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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
 Kommunens resultat 31 augusti uppgick till 50,9 mkr
(21,4 mkr samma period 2015).
 Kommunen prognostiserar ett resultat på 44,2 mkr
för år 2016, vilket är ett överskott jämfört med budget
på 39,3 mkr.
 Resultatet i balanskravsavstämningen förväntas vid
årets slut uppgå till 8,9 mkr.
 Nämnderna prognostiserar ett överskott jämfört mot
budget uppgående till 12,2 mkr.

 I Svenskt Näringslivs undersökning under våren blev
det sammanfattande betyget för näringslivsklimatet i
Arboga 3,51 (3,48 år 2015) i jämförelse med genomsnittet i riket, 3,34.
 En strategisk lokalförsörjningsplan har arbetats fram,
som anger behov av verksamhetslokaler fram till år
2020. I budgeten för år 2017 har utrymme skapats för
ökade lokalhyror utifrån de planerade förändringarna av verksamhetslokaler.
 I området Hällarna har vatten- och avloppsledningar
samt fiberkanalisation byggts ut till cirka 140 fastigheter.

 Finansiering av kommunens verksamhet bedöms ge
ett överskott jämfört med budget på 27,1 mkr.
 Den ordinarie verksamheten beräknas vid årets slut
överskrida budget med 4,1 mkr då realisationsvinster
och exploateringsresultat avräknats.

 Kommunen har erbjudit tomter i området Hällarna
till försäljning. Totalt finns 83 tomter till försäljning.
Tre olika upplåtelseformer har erbjudits. Under delåret har 22 tomter sålts, en tomträtt har upprättats och
12 arrenden har undertecknats.

 Nettoinvesteringarna i delåret uppgick till 39,2 mkr.
Prognosen för helåret uppgår till 105,7 mkr jämfört
med budget på 146,7 mkr.

 Vid Åbrinken planeras byggnation av 23 bostäder
bestående av bostadsrättslägenheter, parhus och kedjehus. Bostäderna ska vara klara för inflyttning under
år 2017.

 Befolkningen i Arboga var 13 843 personer den 30
juni 2016 (13 858 den 31 december 2015).
 Vid halvårsskiftet 2016 hade kommunen 1 031 tillsvidareanställda (1 033 i juni 2015).

 En förstudie av en ny skola på söder pågår. Det är en
ny grundskola F-9 med framtida möjlighet till utbyggnad till en samlad 7-9 skola vid nuvarande plats
där Gäddgårdsskolan idag finns.

 I maj månad tillträdde en ny majoritet i Arboga
kommun. Det är sju partier som samverkar; moderaterna, liberalerna, vänsterpartiet, kristdemokraterna,
centern, miljöpartiet samt omsorgspartiet. Kommunstyrelsens ordförande är från Moderaterna. Tillsammans har de sju partierna 21 av de 41 mandaten i
kommunfullmäktige.

 En förstudie har påbörjats om ett vård- och omsorgsboende. Flera olika alternativ har tidigare varit aktuella men har förkastats.
 Av kommunens 22 mått har 9 mätts i delåret. Ett
mått har inte uppnåtts, ett mått har uppnåtts till
minst 80 procent och resterande sju mått har uppnåtts.

 Vid halvårsskiftet sålde Arboga kommun aktierna i
Arboga Energi AB till Köpings kommun. Köpings
kommun namnändrade bolaget till Västra Mälardalens Energi och Miljö AB. Arboga kommun har preliminärt gjort en realisationsvinst vid försäljningen
på 24,8 mkr.
 Antalet barn och elever i kommunens utbildningsverksamheter fortsätter att öka. 83 nyanlända elever
skrevs in i förskola, grundskola och gymnasium under vårterminen 2016. För svenska för invandrare,
SFI, är siffran 91.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VISION 2026, STRATEGISKA
OMRÅDEN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VISION 2026 OCH STRATEGISKA OMRÅDEN

VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN OCH
KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE
MÅL OCH MÅTT
Vision
Arboga – plats för inspiration
Visionen 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
Nedan sammanfattas måluppfyllelsen inom respektive
strategiskt område. Mätarna anger en samlad
bedömning av uppfyllelsen av målen och måtten inom
det strategiska området. Kommunfullmäktige har

beslutat att vissa mått ska mätas årligen eller vartannat
år. Det innebär att samtliga mått inte ska mätas vid
tidpunkten för delårsrapporten.

Av kommunens 22 mått har nio mått mätts i delåret.
Resterande 13 mått ska inte mätas i delåret 2016. Det
beror bland annat på att kommunen gör medborgarundersökningen vartannat år. Den gjordes år 2015 och
kommer att göras år 2017 då fler mått kommer kunna
mätas i delåret. Av de nio måtten har sju mått uppnåtts, ett mått har uppnåtts till minst 80 procent och ett
mått har inte uppnåtts.

Inom området inspirerande lärande har tre mått
uppnåtts.
Inom området inspirerande arbete har ett mått
uppnåtts.
Inom området inspirerande organisation har två mått
uppnåtts.

Inom det strategiska området inspirerande livsmiljö
har ett mått uppnåtts, ett mått har uppnåtts till minst
80 procent och ett mått har inte uppnåtts.
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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.

Fler barn i förskolorna och nya bostadsområden
träffats i olika samarbetsprojekt.

Antalet barn i förskolorna ökar men
befolkningen minskar
Befolkningen har minskat med 15 personer under
första halvåret 2016 samtidigt som antalet barn i förskolan har ökat. Förskolan Fasanen i Götlunda bedrivs i
tillfälliga lokaler i Götlunda skola. Kommunen utreder
möjligheterna till ett sammanhållet förskole- och skolområde i Götlunda.

Ungdomsfullmäktige har samverkat med organisationen Local Hero, som arbetar förebyggande mot alkohol
och droger. Local Hero beviljade 5 000 kronor i bidrag
till årets skolavslutningsarrangemang. Cirka 500
ungdomar besökte arrangemanget.

Nya bostadsområden och flera sålda tomter

Ett nätverk har skapats där frivilligorganisationer och
tjänstemän kan utbyta erfarenheter kring sitt arbete
med asylsökande och flyktingar i Arboga. Här finns
deltagare från olika organisationer, kyrkorna, studieförbunden och SFI (svenska för invandrare).

För att öka antalet invånare krävs det att byggandet av
bostäder kommer igång i kommunen. Under våren
såldes ett markområde på Åbrinken för utveckling av
bostäder. Det är en planerad byggnation av 23 bostäder
som består av bostadsrättslägenheter, parhus och kedjehus. Enligt exploatörens tidsplan ska bostäderna vara
klara för inflyttning under år 2017.

Integration och verksamhet för nyanlända

Bibliotekets lokaler har utnyttjats flitigt av nyanlända
för möten och föreningssammankomster. På ungdomsgårdarna har besökande barn och ungdomar från ensamkommande flyktingboenden ökat. Det finns ett bra
samarbete mellan personalen på flyktingboendena och
kommunen.

Under delåret 2016 har 29 tomter sålts, varav sju stycken obebyggda villatomter, en industrifastighet samt 22
stycken fastigheter i Hällarnas fritidshusområde.

Det stora antalet nyanlända elever i Arbogas skolor
under vårterminen har ställt krav på nya sätt att arbeta.
Fler studiehandledare, modersmålslärare och lärare i
svenska som andraspråk har anställts och det har skett
förstärkningar av studievägledare, skolledning och
elevhälsan.

Fortsatt fokus på trygga miljöer
Brottsförebyggande rådet har arbetat för att öka den
upplevda tryggheten bland medborgarna i Arboga.
Trygghetsvandring med polisen och cityvärdar i centrum har satt fokus på tryggheten och ökat dialogen
med medborgarna.

Naturresurser används på ett varsamt sätt

Verksamheter för barn och ungdomar
prioriteras

Arboga kommun har anslutit sig till Grönt paraply som
är en organisation för certifiering av skogsbruk enligt
den svenska FSC-standarden, Forest Stewardship
Council. FSC:s skogsbruksstandarder gör det möjligt
för företag och organisationer att bidra till utvecklingen
av ett ansvarsfullt skogsbruk.

Arboga kommun verkar för att skapa tillgängliga, attraktiva och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter. Musik- och dansskolan har genomfört ett
stort antal föreställningar och konserter och via den
regionala kulturskolan har elever från flera kommuner
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tionen håll Sverige rent och anordnade skräpplockardagar i Arboga.

Två nya elbilar har köpts in till kommunens bilpool och
i april deltog kommunen i den nationella manifesta-

Mål och mått
Mål 1. Arbogaborna ska ha en god livskvalitet.
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 2016-06-30

13 493

13 631

13 858

Öka jfrt föreg år

13 843

Befolkningen har minskat med totalt 15 personer det
första halvåret 2016. Det som påverkar befolkningsförändringarna är födelsenettot, det vill säga skillnaden
mellan antalet födda och döda, samt flyttningsnettot.
Att Arbogas befolkning ökat de föregående åren beror
på att kommunen haft ett positivt flyttningsnetto. Fö-

delsenettot de första sex månaderna är negativt, minus
5 personer. Även flyttningsnettot är negativt det första
halvåret 2016, minus 10 personer. I länet var det, förutom Arboga, Norberg och Skinnskatteberg som hade
en minskande befolkning vid halvårsskiftet.

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 2014

Utfall 2015

Ingen mätning

49

Snitt medborgarundersökningen
2015
60

Målvärde
2016
Ingen mätning

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

Snitt medborgarundersökningen
2015

Målvärde 2016

Prognos 2016

15

15

18

15

Samma nivå som
snittet i mätningen

Mäts i samband
med årsbokslutet
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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 2016-08-31

83

76

70

Minska jfrt 2014

57

Hushåll med barn under 18 år är en viktig målgrupp
att arbeta strategiskt med för att undvika risk för långa
perioder med bidragstagande. Forskning påvisar tydligt risk för ohälsa hos gruppen vuxna och barn med

knappa ekonomiska förutsättningar. Det är en övergripande utmaning som inte förvaltningen ensam kan
lösa. Samarbete med arbetsförmedlingen är en viktig
prioriterad fråga.

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

Snitt medborgarundersökningen
2015
7,2

Målvärde 2016
Ingen mätning

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

0,8 %

0,5 %

1,32 %

0,7 %

Utfall 2016
Mäts i samband med
årsbokslutet

Mål 2. Medborgarna i Arboga kommun ska uppleva att de har inflytande i kommunen
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
42

Utfall 2013

Utfall 2015

42

41

Snitt medborgarundersökningen
2015
41
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Mål 3. Arboga kommun ska ha en ekologisk hållbarhet inom alla områden.
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 2013

Utfall 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

0,209 MWh/kvm

0,203 MWh/kvm

0,208 MWh/kvm

Minska jfrt 2014

Utfall 2016
Mäts i samband
med årsbokslutet

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

Snittet KKiK 2015

37 %

37 %

34 %

Målvärde 2016
Högre än snittet i
mätningen

Utfall 2016
Mäts i samband
med årsbokslutet

Mål 4. Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och
från Arboga.
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
Målvärde 2016
Utfall 20160831
11/13 Svealandsba- 13/16 Svealandsba- 13/16 Svealandsba13/16 Svealandsbanan
nan,
nan,
nan,
15 + 15
16/17 Mälarbanan
14/16 Mälarbanan
15/17 Mälarbanan
16/17 Mälarbanan
Vid årsskiftet 2014/2015 ökade antalet avgångar på
Mälarbanan till och från Arboga med en avgång i vardera riktningen. Under hösten 2014 skedde också förändringar till det bättre på Svealandsbanan med två

avgångar från Örebro via Arboga direkt vidare till
Eskilstuna och Stockholm, samt två avgångar i motsatt
riktning, utan byte. Avgångarna är förlagda till vardagar, morgon och eftermiddag, vilket gynnar
arbetspendlingen.
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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.

Nya arbetssätt för att möta det ökande
antalet elever
Ökad trygghet och meningsfull fritid
Tryggheten för barn och elever i Arbogas förskolor och
skolor är ett prioriterat mål som verksamheterna lägger
ner mycket tid och arbete på. En utvärdering bland
vårdnadshavare i förskolan och bland eleverna i skolan
visar att arbetsmiljön är god och trygg för barn och
elever i Arboga.
Musik- och dansskolan bidrar till att ge Arbogas barn
och unga en meningsfylld fritid. Att få möjlighet att
uttrycka sig genom musik, dans, film och teater är en
viktig del av barns och ungas uppväxt. De estetiska
ämnesområdena främjar motorik, social förmåga och
inlärning inom andra områden.

Många nyanlända barn och elever
i verksamheterna
Under vårterminen har Arbogas förskolor och skolor
skrivit in 83 nyanlända barn och elever och 91 elever
har börjat på svenska för invandrare, SFI. Det stora
antalet nyanlända barn och elever ställer krav på nya
sätt att arbeta. Förskolan och grundskolan har utvecklat
olika typer av stöd och verksamheterna har förstärkts
med nya tjänster.
Förskolan har börjat använda så kallade modersmålsstödjare för att kunna ta emot nyanlända barn på bästa
sätt. Syftet är att övergången från hemmet till förskolan
ska gå så bra som möjligt. Verksamheten har gett goda
resultat och har därför utökats med modersmålsstödjare på fler språk.

Projekt för att stärka 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 inom skolan.
För att höja måluppfyllelsen och öka likvärdigheten
mellan skolorna har en utbildning av förstelärare och
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processledare genomförts. Målsättningen är att stärka
det pedagogiska ledarskapet bland cheferna samt att
stärka ledarskapet i klassrummet för alla pedagoger.

Satsningar för bättre förutsättningar att lära
Bra skolmat ger en bra skoldag. Elever som äter skollunch har bättre förutsättningar att lära och genom att
integrera måltiden i verksamheten kan den användas
som ett pedagogiskt verktyg. Vid varje skola finns
matråd där elever ingår för att skapa inflytande över
måltiderna och måltidsmiljön.
Satsningen på matematik i skolorna fortsätter i form av
bland annat Matematiklyftet som är en fortbildningssatsning för lärare som undervisar i matematik. För att
stärka läsinlärningen har Läslyftet och satsningen ”En
läsande klass” inletts. Med hjälp av en speciell metod
ska elevernas läsinlärning stimuleras.

#jagmed - ska ge fler unga utbildning
och arbete
Fem län och regioner har gått samman i en gemensam
satsning för att motverka studieavhopp och studiemisslyckanden. Projektet heter #jagmed – unga till utbildning och arbete. I Arboga görs bland annat insatser för
att bygga upp det kommunala aktivitetsansvaret, så att
ingen ungdom i kommunen ofrivilligt ska vara utan
utbildning eller arbete.
Syftet med #jagmed är att bidra till att ungdomar som
riskerar gymnasieavbrott eller som redan har hamnat
utanför utbildning och arbetsmarknad fångas upp
tidigt. De får stöd för att återgå till utbildning eller att
komma in på arbetsmarknaden. Målgruppen är ungdomar i åldrarna 15-24 år. Projektet ska även bidra till
att ungdomarnas uppfattningar om könsstereotypa
studieval och arbetsroller vidgas och att de därmed
väljer utbildningar eller yrken utifrån ett bredare
perspektiv.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LÄRANDE

Mål och mått
Mål 5: Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och vara trygga.
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

Mål 2014

Utfall 2015

Målvärde 2016

Utfall 2016
Förskola: 3,53
Åk 2: 3,82

Förskola: 3,55
Åk 2: 3,71

Åk 5: 3,92

Åk 5: 3,59
Ingen mätning

Ingen mätning

Åk 8: 3,58

Högre än 3 i mätningen

Åk 8: 3,47
Gymn: 3,92

Gymn: 3,89
Vuxenutb:
mätning

Vuxenutb: 3,82

Under vårterminen 2016 genomförde barn-och utbildningsförvaltningen en utvärdering av kommunfullmäktiges och barn- och utbildningsnämndens mål om
en god och trygg arbetsmiljö för barn och elever. Utvärderingen har gjorts med enkäter bland vårdnadshavare till 4-åringar i förskolan.

Ingen

Samtliga elever i grund- och grundsärskolan och gymnasiet har svarat på enkäten. Betygsskalan löper från 14 där 4 är det högsta värdet.

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 år 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
Preliminära siffror:

54 %

79 %

85 %

83 %

Samma nivå
som utfall 2013

Matematik: 80 %
Svenska 85 %

I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Att följa elevernas kunskapsutveckling och jämföra resultat över
tid är viktigt. Egen preliminär statistik från de nation-

ella proven i årskurs 3 visade att 80 procent av eleverna
nådde målen i matematik och 85 procent nådde målen i
svenska. Ett resultat som är bättre än förra året.
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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

Målvärde 2016

Utfall 2016

86 %

89 %

91 %

91 %

Samma nivå
som utfall 2013

Preliminär siffra:
92,5 %

Egen preliminär statistik visar att 92,5 procent av
eleverna är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram, vilket är en ökning jämfört med förra året.

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

Utfall 2014

Utfall 2015

Snitt KKiK
2015

Målvärde 2016

Utfall 2016

76 %

70 %

74 %

67 %

Samma nivå
som snittet i
mätningen

Mäts i samband
med årsbokslutet
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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 av företagsklimatet
stadig nivå, med en ökning med fem företag jämfört
med samma period förra året. Målet för kommunen
är att antalet aktiva företag per tusen invånare ska
ligga högre än genomsnittet för Västmanlands län
exklusive Västerås kommun. Arboga ligger på 81
jämfört med länet (exklusive Västerås kommun) där
nivån är 74. Bedömningen är att Arbogas näringsliv
som helhet fortsätter att hålla en stabil nivå.

God dialog mellan kommun och företag
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).
Under hösten har årets rankning av företagsklimatet
i landet presenterats. Resultatet visar att Arbogas
företagare blir allt nöjdare med kommunens politiker och tjänstemän. Totalt tappar Arboga sex placeringar i jämförelse med förra året och hamnar på
plats 148 av landets 290 kommuner. Av länets kommuner hamnar Arboga på tredjeplats efter Västerås
och Hallstahammar.

Inspirerande stad ska locka besökare
Arboga marknadsförs som en inspirerande stad för
arbete, lärande och livsmiljö utifrån platsvarumärket
och visionen, ”Arboga - plats för inspiration”. Investeringar på bland annat fritids- och kulturområdet
bidrar till att Arboga blir attraktivt för boende, näringsliv, handel och besöksnäring. Utsmyckning av
stadskärnan med blomplanteringar efter säsong och
prioriterade utsmyckningar vid större evenemang
gör Arboga än mer välkomnande för besökare.

Kommunens verksamheter har en god dialog och
samverkan med företagare för att uppmuntra till att
näringslivet växer och utvecklas i Arboga. Fler naturliga mötesplatser mellan kommun och företag,
förbättrad kommunikation och regelbundna företagsbesök har bidragit till att skapa ett positivt företagsklimat. Att kommunen har en bra planberedskap
för att kunna tillmötesgå marknadens efterfrågan på
tillgänglig mark för industri- och handelsverksamhet
är en förutsättning för nyetableringar liksom etablerade företag som önskar expandera.

Första halvåret har besöksnäringen i Arboga varit
god. Dagbesökarna till evenemang och besöksplatser
har ökat. Medeltidsdagarna blev mycket lyckade
med många besökare och flera nya inslag som till
exempel en närproducerad matmarknad. Hjälmare
kanal hade en kraftig ökning av besökare och Ekbacksbadet redovisar samma antal besökare som
föregående år. Antal gäster som övernattat i Arboga
har också ökat. Handelsstatistiken visar att Arboga
har en ökning av omsättningen inom handeln, men
det totala försäljningsindexet har minskar något.

Breddning av arbetsmarknaden och fler
företag i Arboga
Arboga fortsätter att utveckla ett mer differentierat
näringsliv. Det har bidragit till en breddning av
arbetsmarknaden som gör kommunen mindre känslig mot konjunktursvängningar. Statistik för delåret
visar en ökning av totalt antal arbetsställen i Arboga.
Under första halvåret flyttade 14 företag med F-skatt
till Arboga. Totalt antal aktiva företag ligger på en
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Mål och mått
Mål 6. Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun.
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

Snitt Sv. Näringsliv 2016

Målvärde 2016

Utfall 2016

3,17

3,20

3,48

3,34

Högre än snittet
i mätningen

3,51

Näringslivsklimatet har enligt Svenskt Näringslivs
enkätundersökning ”Lokalt Företagsklimat” förbättrats under året. Enkätundersökningen genomförs

under november 2015 – februari 2016 och redovisas
under våren 2016.

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.
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

December 2016

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).
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Snitt KKiK
2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

76,3 %

76,0 %

76,3 %

78,5 %

Samma nivå
som snittet i
mätningen

December 2016
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Inspirerande organisation
Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga.
Arbetsmiljön är god och hälso-främjande. 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

Kommunens webbplats har den högsta andelen
nöjda besökare i sin bransch
Det innebär även att den administrativa effektiviteten och kvalitetsnivån till användarna och medborgarna ökar.

Hedersutmärkelse till kommunens
webbplats
Arboga kommun var en av fyra nominerade webbplatser i tävlingen Sveriges bästa webbplats 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.

Nya verksamhetssystem för ekonomi och
analys
Avtalet för Arboga kommuns ekonomisystem löper
ut i december 2017. Kommunen har därför tillsammans med Köpings, Kungsörs och Surahammars
kommuner tagit fram underlag för upphandling av
ett nytt ekonomisystem. Beslut om vilken leverantör
det blir kommer att ske tidigast i december månad.

Utvecklingen av kommunens webbplats arboga.se
pågår ständigt och under våren påbörjades ett arbete
med att implementera en helt ny webbplattform.
Arbetet sker 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 effektivare med webbplatsen internt i organisationen.

För att underlätta informationen om ekonomi, prognoser och analyser till chefer har kommunen tecknat avtal om att införa 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.

Chefer utbildas för en bättre arbetsmiljö
Arboga kommun arbetar för en positiv hälsoutveckling bland kommunens medarbetare. Under våren
har cheferna i kommunen bland annat fått stöd och
ledning i grupputveckling och konflikthantering
samt utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet med utbildningen är att främja en god
arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund
av organisatoriska och sociala förhållanden på jobbet.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens
finansiella och verksamhetsmässiga mål uppnås och
att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt
och effektivt. De finansiella måtten har uppnåtts i
delåret och även i prognosen för år 2016 bedöms de
båda måtten uppnås.

Flytt av kommunens IT-enhet ger ett bättre
stöd till användarna
Kommunens IT-enhet har flyttats till Västra Mälardalens Kommunalförbund. Sammanslagningen av
kommunens IT-enhet med förbundets ITverksamhet möjliggör en gemensam och effektivare
driftsorganisation som bättre kan stödja förvaltningarnas verksamheter.
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Mål och mått
Mål 7: Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster.
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

86,0%

91,0 %

90,0 %

90,0 %

Målvärde 2016
Samma nivå
som utfall 2013

Utfall 2016
Redovisas hösten 2016

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 2011

Utfall 2013

Utfall 2015

82,5 %

78,0 %

74,0 %

Målvärde 2015
Samma nivå som
utfall 2013

Utfall 2016
Ingen mätning

Mål 8. Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
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 2013

Utfall 2015

Målvärde 2015

Snittet i mätningen
2015

Utfall 2016

72

77

Högre än snittet i
mätningen

78

Ingen mätning

Mål 9. Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.
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

-2,5 %

2,6 %

3,2 %

0,78 %
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Prognosticerat resultat vid utgången av år 2016 uppgår till 44,2 mkr. I resultatet redovisas realisations-

vinster och exploateringsresultat på 43,4 mkr.

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 20160831

17,5 %

16,9 %

18,0 %

17,6 %

21,8 %

Soliditeten är ett mått på kommunen långsiktiga
finansiella förmåga och beräknas genom att det
egna kapitalet ställs i förhållande till de totala
tillgångarna.

med motsvarande. Tillgångarna har endast ökat med
cirka 9 mkr. Det innebär att det är resultatet som
främst bidrar till soliditetsökningen jämfört med
föregående årsskifte.

Resultatet i delåret uppgår till 50,9 mkr vilket
innebär en ökning av kommunens egna kapital
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EKONOMISK ÖVERSIKT
Omvärld
Under augusti månad har Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer fallit jämfört med juli månad. Främst
är det minskat förtroende bland industriföretagen men
även detaljhandeln och hushållen är mer pessimistiska
än tidigare. Det är främst industriföretagens orderingång från exportmarknaden som minskar medan
hemmamarknaden står för en relativt god tillväxt.
Indikatorn för byggindustrin och tjänsteindikatorn steg
i augusti månad jämfört med juli månad.

mkr. En fastighetsförsäljning har inneburit en realisationsvinst på 10,5 mkr. Exploateringsresultatet vid försäljning av fastigheter vid Hällarna uppgår till 8,1 mkr.

Nordea bedömer i sin senaste konjunkturprognos att
tillväxten i Sverige nu bromsar in, arbetslösheten slutar
minska och Riksbanken höjer styrräntan först år 2018.

Balanskravsavstämning

Riksbanken meddelade i början av september att styrräntan ligger kvar på minus 0,5 procent. Inflationen
stiger och svensk ekonomi utvecklas starkt men osäkerheten i omvärlden är fortsatt stor. För att bibehålla
den stigande trenden i inflationen behövs en fortsatt
expansiv penningpolitik. Riksbanken bedömer att styrräntan kommer att ligga kvar på samma nivå till andra
halvåret 2017. Därefter kommer en långsam höjning att
ske.
I SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) prognos i
augusti 2016 har skatteunderlagets utveckling nedreviderats jämfört med aprilprognosen. Prognosen i augusti bygger på ett sämre förväntat utfall av de taxerade inkomsterna än jämfört med tidigare prognos. Ny
prognos kommer i början av oktober.

De företag och organisationer som ingår i kommunkoncernens sammanställda redovisning vid årsbokslutet visar tillsammans en prognos på minus 0,1 mkr
exklusive Sturestadens Fastighets AB som redovisar en
prognos på 24,2 mkr.
Kommunallagens krav på att resultaträkningens intäkter ska överstiga kostnaderna uppfylls i delårets resultat. Resultatet blev 50,9 mkr för de åtta första
månaderna 2016. Från resultatet ska avräknas realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar.
Realisationsvinsterna uppgår för de åtta första månaderna till 35,5 mkr, avseende försäljning av aktier och
fastigheter. Resultatet vid utgången av augusti 2016,
enligt balanskravsavstämningen, uppgår till 15,4 mkr.
Balanskravet för helåret 2016 uppnås om det prognostiserade resultatet blir verklighet.
Resultatet att avstämma mot balanskravet uppgår till
8,9 mkr enligt prognosen.
De samlade överskotten för åren 2006 – 2015 uppgår till
116,6 mkr reducerat med reavinster. Dessa samlade
överskott har kommunfullmäktige beslutat om att de
kommer att användas för att täcka oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar som leder till underskott. Inklusive prognosen för år 2016 uppgår de
samlade överskotten till 125,3 mkr.

Arboga prognosticerar
ett positivt resultat för år
2016

Verksamhetens nettokostnader
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna prognostiserar ett överskott jämfört med budget
uppgående till 12,2 mkr. Exklusive realisationsvinster
för fastighetsförsäljningar uppgår prognosen till ett
minus på 6,4 mkr jämfört med budget.

Resultatet för Arboga kommun enligt resultaträkningen uppgick vid utgången av augusti månad 2016 till
50,9 mkr.
Prognosen för år 2016 uppgår till 44,2 mkr, vilket är en
avvikelse jämfört med budget, 4,9 mkr, på 39,3 mkr.
Anledningen till det stora överskottet jämfört med
budget är realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt exploateringsresultat. Den ordinarie verksamheten prognosticerar ett resultat på minus
4,1 mkr.
Försäljningen av aktierna i Arboga Energi AB till Köpings kommun innebar en realisationsvinst på 24,8

19

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 8,1
mkr, främst beroende på ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgen och vård och omsorg. Kommunstyrelsen har utifrån sin uppsiktsplikt initierat en
genomlysning av socialnämndens vård- och omsorgsverksamhet. En förstudie har redovisats och en fördjupad utredning kommer att påbörjas. Tekniska nämnden bedömer ett överskott på 18,6 mkr, som i sin helhet
beror på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter samt exploateringsresultat. För kommunstyrelsen
inklusive överförmyndaren prognosticeras ett överskott på 1,7 mkr, bland annat beroende på vakanta
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Eget kapital

tjänster. För kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden samt fritids- och kulturnämnden bedöms ett resultat i nivå med budget.

Från och med år 2010 ändrade kommunen redovisningsprincip för pensioner till den så kallade fullfondsmodellen. Modellen innebär att pensionsåtaganden intjänade till och med år 1997 redovisas som
avsättning i stället för ansvarsförbindelse.
Resultatet av förändrad modell innebar att kommunens
egna kapital minskade med 347,9 mkr år 2010.

Pensioner
Kommunen redovisar idag pensioner enligt fullfondsmodellen. Pensionskostnaderna förväntas överskrida
budget med 1,0 mkr. Det är främst kostnaderna för
ökad avsättning som bedöms bli högre än budget. Om
kommunen hade redovisat pensioner enligt blandmodellen skulle resultatet i delåret 2016 uppgått till 39,4
mkr och det egna kapitalet till 601,2 mkr.

Kommunens egna kapital bedöms öka med 44,2 mkr
för år 2016. Per sista augusti ökar det egna kapitalet
med 50,9 mkr. Kommunens egna kapital uppgår vid
utgången av augusti månad 2016 till 271,6 mkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning

Investeringar

År 2016 höjdes kommunalskatten med 0,65 kronor till
22,51 kronor. Arbogaborna betalar i kommunalskatt
(landsting och kommun) 33,39 kr per 100 kronor år
2016. Landstingsskatten i Västmanland uppgår till
10,88 kronor. Genomsnittet i riket uppgår till 32,10 kr
varav 20,75 kr i kommunalskatt och 11,35 kr i landstingsskatt.
Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning redovisar ett överskott jämfört med budget
uppgående till 3,3 mkr. Skatteintäkterna bedöms bli
lägre än budgeterat medan inkomstutjämningen bedöms bli betydligt högre än budgeterat. Vid budgettillfället räknades med 13 710 invånare och per 1 november 2015 uppgick invånarantalet till 13 819. Sannolikt
beror ökade intäkter i inkomstutjämningen på ökat
antal invånare med låga eller inga inkomster.

Finansnetto
Prognosen för finansnettot (finansiella intäkter
minus finansiella kostnader) visar på ett överskott
jämfört med budget på 25,3 mkr. Totalt bedöms de
finansiella intäkterna redovisa ett överskott på 20,6 mkr
jämfört med budget varav 24,8 mkr avser realisationsvinst vid försäljning av aktier i Arboga Energi AB.
Underskott jämfört med budget redovisas för borgensavgift för Arboga Energi AB, 0,9 mkr, samt för ränteintäkter från Rådhuskoncernen, 3,3 mkr.
Räntekostnaderna för kommunens lån bedöms redovisa lägre kostnader än jämfört med budget uppgående
till 2,6 mkr. Räntekostnaderna för pensionsskulden
bedöms till 2,1 mkr lägre än budgeterat. Totalt bedöms
ett överskott jämfört med budget uppgående till 4,7
mkr för de finansiella kostnaderna.
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Nettoinvesteringarna uppgick för de åtta första
månaderna 2016 till 39,2 mkr jämfört med budget uppgående till 146,7 mkr. Prognosen för år 2016 uppgår till
105,7 mkr. Under år 2016 är investeringsnivån den
högsta på många år. Det beror främst på investeringar i
exploateringsområdena Hällarna och Åbrinken. Investeringarna i Hällarna uppgår de första åtta månaderna
2016 till 11,8 mkr medan budgeten uppgår till 71,0 mkr.
I området vid Åbrinken uppgår investeringarna i delåret till 3,8 mkr jämfört med budget på 14,9 mkr. Investeringar har gjorts i va-verksamheten under de första
åtta månaderna med 11,8 mkr jämfört med budget på
20,8 mkr. Beläggningsarbeten i gatunätet har gjorts för
1,4 mkr jämfört med budget på 5,7 mkr. Kommunen
har även bidragit till Citybanans finansiering med 4,1
mkr.

Likviditet och lån
Kommunens likviditet uppgick vid utgången av augusti månad 2016 till 81,6 mkr. Det är en minskning
med 9,0 mkr jämfört med årsskiftet 2015/2016. Kommunens låneskuld uppgick totalt till drygt 381 mkr (372
mkr samma period föregående år) vid augusti månads
utgång. Nyupplåning har skett med 20 mkr under
delåret. Vidareutlåning har sedan skett till Arbogabostäder AB.

Soliditet
Kommunens soliditet uppgick vid årsskiftet 2015/2016
till 18,0 procent inklusive samtliga pensionsåtaganden
(45,4 procent exklusive intjänade pensioner till och med
år 1997). Vid utgången av augusti månad 2016 uppgick
soliditeten till 21,8 procent inklusive samtliga pensionsåtaganden och till 48,3 procent exklusive intjänade
pensioner till och med år 1997. Prognosen för helår
uppgår till 20,3 procent respektive 45,2 procent.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
MEDARBETARE

MEDARBETARE
Vid halvårsskiftet 2016 hade kommunen 1 031 personer
tillsvidareanställda (1 033 samma period år 2015). Av
dessa var närmare 84 procent kvinnor. Medelåldern för
kvinnorna var 48 år och för männen 49 år.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har ökat år 2016 jämfört med
både år 2015 och år 2014. En minskning har skett inom
åldersgruppen upp till 29 år, medan åldersgruppen 3049 år är oförändrad jämfört med samma period föregående år. I åldersgruppen 50 år och uppåt har en markant ökning skett under delåret 2016 jämfört med delåret 2015. Kvinnornas procentuella sjuktal har ökat
medan männens andel av totala sjukfrånvaron har
minskat. Både kvinnor och mäns sjukfrånvaro över 60
dagar har ökat i delåret 2016 jämfört med delåret 2015.

Rekrytering
Under delåret har det funnits svårigheter att rekrytera
vissa yrkesgrupper såsom lärare, förskollärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, teknisk personal med flera.
Svårigheten beror på brist på utbildade personer inom
dessa yrkesgrupper.

Löneöversyn
Löneöversynen blev klar så att ny lön kunde utbetalas i
april månad för alla grupper förutom de som arbetar
inom Kommunals avtalsområde. Kommunals nya HÖK
(huvudöverenskommelse om lön och anställningsvillkor) blev dyrare en planerat samt svårt att tolka.

Arbetsmiljö

Det är främst socialförvaltningen som redovisar en
ökning av sjukfrånvaron. En analys kommer att ske av
orsakerna till den ökande sjukfrånvaron.

För perioden januari till augusti har 31 arbetsskadeanmälningar inkommit. Majoriteten har uppstått på
socialförvaltningen och består av olyckshändelser.
Alla chefer och skyddsombud har erbjudits utbildning i
organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Kostnaden för sjukfrånvaron uppgick till 4,5 mkr de
första åtta månaderna 2016. Det motsvarar 1,7 procent
av kommunens samtliga lönekostnader.

Sjukfrånvaro sista augusti åren 2014-2016, samtliga anställda inklusive vikarier.
Total sjukfrånvaro i procent av
arbetad tid
Ålder

60 dagar eller mer i procent av
den totala sjukfrånvaron

31 aug
2014

31 aug
2015

31 aug
2016

31 aug
2014

31 aug
2015

31 aug
2016

-29

5,5

5,9

4,7

15,1

13,4

17,5

30-49

6,2

6,6

6,5

35,2

45,0

45,2

50-

6,9

6,8

8,4

41,9

40,2

52,8

Kvinnor

6,6

7,2

7,9

35,6

40,4

47,3

Män

5,8

4,2

3,8

42,5

30,4

38,3

Totalt

6,5

6,6

7,1

36,8

39,1

46,3
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KOMMUNENS STYRELSE OCH NÄMNDER
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
Delårets verksamhet
Arboga kommun har försålt aktierna i Arboga Energi
AB till Köpings kommun från och med halvårsskiftet
2016. Affären möjliggör ekonomiska, samhälleliga och
miljömässiga samordningsvinster. Försäljningen ger
kommunen ett större låneutrymme för att kunna genomföra framtida investeringar.

Ekonomi,
belopp i tkr

Kommunens IT-enhet har flyttats över till Västra Mälardalens kommunalförbund från och med halvårsskiftet 2016. Sammanslagningen av IT-verksamheterna
möjliggör en gemensam och effektivare driftsorganisation som bättre kan stödja förvaltningarnas verksamheter. Det innebär även att den administrativa effektiviteten och kvalitetsnivån till användarna och medborgarna ökar.

Verksamhetens intäkter

Under delåret har det varit fortsatt fokus på lokaler. En
strategisk lokalförsörjningsplan har arbetats fram där
kommunens samlade behov av verksamhetslokaler
fram till år 2020, presenteras. Ökade hyreskostnader för
projekten har inarbetats i budget genom att en lokalpott har skapats. Syftet med potten är att möta ökade
hyreskostnader i kommunens verksamheter i samband
med planerade verksamhetsanpassningar.
Arbetet med att utveckla arboga.se och implementera
en helt ny webbplattform har startat. Den nya tekniken
möjliggör för satsningar på e-tjänster och skapar också
förutsättningar för att arbeta effektivare med webbplatsen internt i organisationen.
Kommunens styrmodell har omarbetats och kommunfullmäktige har beslutat om nya mål och mätningar för
mandatperioden. Målen har lämnats vidare till styrelsen och nämnderna som ska anta egna mål som bidrar
till att kommunfullmäktiges mål och vision uppnås.
Kommunens vision, ”Arboga - plats för inspiration”,
har förlängts till år 2030.

31 aug
2015

31 aug
2016

3 803

3 796

Verksamhetens
kostnader

44 826

46 958

Nettokostnad

41 023

43 162

Budget

65 570

69 131

Prognos helår

65 070

67 431

500

1 700

4 430

6 191

Avvikelse
budget-prognos helår
Nettoinvesteringar

lätta information om ekonomi för chefer. Qlik View
kommer att underlätta införandet av ett nytt ekonomisystem.
Näringslivsklimatet har förbättrats betydligt. Fler naturliga mötesplatser mellan kommun och företag, förbättrad kommunikation och regelbundna företagsbesök
har bidragit till att skapa ett positivt klimat.

Ekonomi
Kommunstyrelsens prognos för år 2016 uppgår till ett
överskott jämfört med budget på 1,7 mkr.
Ett underskott prognosticeras för fackliga kostnader
medan kollektivtrafiken bidrar med ett överskott. Den
största avvikelsen mot budget beror på att kommunstyrelseförvaltningen haft ett antal vakanta tjänster.
Den största enskilda investeringen under delåret är
finansiering av Citybanan med 4,1 mkr. Förvaltningen
prognostiserar ingen avvikelse mot budget gällande
investeringar för år 2016.

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.

Ett arbete med att revidera kommunens översiktsplan
pågår. Syftet med revideringen är att samordna översiktsplanen 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.

Medborgarnas krav på digital information och service
ökar. Det ställer krav på att kommunen kan tillhandahålla teknik och information som möjliggör detta och
som dessutom är tillgänglig för alla.

Brottsförebyggande rådet har arbetat för att öka den
upplevda tryggheten bland medborgarna i Arboga.
Trygghetsvandring med polisen och Cityvärdar i centrum har satt fokus på tryggheten och ökat dialogen
med medborgarna.
Kommunen har tecknat avtal om att införa beslutsstödsystemet Qlik View. Syftet med systemet är att under-
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Kommunkompassen, Sveriges kommuners och landstings utvärderingsmodell, med syfte att kartlägga om
kommunen har god anpassningsförmåga och förmåga
till lärande, ger en kartläggning över vilka förbättringsområden kommunen behöver utveckla inom ledning
och styrning.
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Kommunkompassen genomförs under oktober månad.

ringsannonser.

Byte av ekonomisystemet och införandet av stödsystemet Qlik View kommer att innebära en stor arbetsbelastning under hösten samt under hela nästa år.

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.

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 rekryte-
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Barn- och utbildningsnämnd
Delårets verksamhet
83 nyanlända elever skrevs in i förskola, grundskola
och gymnasium under vårterminen 2016. För svenska
för invandrare, SFI, är siffran 91.
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 våren 2016. Det har även skett förstärkningar av studievägledare, skolledning och elevhälsan.
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 våren 2016 utökades satsningen med stödjare på
fler språk.
Inom svenska för invandrare, SFI, arbetar lärarna i ett
slags skiftliknande arbetssätt för att kunna ge utbildning till alla elever. För att få plats med alla elever har
SFI flyttat ut delar av verksamheten från de ordinarie
lokalerna på Vasagymnasiet till Engelbrektsskolan,
gamla Posten och även till fastigheten Gropgården.
Under våren planerades det även för att flytta in fler
delar i Engelbrektsskolan, den verksamheten startar
under hösten.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2015

31 aug
2016

Verksamhetens intäkter

39 997

49 229

Verksamhetens kostnader

233 952

248 019

Nettokostnad

193 955

198 790

Budget

301 545

307 208

Prognos helår

301 545

307 208

0

0

763

1 314

Avvikelse
budget-prognos helår
Nettoinvesteringar

cent av eleverna nådde målen i matematik och
85 procent nådde målen i svenska. Ett resultat som är
bättre än förra året.
Betygen efter årskurs 9 öppnar vägen för eleverna in på
gymnasiet. Egna preliminära uppgifter visar att en stor
andel av eleverna i Arboga klarade målen i alla ämnen;




Förskolan Fasanen i Götlunda bedrivs i tillfälliga lokaler i Götlunda skola. Förvaltningen har fått i uppdrag
att utreda möjligheterna till ett sammanhållet förskoleoch skolområde i Götlunda.
Efter sommaren valde Skolverket 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. Under våren påbörjades
utbildning av förstelärare och processledare inom
denna satsning. Syftet med utbildningen är att höja
måluppfyllelsen och öka likvärdigheten mellan skolorna. Detta ska ske genom stärkt pedagogiskt ledarskap för våra chefer samt stärkt ledarskap i klassrummet för alla pedagoger.
Barn- och utbildningsförvaltningen är även med i projektet #Jagmed, där förvaltningen har fått medel från
europeiska socialfonden. Projektet ska få fler ungdomar
tillbaka in i utbildning eller arbete.

77 procent av eleverna i åk 9 på Gäddgårdsskolan fick betyg i alla ämnen vilket är en ökning med 1 procentenhet sedan föregående år.
83 procent av eleverna i åk 9 på Stureskolan
fick betyg i alla ämnen.

Satsningen på matematik i skolorna fortsätter även
under år 2016 i form av bland annat Matematiklyftet,
en fortbildningssatsning för lärare som undervisar i
matematik.
En annan satsning som pågår i skolorna är ”En läsande
klass”. Med hjälp av en speciell metod ska elevernas
läsinlärning stimuleras. Läslyftet inleds under år 2016,
även det syftande till att stärka läsinlärningen.

Ekonomi
Nämnden prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret. Barn- och utbildningsnämnden har under
delåret erhållit 10 mkr från den så kallade flyktingfonden.
Nämndens större investeringar under våren avser nytt
närvarosystem på förskolan samt ny laboratorieutrustning för nätverksteknik på Vasagymnasiet.

Framtid

I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Att följa elevernas kunskapsutveckling och jämföra resultat över
tid är viktigt för nämnden. Egen preliminär statistik
från de nationella proven i årskurs 3 visade att 80 pro-

Lokaler är en fortsatt viktig framtidsfråga. Inom förskolan ökar behovet av förskoleplatser. En ny förskola på
söder och en ny förskola på norr behöver byggas nu.
Detsamma gäller en ny skola på söder, Gäddgårdssko-

24

VERKSAMHETSREDOVISNI NG
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

lan. Den nuvarande skolan är i behov av omfattande
renovering, vilket inte är försvarbart då skolan inte
uppfyller dagens pedagogiska lokalkrav. Förstudier
kring dessa projekt pågår.

Arbetet med nyanlända ska fortsätta utvecklas för att
möta barn och elever på bästa sätt. Arbetet ska ske
enligt de riktlinjer som nämnden har beslutat om.

Enligt lagen måste lärare ha behörighet för att få sätta
betyg. Det finns därför ett behov av kompetenshöjande
åtgärder inom skolan.
Det är viktigt att ta tillvara på nyanlända lärares kompetens och nämnden startar nu upp ett SFI-spår för
pedagoger med pedagogisk utbildning från sitt hemland.
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Konkurrensen om personer med rätt utbildning är hård
och kommer att bli ännu hårdare. Det innebär att det
blir svårare att rekrytera behöriga lärare och förskollärare för kommunen.
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Fritids- och kulturnämnd
Delårets verksamhet

Ekonomi,
belopp i tkr

Under våren har biblioteket arrangerat sammanlagt
15 musik- och teaterföreställningar i samarbete med
förskola och grundskola.

Verksamhetens intäkter

31 aug
2015

31 aug
2016

7 287

8 742

Vårens stora barnkulturprojekt var utställningen
Undrien. Med bidrag från landstinget Västmanland
kunde biblioteket erbjuda alla barn i förskoleklass till
årskurs fem, visningar av utställningen som skapats
av konstnären och författaren Magnus Lönn.

Verksamhetens kostnader

32 118

34 270

Nettokostnad

24 831

25 528

Budget

37 444

38 239

På biblioteket ges en föreläsningsserie, Alltid på en
onsdag, i samarbete med studieförbunden i Arboga
och föreningen Digitala hus. Vårens program har
innehållit fem föreläsningar samt fyra operaintroduktioner. Nytt för säsongen var samverkan med
Arbogas "integrationsnätverk" vid planeringen av tre
av de totalt fem programpunkterna.

Prognos helår

37 444

38 239

0

0

117

259

Avvikelse
budget-prognos helår
Nettoinvesteringar

programmerare som demonstrerade programspråket
Arduino. På Folkan gavs två gratis filmvisningar.

Förvaltningen har i samverkan med föreningslivet,
arrangerat flera traditionella arrangemang, Knutsdans, samt firande av valborg, nationaldag och midsommar. Alla arrangemangen var välbesökta.

Under sommarlovet har flera aktiviteter kunnat
erbjudas då landets kommuner för första gången fått
möjlighet att rekvirera pengar från "Myndigheten för
ungdoms och civilsamhällsfrågor" 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 tillgång
och deltagande. Fritids- och kulturförvaltningen
rekvirerade 269 tkr och detta möjliggjorde många
gratisaktiviteter.

Under läsåret har musik- och dansskolan genomfört
ett stort antal föreställningar och konserter. I föreställningen ”På slottet” medverkade för första
gången teaterelever tillsammans med musik- och
danselever.
Via den regionala kulturskolan träffas elever från
olika kommuner i samarbetsprojekt bland annat
”Bom Tjoff Poff!”, där Arbogakören Diskanterna
sjöng under flera konserter tillsammans med två
körer från Västerås.

På programmet fanns bland annat skrivarverkstad
med författare, hiphop-skola, gratis bad på Ekbacksbadet samt tre sommarläger.

Ungdomsfullmäktige deltog i projektgruppen Local
Hero. Man träffades två helger och hade workshops
om alkohol och droger. Local Hero beviljade även
5 000 kronor i bidrag till årets skolavslutningsarrangemang. Trots det dåliga vädret kom cirka 500 besökare till arrangemanget.

Arbetet med simkunnigheten och integrationen
bland alla invånare i Arboga kommun är något Ekbacksbadets personal arbetar dagligen med. Denna
fråga ses som en av det viktigaste frågorna i samhället där badet kan vara med och göra skillnad.
Resultatet av arbetet upplevs som positivt från alla
inblandande.

Brandsta var medarrangörer till Livekarusellen som
hade två deltävlingar på Brandsta, med mellan 80100 besökare per tillfälle.

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, Tillsammansskapet i Arboga, studieförbunden och SFI.

Under årets sportlov organiserade föreningsenheten
i samarbete med 12 föreningar ett omfattande program med varierande innehåll.
Cirkus Cirkör besökte Brandsta och under en sportlovsdag fick barn och ungdomar chansen att prova
på enklare cirkuskonster.

Biblioteket har fortsatt att använda 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.

Biblioteket erbjöd sportlovsaktiviteter med hemslöjdskonsulenter som lärde ut trådslöjdsarbete och

Bibliotekets lokaler har utnyttjats flitigt av nyan-
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lända för möten och föreningssammankomster och
biblioteket har haft visningar för grupper från SFI
och elever i introduktionsprogram från Vasagymnasiet.

Investeringar har påbörjats som planerat men Medborgarhusets renovering beräknas bli klar i januari
2017 varför denna del i investeringsplanen inte
kommer att vara avslutad under år 2016.

Från och med maj månad finns heltidsanställd arabisktalande personal på biblioteket.

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.

Många asylsökande har även sökt sig till fritids- och
kulturförvaltningen för att få föreningsinformation.
På Gluggen och Brandsta har under våren antalet
besökande barn och ungdomar från ensamkommande flyktingboenden ökat. Samarbetet mellan
personalen på flyktingboendena och förvaltningen
har fungerat bra.

Det finns ett behov av att utöka möjligheter för den
spontana idrotten i Arboga.

En nyhet för Ekbacksbadet har varit morgonvattengymnastik, vilken länge har varit efterfrågad och
aktiviteten gjorde stor succé.

Fritids- och kulturnämnden beslutade i januari att
det från och med september 2016 ska finnas ett medborgarkontor på biblioteket. För att kunna tillhandahålla denna utökade service tilldelades biblioteket
extra medel.

Upphandlingen av ett utegym är klart och i höst
kommer utegymmet att byggas vid spåret på norr.

Ett stort upprustningsarbete av Medborgarhuset har
startats. Arbetet beräknas vara klart till februari
2017.

I februari fattade fritids- och kulturnämnden beslut
om att starta en kulturskola till hösten 2016 efter att
verksamheten på försök haft teater och film under
två år.

Belysningen i ishallen byts ut under sommaren, och
arbetet beräknas vara klart till vintersäsongens start.

Ekonomi
Fritids- och kulturnämndens driftsprognos visar en
budget i balans. Nämnden har erhållit 0,2 mkr från
den så kallade flyktingfonden.
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Socialnämnd
Delårets verksamhet
En genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten
mynnade ut i en förstudie och är det första steget i
den beslutade genomlysningen av förvaltningen. Allt
fler äldre med behov av insatser gör att äldreomsorgen står inför utmaningar. Ett steg i att effektivisera
vård- och omsorgsverksamheten är införandet av
nyckelfri hemtjänst och kvalitetssystem.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2015

31 aug
2016

Verksamhetens intäkter

79 269

99 860

Verksamhetens kostnader

264 651

298 104

Arbetsmarknadsverksamheten ser en större efterfrågan på hjälp från kommunens äldre. Arbetet med att
nå målet med halverad ungdomsarbetslöshet i kommunen pågår liksom arbetet med etableringen för de
nyanlända i arbetslivet. Under år 2016 har en halvering av antalet nyanlända skett jämfört med tidigare
år. Bristen på bostad är en orsak, men också den
förändrade lagstiftningen.

Nettokostnad

185 382

198 243

Budget

267 738

274 857

Prognos helår

274 128

282 969

-6 390

-8 112

2 974

1 262

Avvikelse
budget-prognos helår

Individ- och familjeomsorgen har stora utmaningar i
att rekrytera rätt kompetens men också ny kompetens. Tre ensamkommande flyktingungdomar har
anvisats till kommunen under delåret. Dock är det
mycket arbete kring uppföljning av de redan anvisade barnen och ungdomarna. Ett stödboende för
ensamkommande ungdomar har startats upp. Planering för uppstart av HVB-hem (hem för vård och
boende) för samma målgrupp pågår.

Nettoinvesteringar

barn och ungdomar kan härledas till uppstartskostnader för stödboendet och det tilltänkta HVBhemmet (hem för vård och boende).
För hemtjänsten prognosticeras ett underskott, vilket
kan komma att öka med anledning av nya och
ökande behov. Statsbidrag till utökad personalbemanning inom äldreomsorgen går uteslutande till
ökad bemanning av hemtjänsten. Strandgården och
Strömsborg har högre personalkostnader än budgeterat beroende på tvingande behov av att förstärka
bemanningen utifrån personalkrävande brukare.

Lokalfrågorna är fortsatt aktuella, både vad gäller
nya lokaler och speciellt planering för nytt vård- och
omsorgsboende.
Verksamhetsutveckling och kompetensutveckling av
medarbetarna är viktiga hörnstenar i förvaltningens
alla verksamheter. Verksamheten för personer med
funktionshinder gör satsningar för brukardelaktighet
och anhörigperspektiv. Kompetensförstärkning i
form av riktade utbildningar pågår i verksamheterna.
Samverkan är en viktig och naturlig del i arbetet
kring brukarna i nämndens olika verksamheter.

Verksamheten för personer med funktionshinder
(VFF) redovisar att kostnaderna för personlig assistans ligger fortsatt högt. LSS (lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade) är en rättighetslag, och
ofta livslångt, varför tillskjutande av medel är en
prioriterad åtgärd inför kommande verksamhetsår.
Vidare visar VFF högre kostnader för externplacering.

Ekonomi
Socialnämnden prognosticerar ett underskott jämfört
med budget på 8,1 mkr för år 2016.
Det är främst individ- och familjeomsorgen, IFO, som
haft en ökning av institutionsplaceringar för vuxna
med beroendeproblematik och därmed ökade kostnader. Det planerade motivationsboendet kommer att
minska behovet av externa placeringar. Ärenden som
gäller Familjefrid, skyddsbedömningar och skyddsplaceringar av främst utsatta kvinnor tenderar att öka
under år 2016. Det finns tecken på att olika former av
"hedersvåld" kommer att öka på grund av situationen
i samhället. Barn- och ungdomsvård har en fortsatt
tuff situation där placeringskostnaderna är högre än
förväntat.

Arbetsmarknadsverksamheten visar på ett överskott
jämfört med budget, vilket kan härledas till erhållna
statsbidrag men också på grund av verksamhetsspecifika orsaker.
Investeringar i två nya verksamhetssystem har genomförts under delåret. Vidare har investeringsmedel använts till kopieringsmaskin, uppstart av nya
verksamheter, nya lokaler, trådlöst nätverk och fordon. Framtida investeringar är nyckelfri hemtjänst
och kvalitetssystem. Årets investeringsmedel beräknas användas.

De merkostnader nämnden ser för ensamkommande
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Framtid
Utförande av boendestöd kommer att fortsättningsvis
ges av behandlare inom individ- och familjeomsorgen men också från verksamheten för personer med
funktionshinder.
Stödet kommer att behöva utökas till att omfatta
kvällar och helger.

Arbetet med planeringen av ett nytt vård- och omsorgsboende är mycket angeläget då det råder stor
efterfrågan på boendeplatser, främst demenslägenheter.
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.

Utvecklandet av e-hälsa är en framtidsfråga, inte
minst vad gäller efterfrågan men också utifrån effektivisering. En viktig parameter i detta är utbyggnad
och tillgång till fiber då många webbaserade hjälpmedel ställer krav på säker uppkoppling dygnet runt.

Det är också viktigt att arbeta för att vara en attraktiv
arbetsgivare. Vad som är attraktivt är individuellt
men en främjande arbetsmiljö, karriärmöjligheter,
kompetensförsörjning och marknadsföring är viktiga
komponenter att fortsätta arbeta för. Det är viktigt att
tänka nytt och ha mod att pröva olika metoder för att
fylla vakanser med rätt och erforderlig kompetens.
Stöd, goda förutsättningar och rimliga ansvarsområden är viktiga delar för chefer och ledare.

Fler boendealternativ i kommunen behövs, inte minst
för flerfunktionshindrade personer. En boendeform
med stöd av LSS och SoL (socialtjänstlagen) ska starta
inom två år. Överföringen av det myndighetsbärarande arbetet vad gäller socialpsykiatri förs över från
individ- och familjeomsorgen till biståndshandläggarna.
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Teknisk nämnd
Delårets verksamhet
I området Hällarna har vatten- och avloppsledningar
samt fiberkanalisation byggts ut till cirka 140 fastigheter.
Anläggning av överföringsledningar mellan Arboga
och Hällarna har påbörjats. Arbetet innefattar även en
ny råvattenledning för samförläggning längs en del
av sträckan.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2015

31 aug
2016

Verksamhetens intäkter

94 918

118 495

123 795

125 681

Nettokostnad

28 877

7 186

Budget

45 733

45 278

Prognos helår

46 463

26 678

-730

18 600

10 930

30 220

Verksamhetens kostnader

Nya avtal har tecknats enligt alternativen friköp,
tomträtt eller arrende och ett flertal fastigheter i Hällarnas fritidshusområde har sålts. Ett förslag till detaljplan för Hällarna etapp 2 har arbetats fram för
planerat samråd under hösten.

Avvikelse
budget-prognos helår

Under våren såldes ett markområde på Åbrinken för
utveckling av bostäder. Planerad byggnation om 23
bostäder består av bostadsrättslägenheter, parhus och
kedjehus. Enligt exploatörens tidplan ska bostäderna
vara klara för inflyttning under år 2017.

Nettoinvesteringar

Ekonomi
Tekniska nämnden prognosticerar ett överskott jämfört med budget på 18,6 mkr. Orsaken till överskottet
är realisationsvinst vid försäljning av fastighet samt
exploateringsresultat. Det är fastigheten Harren 10
som försålts med en realisationsvinst på 10,5 mkr.
Exploateringsfastigheter vid Hällarna har försålts och
gett ett överskott på 8,1 mkr.

Utredningsarbeten pågår inför planläggning av nya
bostadsområden i Södra Brattberget samt Åbrinken
etapp 2. Under delåret har 29 tomter försålts varav
sju stycken obebyggda villatomter, en industrifastighet, Åbrinken, samt 20 fastigheter i Hällarnas fritidshusområde. Två tomträtter har även avyttrats till
respektive tomträttsinnehavare.

Större investeringar under delåret har bland annat
varit utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i
området Hällarna samt den påbörjade anläggningen
av överföringsledningar mellan Arboga och Hällarna.

Det pågår en lokaliseringsutredning för Gäddgårdsskolan samt utredning av ny förskola i Götlunda.
Under delåret har detaljplaner för Stureskolan samt
för förskolan Fasanen (befintlig plats) antagits. Detaljplanen för Stureskolan vann laga kraft i juli och
detaljplanen för Fasanen överklagades.

Andra större investeringar under delåret har varit
iordningställande för exploatering av området
Åbrinken, utbyggnaden av vatten och avlopp i området Östra Brattberget och ledningsarbetet för att
implementera den nya brunnen i Lunger.

Det pågår också en revidering av översiktsplanen.
Under delåret har ombyggnationen av Ladubacksskolans kök till tillagningskök påbörjats. Skolans nya
kök kommer att tillaga 500 portioner per dag och
förskolan Norrgården kommer också få sin mat från
det nya köket.

Framtid
Att kunna tillmötesgå marknadens efterfrågan på
tillgänglig mark för bostäder såväl som för industrioch handelsverksamhet är en förutsättning för framtida nyetableringar.

I Lunger har ledningsarbeten utförts för att kunna ta
den nya brunnen och råvattentäkten i drift under
året. Syftet är att öka kvaliteten på dricksvattnet i
Lunger och Götlunda samt att öka dricksvatten-

I samband med revideringen av översiktsplanen
behöver kartor produceras i en fungerande GIS-miljö.
Utifrån prioriteringar i lokalförsörjningsplanen
kommer nya detaljplaner behöva arbetas fram.

leveransernas säkerhet.

Stabiliteten utefter Arbogaån har varit aktuell i flera
år och stabilitetshöjande åtgärder behövs. Herrgårdsbron, samt flera av kommunens broar och viadukter,
kräver stabilitetsåtgärder och dammluckorna under
Herrgårdsbron behöver bytas för att klara nivåregleringen av ån.

I samband med utbyggnaden av kommunalt vatten
och avlopp i området Östra Brattberget har verksamhetsområdet utökats till att omfatta ytterligare nio
fastigheter. Samtidigt har också elledningar och fiberkanalisation förlags i marken.
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Enligt Livsmedelsverket ska måltiden vara integrerad
i verksamheten. En utmaning är att tillsammans med
barn- och utbildningsförvaltningen tydligare koppla
ihop måltiden med undervisningen.
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KOMMUNÄGDA FÖRETAG OCH
ORGANISATIONER
Arboga kommuns samtliga åtaganden omfattar förutom kommunens egen verksamhet även heloch delägda bolag och kommunalförbund.
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Kommunens åtaganden i företag
och organisationer
Rådhuset i Arboga AB

Resultat,
belopp i tkr

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

31 aug
2015

31 aug
2016

Rådhuset i Arboga AB

2 415

7 281

Kommunfastigheter i
Arboga AB

3 566

7 629

Arbogabostäder AB

-1 151

-348

1 772

2 511

696

1 988

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Västra Mälardalens Kommunalförbund

Vakansgraden för bostäder har, i jämförelse med
föregående år, minskat från 2,6 procent till 2,5 procent och den outhyrda lokalytan har minskat från
1 286 kvm till 830 kvm.
Koncernens prognos för år 2016 uppgår till minus
0,3 mkr.

Resultat,
belopp i tkr

30 juni
2015

30 juni
2015

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Sturestadens Fastighets AB (moderbolag)

12 669

12 875

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

lägenheter i centrala Arboga. Inflyttning blir under
sista kvartalet år 2017.
Ytterligare bostadsprojekt i kvarteren Spirean och
Gropgården är i utredningsskedet.

Förbundets prognos för år 2016 uppgår till 0,6 mkr.

Västra Mälardalens Kommunalförbund

Koncernens prognos för år 2016 uppgår till en vinst
före skatt på 24,2 mkr.

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

Övriga intressen
Arboga kommun har också ägarintressen i Mälarenergi Elnät AB med 10,2 procent, i VafabMiljö
Kommunalförbund, 4,53 procent samt i Kommuninvest ekonomisk förening.

Förbundets prognos för år 2016 uppgår till minus 0,4
mkr.

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

Arboga Energi AB
Vid halvårsskiftet 2016 såldes Arboga kommuns
aktier i Arboga Energi AB till Köpings kommun.

Sturestadens Fastighets AB
Tillsammans med Byggnadsfirman Lund AB äger
kommunen Sturestadens Fastighets AB. Sturestadens Fastighets AB äger i sin tur, till 100 procent,
Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB, Norra
Skogen i Arboga Fastighets AB samt Seniorbostäder
i Arboga AB. Bolaget har startat byggande av 28

Tillsammans med landstinget Västmanland och
länets kommuner bildades år 2000 den gemensamma
nämnden för hjälpmedelsverksamheten.
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DRIFT- OCH
INVESTERINGSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING
Belopp i tkr

Kommunfullmäktige och

Bokslut
2015

Budget
2016

Utfall
31 aug
2015

Utfall
31 aug
2016

Prognos
2016

Avvikelse
budgetprognos
2016

63 699

69 131

41 023

43 162

67 431

1 700

301 545

307 207

193 955

198 790

307 207

0

37 176

38 239

24 831

25 528

38 239

0

kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Fritids- och kulturnämnd
Socialnämnd

273 962

274 857

185 382

198 244

282 969

-8 112

Teknisk nämnd

44 955

45 279

30 881

9 928

26 678

18 601

varav teknisk förvaltning

44 165

44 702

30 264

9 221

26 101

18 601

0

0

0

0

0

0

790

577

617

707

577

0

721 337

734 713

476 072

475 652

722 524

12 189

-744 528

-739 602

-497 492

-526 598

-766 764

27 162

-23 191

-4 889

-21 420

-50 946

-44 240

39 351

Bokslut
2015

Budget
2016

Utfall
31 aug
2015

Utfall
31 aug
2016

Prognos
2016

Avvikelse
budgetprognos
2016

8 251

12 431

4 430

6 191

12 431

0

1 654

2 940

763

1 314

2 940

0

549

2 054

117

259

1 279

775

varav va-verksamhet
varav fastighetsförvaltning
Summa nämnder,
nettokostnader
Summa finansiering,
nettointäkter
SUMMA

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige och
kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Fritids- och kulturnämnd
Socialnämnd

4 204

4 133

2 974

1 262

3 892

241

Teknisk nämnd

31 557

125 115

10 930

30 220

85 115

40 000

varav teknisk förvaltning

21 175

76 840

7 526

16 845

48 840

28 000

9 893

45 726

3 404

13 227

33 726

12 000

489

2 549

0

148

2 549

0

46 214

146 673

19 214

39 246

105 657

41 016

varav va-verksamhet
varav fastighetsförvaltning
Summa nämnder
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RESULTATRÄKNING
Not
Belopp i tkr

Bokslut
2015

Budget
2016

Utfall
31 aug
2015

Utfall
31 aug
2016

Prognos
2016

Avvikelse
budgetprognos
2016

Verksamhetens intäkter

1

163 965

133 453

107 073

134 157

134 157

0

Verksamhetens kostnader

2

-894 313

-859 585

-579 887

-632 073

-888 804

-28 515

Jämförelsestörande post

3

27 678

0

11 065

33 264

40 547

40 547

Avskrivningar

4

-23 643

-22 230

-16 186

-15 535

-23 570

-1 340

-726 313

-748 362

-477 935

-480 187

-737 670

10 692

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

5

542 005

588 155

361 465

388 063

583 242

-4 913

Generella statsbidrag

6

176 813

155 098

110 229

108 888

163 330

8 232

Finansiella intäkter

7

21 900

24 088

14 762

15 684

19 815

-4 273

Finansiella kostnader

8

-7 277

-14 090

-5 285

-3 184

-6 159

7 931

Jämförelsestörande post

3

16 063

0

18 184

21 682

21 682

21 682

23 191

4 889

21 420

50 946

44 240

39 351

0

0

0

0

0

0

23 191

4 889

21 420

50 946

44 240

39 351

-294

0

-16

-35 370

-35 370

-35 370

22 897

4 889

21 404

15 576

8 870

3 981

och utjämning

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER
Extraordinära poster

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT
REALISATIONSVINSTER

AVSTÄMNING MOT
BALANSKRAVET

9
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

31 aug
2015

31 aug
2016

31 aug
2016

Avskrivningar byggnader o tekn.anl.

-7 978

-7 559

Avskrivningar maskiner o inventarier

-8 208

-7 976

SUMMA

-16 186

-15 535

Not 5 - Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

361 640

391 873

Not 4 - Avskrivningar

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Från driftredovisning nämnderna

223 269

277 413

Från driftredovisning finansiering

615 567

656 757

-220 088

-234 077

-511 675

-546 601

0

-19 335

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

31 aug
2015

Belopp i tkr

Slutavräkningar
SUMMA EXTERNA INTÄKTER

107 073

134 157

Taxor och avgifter

27 642

27 926

Försäljningsmedel

7 788

8 027

12 358

12 764

Kostnadsutjämning

11 813

LSS-utjämning

73 051

Regleringsavgift/bidrag

Fördelas enligt nedan:

Försäljning verksamhet
Hyror och arrenden
Driftbidrag
Övriga externa intäkter

12 075
46 569
641

576

Not 2 - Verksamhetens kostnader

SUMMA

Inkomstutjämning

946

0

206

0

110 229

108 888

-130 158

Not 7 - Finansiella intäkter

15 535

220 088

234 077

12 320

15 467

-11 065

-13 929

-579 887

-632 073

Räntor utlämnade lån

12 296

10 271

Övriga finansiella intäkter

1 240

4 576

Borgensavgift AEAB

1 226

837

14 762

15 684

-4 677

-2 723

-560

-417

SUMMA
Not 8 - Finansiella kostnader

Fördelas enligt nedan:

Räntor lån

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

Ränta intjänad pension

Realisationsförluster
Övriga externa kostnader
Not 3 - Jämförelsestörande post
Verksamheten
Pensionsförpliktelser intjänade till och
med år 1997
Löneskatt på pensionsförpliktelse
intjänade till och med år 1997

Övriga finansiella kostnader

-67 926

-95 336

-28 159

-28 057

Not 9 - Årets/periodens resultat

-66 936

-69 044

Periodens resultat

-730

0

-40 719

-42 818

SUMMA

Varav va-verksamhet

11 802

-48

-44

-5 285

-3 184

21 420

50 946

0

0

Balanskravsavstämning
Under tio år har följande resultat samt prognos för år 2016
redovisats enligt avstämning mot balanskravet:
2006
15,3 mkr
2007

8 905

-4 043

Generella bidrag staten

16 186

-6 885

-4 782

Strukturbidrag

-118 075

-6 803

1 110
-2 427

-315

Från driftredovisning finansiering

-389 933

103 606

14 422

SUMMA

-368 614

96 258

14 488

Kommunal fastighetsavgift

-753 065

SUMMA EXTERNA KOSTNADER

388 063

-352

-699 341

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

-3 810

361 465

Not 6 - Generella statsbidrag och utjämning

Från driftredovisning nämnderna
Avgår avskrivningar

-175

-1,7 mkr

2008

2,1 mkr

2009

-1,0 mkr

2010

16,4 mkr

2 160

2 863

Reavinst försäljning mark

0

10 544

2011

4,1 mkr

Resultat försäljning exploatering

0

8 055

2012

27,9 mkr

2013

13,8 mkr

22 440

0

2014

16,8 mkr

0

24 826

2015

22,9 mkr

-3 425

-2 530

Prognos 2016 exklusive reavinster

-Finansiella
Utdelning Mälarenergi
Reavinst försäljning Arboga Energi
AB
Finansiell kostn.pensionsförpliktelse
Löneskatt på finansiell kostnad

-831

-614
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KASSAFLÖDESANALYS
31 aug
2015

31 aug
2016

Periodens resultat

21 420

50 946

Avskrivningar/nedskrivningar

16 400

15 857

Förändring pensionsavsättningar inklusive löneskatt

-5 987

-5 475

Avsättning deponi

293

293

Övriga ej likviditetspåverkande poster

-84

-119

32 042

61 502

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

6 115

6 604

Ökning/minskning förråd och varulager

-12

-698

-26 527

-51 870

11 618

15 538

-19 214

-39 247

1 185

1 956

-2 911

0

2 910

15 000

-18 030

-22 291

Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar
Försäljning materiella anläggningstillgångar
Investeringar finansiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring långfristiga skulder

-5 485

15 349

Förändring långfristiga fordringar

-81 058

-17 642

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-86 543

-2 293

ÅRETS KASSAFLÖDE

-92 955

-9 046

Likvida medel vid årets början

142 137

90 643

Likvida medel vid periodens slut

49 182

81 597

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

92 955

9 046
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BALANSRÄKNING
Not

31 aug
2015

31 dec
2015

31 aug
2016

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

302 221

313 993

307 084

Maskiner och inventarier

11

36 540

42 161

34 777

Pågående projekt
Finansiella anläggningstillgångar exklusive bidrag statlig
infrastruktur
Summa anläggningstillgångar

12

23 067

24 074

56 055

13

680 738

684 995

687 637

1 042 566

1 065 223

1 085 553

Bidrag till statlig infrastruktur

14

7 602

7 495

11 241

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

15

2 751

3 179

3 877

Fordringar

16

49 325

69 975

63 371

Kassa och bank

17

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

49 182

90 643

81 597

101 258

163 797

148 845

1 151 426

1 236 515

1 245 639

218 851

220 622

271 568

21 420

23 191

50 946

401 176

398 083

392 608

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

18

- varav årets/periodens resultat
Avsättningar
Avsättning pensioner
Avsättning deponi

6 083

6 230

6 523

19

407 259

404 313

399 131

Långfristiga skulder

20

367 797

363 512

378 741

Kortfristiga skulder

21

157 519

248 068

196 199

525 316

611 580

574 940

1 151 426

1 236 515

1 245 639

261 321

262 591

37 135

Summa avsättningar
Skulder

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

22

Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser

Finansiell leasing
Operationell leasing

38

0

0

0

261 321

262 591

37 135

238

223

194

1 425

1 493

1 498
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NOTER TILL BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

31 aug
2015

31 aug
2016

31 aug
2016

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

86 251
5 865

90 302
475

Not 11 - Maskiner och inventarier

Not 10 - Mark, byggnader o tekn anl
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

31 aug
2015

Belopp i tkr

486 061
2 572

482 856
149

-1 893

-1 317

Årets försäljning/utrangering

-7 029

-4 005

Omklassificeringar

-10 241

1 199

Omklassificeringar

12 149

89

Utgående anskaffningsvärde

473 498

482 887

Utgående anskaffningsvärde

97 236

86 861

-172 891

-168 863

-50 637

-48 141

-7 981

-7 587

-8 206

-7 948

9 595

647

-1 853

4 005

Utgående ackumulerade avskrivningar

-60 696

-52 084

Redovisat utgående värde
Avskrivningstider:

36 540
3-33 år

34 777
3-33 år

Genomsnittlig avskrivningstid:

8 år

8 år

Not - 12 Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

19 331

24 074

6 746

33 946

Årets omklassificeringar

-3 010

-1 964

Utgående anskaffningsvärde
Avskrivningstider: Pågående projekt
avskrivs ej.

23 067

56 056

37 985

37 985

Årets försäljning/utrangering

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

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

-171 277 -175 803

302 221

307 084

3-65 år

3-65 år

31 år

31 år

Specifikation
Markreserv

20 985

19 913

Verksamhetsfastigheter

18 137

17 577

Fastigheter för affärsverksamhet

121 120

120 535

Publika fastigheter

138 093

145 540

3 852

3 519

34

0

Fastigheter för annan verksamhet
Övriga fastigheter

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering

Not - 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Mälarenergi Elnät AB
VAFAB Miljö AB
Sturestadens Fastighets AB
Arboga Energi AB
Rådhuset i Arboga AB
Stadsnät i Svealand AB
Summa

0

0

1 500

1 500

15 000

0

100

100

10

10

54 595

39 595

Andelar
Sveaskog

8

8

17

17

1 540

5 811

1

1

VafabMiljö Kommunalförbund

2 911

2 911

Summa

4 477

8 748

Västmanlands tolkservice
Kommuninvest i Sverige AB
Västmanlands läns företagarförening
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Belopp i tkr

31 aug
2015

31 aug
2016

Utlämnade lån
Kommuninvest i Sverige AB

2 088

2 088

61 200

61 200

Sturestadens Fastighets AB

3 000

3 000

Seniorbostäder i Arboga AB

2 250

2 250

Marieborgs lagerfastigheter
i Arboga AB

25 000

25 000

Arbogabostäder AB

43 224

63 224

434 714

432 342

49 900

49 900

621 376

639 004

Mälarenergi Elnät AB

Kommunfastigheter i Arboga AB
Rådhuset i Arboga AB
Summa

Bostadsrätter HSB

290

290

Summa

290

290

SUMMA

680 738

687 637

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

8 018

12 086

-416

-845

7 602

11 241

688 340

698 878

Not 15 - Förråd
Förråd

2 751

3 877

SUMMA

2 751

3 877

Not 16 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

4 058

8 910

Avräkning moms

31 aug
2016
0

Pensioner

-59 850

-59 850

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

-55 531

-62 949

-345 645

-329 659

-6 083

-6 523

SUMMA

-407 259

-399 131

Not 20 - Långfristiga skulder
Kommuninvest i Sverige AB

-372 410

-381 286

12 202

12 802

-360 208

-368 484

-9 012

-11 849

1 423

1 592

-7 589

-10 257

-367 797

-378 741

Not 21 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

26 822

22 305

Interimsskulder

14 820

23 417

Arbetsgivaravgift

10 108

10 691

Anslutningsavgifter VA
Ackumulerad upplösning anslutningsavgifter VA

SUMMA

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

Prognos slutavräkning skatt

– varav periodens resultat

31 aug
2015
0

Kortfristig del långfristig skuld

Bostadsrätter

SUMMA

Belopp i tkr

364

0

Preliminärskatt

8 578

9 056

Semesterlöneskuld

33 802

33 393

Flyktingstatsbidrag

14 326

29 414

Kortfristig del långfristig skuld

12 202

12 802

Upplupen pension individuell del

19 578

20 414

14

2 156

1 268

0

Upplupna löner

6 837

3 588

Övriga kortfristiga fordringar

38 066

50 873

Checkräkningskredit

SUMMA

49 325

63 371

Skuld till abonnentkollektivet
Övriga kortfristiga skulder

Not 17 - Kassa och bank
Handkassor

19

35

49 068

81 562

Plusgiro

95

0

SUMMA

49 182

81 597

Sparbanken Västra Mälardalen

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

SUMMA
Not 22 - Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser

Periodens resultat
Förändrad redovisningsprincip

-197 431 - 220 622
-21 420
0

- 50 946
0

Fullfond
SUMMA

-218 851

-271 568

Därav:
Va-verksamhet
– varav förändrad redovisningsprincip

6 339
26 212

157 519

196 199

0

0

11 184

18 443

Borgensförbindelser
VafabMiljö Kommunalförbund

Not 18 - Eget kapital
Ingående värde

3 792
12 209

0

0

0

0

40

Arboga Energi AB

230 803

0

Sturestadens Fastighets AB

12 000

12 000

Seniorbostäder i Arboga AB

5 000

5 000

Förlustansvar för Egnahem
Arboga Golfklubb
SMK Arboga

145

117

1 750

1 575

0

0

Arboga Södra Idrottsförening

179

0

Arboga Ryttarsällskap

260

0

261 321

37 135

SUMMA
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REDOVISNINGSPRINCIPER
uttagna semesterdagar samt okompenserad övertid,
har belastat periodens resultat med en schablonberäkning utifrån ett genomsnitt av förändringarna de
senaste tre åren.

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

Tillgångar, avsättningar och skulder
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. Avskrivning påbörjas månaden efter den månad då investeringen är slutförd. På tillgångar i
form av mark, konst samt pågående arbete görs
inga avskrivningar. Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat om en beloppsgräns för
investeringar på ett prisbasbelopp exklusive moms
(44 300 kr år 2016).

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

Intäkter och kostnader
Prognos för avräkningen av skatteintäkterna för
åren 2015 och 2016 har baserats på SKL:s prognos
cirkulär 16:45 i augusti månad 2016.

Under år 2014 påbörjades arbetet med att införa
komponentavskrivning av anläggningstillgångar.
Komponentavskrivning innebär att tillgången delas
upp i olika nyttjandetider beroende på tillgångens
art. Som exempel kan nämnas att asfalten slits ut
snabbare än lagret under asfalten. Komponentavskrivning innebär att dessa två komponenter får
olika avskrivningstider eftersom nyttjandeperioden
är olika. Komponentavskrivning är införd fullt ut på
alla anläggningstillgångar.

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.

Utifrån anläggningstillgångarnas bokförda värde
beräknas en intern räntekostnad som belastar verksamheten med 5 procent. Anläggningstillgångar för
va-verksamheten belastas med kommunens externa
genomsnittsränta med tillägg på 0,75 procentenheter.

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.

Exploateringsmark har delvis klassificerats som
anläggningstillgång i kommunens balansräkning.
Viss exploateringsmark har omklassificerats som
omsättningstillgångar. Det pågår arbete med riktlinjer för redovisning av exploateringsmarken. Riktlinjerna kommer att innebära en omklassificering till
omsättningstillgångar av all mark som är avsedd att
försäljas.

Timlöner intjänade under augusti 2016 betalas ut i
september 2016. En schablon har använts för delåret
2016 baserat på timlöner från september 2015 och
har belastat periodens resultat.

Leasingavtal, både operationella och finansiella,
redovisas som en upplysningspost i balansräkningen. En inventering har gjorts under år 2014
av aktuella leasingavtal. Finansiell leasing har inte
redovisats i resultat- och balansräkningen på grund
av liten omfattning.

Lönerevisionen för Kommunals medlemmar blev
klar först under september månad. Löneökningar
för maj till och med augusti månad har redovisats i
delårsresultatet.

Under delåret har avsättning för framtida täckning
av Kallstenstippen gjorts med 0,3 mkr. Total avsätt-

Förändringen av semesterlöneskulden, som avser ej
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ning för Kallstenstippen är 6,5 mkr.

överskott ska återgå till taxekollektivet.
”Pensionsavsättningar” till och med år 1997 utgör
59,9 mkr av kommunens egna kapital vid utgången
av augusti månad 2016.

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.

Sammanställd redovisning
Arboga kommun upprättar ingen sammanställd
redovisning per 2016-08-31. En avvägning har gjorts
mellan att så snabbt som möjligt redovisa delårsrapporten till kommunfullmäktige och att upprätta
sammanställd redovisning i delårsrapporten. Delårsrapporten förlorar snabbt i aktualitet varför
bedömningen gjorts att snabbheten efterfrågas i
större utsträckning än sammanställd redovisning. I
delårsrapporten finns ett avsnitt med information
om delårets verksamhet samt aktuell ekonomisk
ställning för de organisationer som vanligtvis skulle
ingå i en sammanställd redovisning.

Den beräknade amorteringen för ett år framåt har
omklassificerats till kortfristiga skulder och bokförts
som kortfristig del av långfristig skuld.

Eget kapital
I enlighet med Vattentjänstlagen har periodens
resultat för va-verksamheten ombokats som en
kortfristig skuld till abonnentkollektivet. För vaverksamheten gäller självkostnadsprincipen och allt
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BILAGA
VA-VERKSAMHET SÄRREDOVISNING
Va-verksamhetens siffror ingår i Arboga kommuns
delårsrapport. Nedanstående resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter är endast
en särredovisning av va-verksamheten.

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

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

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Not

Bokslut
2015

Budget
2016

Utfall
31 aug
2015

Utfall
31 aug
2016

Verksamhetens intäkter

1

26 773

28 113

17 083

16 416

Verksamhetens kostnader

2

-18 496

-20 533

-11 216

-11 412

Avskrivningar

3

-5 063

-4 711

-3 502

-3 285

3 214

2 869

2 365

1 719

Belopp i tkr

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella intäkter

4

9

0

5

5

Finansiella kostnader

5

-3 223

-2 869

-2 370

-1 724

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
31 aug
2015

31 aug
2016

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter

9 891

9 810

Fast avgift

6 929

6 322

245

175

Belopp i tkr

Anläggnings/anslutningsavgifter
Övriga intäkter

18

109

17 083

16 416

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

-2 800

-3 126

-2 635

-2 058

-1 006

-1 116

Driftkostnader. bränsle, energi o vatten

-1 227

-1 233

Övriga externa kostnader

-3 548

-3 879

-11 216

-11 412

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

-3 021

-2 929

-481

-356

SUMMA

-3 502

-3 285

Räntor likvida medel

0

0

Ränteintäkter på kundfordringar
SUMMA

5
5

5
5

Not 5 – Finansiella kostnader
Räntor på lån från kommunen

-2 357

-1 721

SUMMA
Not 2 – Verksamhetens kostnader

SUMMA

Not 4 – Finansiella intäkter

Övriga räntekostnader

-13

-3

-2 370

-1 724

Periodens resultat

0

0

SUMMA

0

0

SUMMA
Not 6 Årets/periodens resultat
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EKONOMISK REDOVISNING
V A - V E R K S A M H E T E N K A S S A F LÖ D E S A N A L Y S

KASSAFLÖDESANALYS
VA-VERKSAMHETEN
31 aug
2015

31 aug
2016

0

0

3 502

3 285

-84

-108

3 418

3 177

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

2 525

2 905

Ökning/minskning förråd och varulager

0

0

-2 543

-3 850

3 400

2 232

-3 404

-11 677

Försäljning/utrangering materiella anläggningstillgångar

4

0

Investeringar finansiella anläggningstillgångar

0

0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0

0

-3 400

-11 677

Förändring långfristiga skulder

0

15 601

Förändring långfristiga fordringar

0

0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0

15 601

ÅRETS KASSAFLÖDE

0

6 156

Likvida medel vid årets början

0

0

Likvida medel vid periodens slut

0

6 156

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

0

6 156

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

Ökning/minskning kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

45

EKONOMISK REDOVISNING
VA-VERKSAMHETEN BALANSR ÄKNING
EKONOMISK REDOVISNING
BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Not

31 aug
2015

31 aug
2016

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

7

120 648

120 135

Maskiner och inventarier

8

3 330

2 836

Pågående projekt

9

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Fordringar

10

Kassa och bank

11

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

4 124

18 388

128 102

141 359

1 965

2 139

0

6 156

1 965

8 295

130 067

149 654

0

0

0

0

122 385

139 901

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

12

- varav årets/periodens resultat
Skulder
Långfristiga skulder

13

Kortfristiga skulder

14

7 682

9 753

Summa skulder

130 067

149 654

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

130 067

149 654
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EKONOMISK REDOVISNING
VA-VERKSAMHETEN BALANSR ÄKNING

Noter till balansräkning va-verksamheten
Belopp i tkr

31 aug
2015

31 aug
2016

215 150

201 639

218

0

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

-355

0

Omklassificeringar

-11 410

802

Utgående anskaffningsvärde

203 603

202 442

Ingående ackumulerade avskrivningar

-88 430

-79 350

-3 023

-2 957

Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat utgående värde
Avskrivningstider: (ingen avskrivning på mark)
Genomsnittlig avskrivningstid exklusive mark:

8 498

0

82 955

-82 307

120 648

120 135

5-65 år

5-65 år

44 år

46 år

615

5 109

Not 8 - Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

0

0

Årets försäljning/utrangering

0

-19

Omklassificeringar

11 410

0

Utgående anskaffningsvärde

12 025

5 090

-72

-1 945

-479

-328

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering

-8 144

19

Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 695

-2 254

3 330

2 836

3-33 år

5-25 år

15 år

15 år

942

7 513

3 186

11 677

-4

-802

4 124

18 388

Kundfordringar

845

1 012

Avräkning moms

218

0

Övriga kortfristiga fordringar

902

1 127

1 965

2 139

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

SUMMA
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EKONOMISK REDOVISNING
VA-VERKSAMHETEN BALANSR ÄKNING

31 aug
2015

31 aug
2016

Sparbanken Västra Mälardalen

0

6 156

SUMMA

0

6 156

Ingående värde

0

0

Periodens resultat

0

0

Förändrad redovisningsprincip

0

0

SUMMA

0

0

Lån av kommunen

114 795

129 795

Delsumma

114 795

129 795

Skuld för anslutnings/anläggningsavgift

9 012

11 682

Ackumulerad upplösning skuld anslutnings/anläggningsavgift

-1 422

-1 576

Belopp i tkr
Not 11 - Kassa och bank

Not 12 - Eget kapital

Not 13 - Långfristiga skulder

Delsumma
SUMMA

7 590

10 106

122 385

139 901

850

1 859

Not 14 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna semesterlöner

163

88

Checkräkningskredit

1 268

0

Skuld till abonnentkollektivet

3 792

6 339

Interimsskulder

1 609

1 467

SUMMA

7 682

9 753
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Bara en halvtimme från Örebro, Västerås och Eskilstuna ligger Arboga. En
inspirerande plats som präglas av vacker miljö, kreativitet och engagemang.
I Arboga finns ett stort utbud av fritids- och kulturaktiviteter, en inspirerande boendemiljö och både tid och utrymme att förverkliga idéer.
Så ge plats för inspiration. Välkommen till Arboga.

Läs mer om Arbogas vision – Arboga plats för inspiration på
www.arboga.se
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