutning av privata fastigheter till det
kommunala vatten- och avloppsnätet.

Visar hur investeringar och amorteringar har
finansierats under året. Utmynnar i förändring
av likvida medel.

Avskrivning

Kortfristiga fordringar/skulder

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande.

Fordringar/skulder som förfaller till betalning inom
ett år från balansdagen.

Balanskrav

Likviditet

Lagkrav att intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna.

Visar betalningsberedskapen på kort sikt.

Benämning för avskrivningar och intern ränta.

Långfristiga fordringar/skulder
Fordringar/skulder som förfaller till betalning senare än ett år från balansdagen.

Balansräkning
Visar den ekonomiska ställningen vid årets slut.
Tillgångarna visar hur kommunen använt sitt kapital
(anläggnings- och omsättningstillgångar) och skulderna visar hur kapitalet har anskaffats (lång- och
kortfristiga skulder samt eget kapital).

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter reducerat med investeringsbidrag.

Eget kapital

Omsättningstillgångar

Det egna kapitalet består av ingående eget kapital,
årets resultat samt effekter av eventuella ändrade
redovisningsprinciper.

Lös egendom som inte är avsedd att stadigvarande
innehas.

Resultaträkning
Översiktlig sammanställning av externa intäkter och
kostnader som utmynnar i årets resultat (förändring
av eget kapital).

Extraordinära poster
Intäkter och kostnader klassificeras som extraordinära om följande tre kriterier samtidigt är uppfyllda:
Händelsen saknar ett tydligt samband med ordinarie
verksamhet, händelsen är av engångskaraktär och
posten uppgår till ett väsentligt belopp.

Räntenetto
Skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

Finansiella intäkter och kostnader

Sammanställd redovisning

Poster som inte är direkt hänförliga till verksamheten som exempelvis räntor och borgensavgifter.

Ger en ekonomisk helhetsbild av kommunen och de
olika juridiska personer (bolag/kommunalförbund) i
vilka kommunen har ett betydande inflytande (röstetal 20 procent).

Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Skattesats

Internränta

Den andel av varje hundralapp som kommuninvånarna betalar i kommunalskatt.

Kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas
till exempel för investeringar inom en viss verksamhet.

Soliditet
Andelen eget kapital av de totala tillgångarna det
vill säga graden av egenfinansiering av tillgångarna.
Visar betalningsberedskapen på lång sikt.
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BILAGA - VA-VERKSAMHET
SÄRREDOVISNING
Va-verksamhetens siffror ingår i Arboga kommuns
årsredovisning. Nedanstående resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter är endast
en särredovisning av va-verksamheten.
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens vaverksamhet. Denna verksamhet regleras av Lagen
om allmänna vattentjänster. Huvudprincipen är att
verksamheten ska finansieras med avgifter för utförda tjänster till sina abonnenter, det vill säga med-

borgare och företag i kommunen. Avgifterna för vaverksamheten ska baseras på självkostnadsprincipen, verksamheten ska därför normalt redovisa ett
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.

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Belopp i tkr

Not

Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget

Budget

2015

2016

Verksamhetens intäkter

1

26 773

26 987

27 928

28 113

Verksamhetens kostnader

2

-18 496

-19 820

-22 830

-23 362

Avskrivningar

3

-5 063

-4 943

-5 058

-4 711

3 214

2 224

40

40

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella intäkter

4

9

12

0

0

Finansiella kostnader

5

-3 223

-2 236

-40

-40

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER

0

0

0

0

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

0

0

0

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT

6
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Noter till resultaträkning va-verksamheten
Belopp i tkr

2015

2016

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter

14 598

15 184

Fast avgift

11 603

10 991

Anläggnings/anslutningsavgifter

316

433

Övriga intäkter

256

379

26 773

26 987

Personalkostnader
Köp av verksamhet samt konsultkostnad
Lokal-, markhyror o fastighetskostnader

-4 126

-4 744

-4 905

-3 524

-1 882

-2 771

Driftkostnader. bränsle, energi o vatten

-1 865

-1 845

SUMMA
Not 2 – Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader
SUMMA

-5 718

-6 936

-18 496

-19 820

-4 402

-4 407

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

-661

-536

-5 063

-4 943

Not 4 – Finansiella intäkter
Räntor likvida medel

9

0

Ränteintäkter på kundfordringar
SUMMA

0
9

12
12

Not 5 – Finansiella kostnader
Räntor på lån från kommunen

-3 204

-2 230

Övriga räntekostnader

-19

-6

-3 223

-2 236

Periodens resultat

0

0

SUMMA

0

0

SUMMA
Not 6 Årets/periodens resultat
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KASSAFLÖDESANALYS
VA-VERKSAMHETEN
Belopp i tkr

2015

2016

0

0

5 063

4 943

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Avskrivningar/nedskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster

0

0
4 943

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

5 063

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-555

1 483

Ökning/minskning förråd och varulager

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

3 378

1 937

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

7 886

8 363

0

0

-9 893

-31 475

68

0

Investeringar finansiella anläggningstillgångar

0

0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0

0

-9 825

-31 475

0

25 000

1 939

2 178

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringsbidrag
Investeringar materiella anläggningstillgångar
Försäljning/utrangering materiella anläggningstillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Förändring långfristiga skulder

0

0

1 939

27 178

ÅRETS KASSAFLÖDE

0

4 066

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid periodens slut

0

4 066

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

0

4 066

Förändring långfristiga fordringar
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
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BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Belopp i tkr

Not

2015

2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

7

122 289

129 127

Maskiner och inventarier

8

3 164

2 800

Pågående projekt

9

Summa anläggningstillgångar

7 513

27 572

132 966

159 499

5 045

3 561

Omsättningstillgångar
Fordringar

10

Kassa och bank

11

0

4 066

5 045

7 627

138 011

167 126

Eget kapital

0

0

- varav årets/periodens resultat

0

0

124 408

151 586

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder

12

Kortfristiga skulder

13

13 603

15 540

Summa skulder

138 011

167 126

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

138 011

167 126
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Noter till balansräkning va-verksamheten
Belopp i tkr

2015

2016

215 150

201 639

2 693

5 091

Not 7 – Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets försäljning/utrangering

-5 417

0

Omklassificeringar

-10 787

6 197

Utgående anskaffningsvärde

201 639

212 927

Ingående ackumulerade avskrivningar

-88 430

-79 350

-4 405

-4 449

Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering

-13 485

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-79 350

-83 799

Redovisat utgående värde

122 289

129 127

Avskrivningstider: (ingen avskrivning på mark)

5-65 år

5-65 år

Genomsnittlig avskrivningstid exklusive mark:

45 år

46 år

615

5 109

Not 8 – Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

0

Årets försäljning/utrangering

-6 919

Omklassificeringar

11 413

129

5 109

5 218

-72

-1 945

-658

-493

Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

-20

Avskrivningar på försäljning/utrangering

-1 215

20

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 945

2 418

3 164

2 800

5-25 år

5-25 år

15 år

15 år

942

7 513

7 200

26 384

-629

-6 325

7 513

27 572

4 284

2 584

Avräkning moms

540

555

Övriga kortfristiga fordringar

221

422

5 045

3 561

Redovisat utgående värde
Avskrivningstider:
Genomsnittlig avskrivningstid:
Not 9 – Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Avskrivningstider: Pågående projekt avskrivs inte.
Not 10 – Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

SUMMA
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Noter till balansräkning va-verksamheten
Belopp i tkr

2015

2016

Sparbanken Västra Mälardalen

0

4 066

SUMMA

0

4 066

Lån av kommunen

114 795

139 795

Delsumma

114 795

139 795

Skuld för anslutnings/anläggningsavgift

11 081

13 430

Ackumulerad upplösning skuld anslutnings/anläggningsavgift

-1 468

-1 639

9 613

11 791

124 408

151 586

3 898

5 034

88

104

Not 11 – Kassa och bank

Not 12 – Långfristiga skulder

Delsumma
SUMMA
Not 13 – Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna semesterlöner
Checkräkningskredit

4 220

0

Skuld till abonnentkollektivet

3 624

6 072

Avräkning moms
Interimsskulder
SUMMA
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502

171

1 271

4 159

13 603

15 540

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 varumärke – Arboga plats för inspiration på
www.arboga.se
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