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SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING
 Kommunens resultat 31 augusti 2018 uppgick till 3,4
mkr (12,3 mkr samma period 2017).

med 80 platser på Åbrinken samt för en ny förskola
för 175 barn på Marknaden.

 Kommunen prognostiserar ett resultat på 4,0 mkr för
år 2018, vilket är ett underskott jämfört med budget
(8,1 mkr) på 4,1 mkr.

 Andelen ekologisk mat som serveras barn, elever
samt äldre uppgår till 37 procent. Det innebär att Arboga kommun hamnar på plats 36 av alla Sveriges
kommuner.

 Resultatet i balanskravsavstämningen förväntas vid
årets slut uppgå till 4,0 mkr.

 Flera detaljplaner har vunnit laga kraft under delåret
med syfte att bland annat möjliggöra fler bostäder.

 Nämnderna prognostiserar ett underskott jämfört
med budget uppgående till 22,1 mkr.

 Inom äldreomsorgen har nyckelfri hemtjänst implementerats. Det möjliggör bland annat uppföljning av
utförda hemtjänsttimmar hos brukaren.

 Finansiering av kommunens verksamhet bedöms ge
ett överskott jämfört med budget på 18,0 mkr.

 Många nya barn och ungdomar har skrivits in i Arbogas skolor under delåret vilket ställer krav på utökade lokaler och utbildad personal.

 Den ordinarie verksamheten beräknas vid årets slut
redovisa ett underskott jämfört med budget uppgående till 23,9 mkr efter att reavinster och exploateringsresultat avräknats.

 Under delåret har planering för att anlägga en spontanidrottsplats påbörjats. Ungdomar har fått bidra
med synpunkter och idéer och studiebesök har gjorts
för att få inspiration.

 Nettoinvesteringarna i delåret uppgick till 21,5 mkr.
Prognosen för helåret uppgår till 72,2 mkr jämfört
med budget på 120,5 mkr.

 Motionsspåret på norr har under delåret fått ny belysning och nytt underlag.

 Befolkningen i Arboga uppgick till 14 049 personer
den 30 juni 2018 (13 934 den 31 december 2017).

 Inom arbetsmarknadsenheten pågår två projekt med
syfte att förkorta etableringstiden och öka kunskaperna i svenska språket för nyanlända.

 Vid halvårsskiftet 2018 hade kommunen 1 044 tillsvidareanställda (1 065 vid årsskiftet 2017/2018).
 Under året har samarbetet mellan kommunerna i
KAK (Köping, Arboga och Kungsör) utvecklats och
konkretiserats. Bland annat har en gemensam näringslivsstrategi antagits av de tre kommunerna.
KAK har ingått i ett pilotprojekt under Kommunkommitténs ledning. KAK-kommunernas inriktning
är utökat samarbete i stället för kommunsammanläggningar.

 Under våren antogs en ny översiktsplan för kommunen med utblick mot år 2030.
 För att förbereda kommunen inför framtidens utmaningar har en långsiktig finansiell analys, fram till år
2030, genomförts. Den innebär att kommunen måste
effektivisera för att klara en god service även i en
framtid.

 Under året har ett arbete med att implementera värdegrunden, PUMI, startat i chefsforum. PUMI står för
professionalism, uthållighet, mod och innovation.
Under hösten ska implementering ske för medarbetarna.
 Under augusti månad tog kommunfullmäktige beslut
om riktpris för ett nytt vård- och omsorgsboende

4

ORGANISATIONSÖVERSIKT

ORGANISATIONSÖVERSIKT

5

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VÄRDEGRUND, VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN

VÄRDEGRUND, VISION, STRATEGISKA
OMRÅDEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÄTNINGAR
Värdegrund
”Med ett professionellt förhållningssätt och en uthållig organisation erbjuder vi service och tjänster av
hög kvalitet. Genom ett modigt medarbetarskap och
innovativt tänkande förverkligas visionen, Arboga –
Plats för inspiration”.

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

Den gemensamma värdegrunden för Arboga kommun har arbetats fram utifrån kommunens vision,
inriktning och mål. Den bygger på de begrepp och
grundläggande värderingar som kommunfullmäktige beslutat ska gälla för alla medarbetare i Arboga
kommun.

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

Syftet med att ha en gemensam värdegrund är att
skapa:


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



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



Stärkt identitet och legitimitet; identiteten i
förhållande till medarbetarna stärks och
verksamheten får ökad legitimitet utåt.

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

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

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

Under året har implementeringen av värdegrunden
påbörjats i chefsgruppen. Under hösten kommer
arbetet att fortsätta i arbetsgrupperna

Vision
Arboga – plats för inspiration
Visionen 2030 är Arboga – plats för inspiration vilket
också är Arbogas varumärke.

livet under år 2007. Varumärkesarbetets syfte var att
hitta en gemensam nämnare att samlas kring.

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.
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Strategiska områden
Kommunfullmäktige har beslutat att vissa mått ska mätas
årligen, vartannat år eller mer sällan. Det innebär att
samtliga mätningar inte ska mätas vid tidpunkten för
delårsrapporten. Totalt har 11 mätningar gjorts under
delåret 2018. En prognos har, i de fall detta varit möjligt,
gjorts för de mätningar som inte utförts under delåret.

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

Det strategiska området inspirerande livsmiljö mäts genom fyra mål med tio mätningar. Fem mätningar har
genomförts under delåret. Tre av målvärdena har uppnåtts medan två målvärden har uppnåtts till minst 80
procent. Av de resterande fem mätningarna genomförs
en i samband med bokslutet för år 2018. Resterande fyra
mätningar sker vid andra tidpunkter.

två mål med fyra mätningar. Två av mätningarna har
genomförts under delåret medan resterande två mätningar sker i samband med bokslutet för år 2018. De
mätningar som genomförts visar att ett av målvärdena
har uppnåtts medan ett har uppnåtts till minst 80 procent.

Det strategiska området inspirerande livslångt lärande
mäts genom ett mål med tre mätningar. En mätning har
genomförts under delåret medan en mätning sker i samband med bokslutet för år 2018 och en mätning sker under år 2019. Den mätning som genomförts visar att målvärdet har uppnåtts.
Det strategiska området inspirerande arbete mäts genom
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Det strategiska området inspirerande organisation mäts
genom tre mål med sex mätningar. Tre av mätningarna
har genomförts under delåret medan resterande tre mäts
under år 2019. Av de tre mätningarna har två uppnåtts
medan en inte har uppnåtts.
Av kommunens 23 mätningar har 11 mätningar genomförts i delåret 2018. Anledningen till att knappt häften av
mätningarna genomförts är att medborgar- och medarbetarundersökningarna genomförs vartannat år och att flera
av mätningarna sker helårsvis. Kommunen har valt att
prioritera jämförbarhet med andra vilket inte är möjligt
vid delåret.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

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

Mål och mätningar
Mål 1. Arboga växer och utvecklas
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
En kommun där befolkningen ökar tyder på att staden är attraktiv och växer.
Att bostadsbyggandet håller en jämn och positiv takt är angeläget för att attrahera nya invånare och för att underlätta
generationsväxlingar i kommunens bostadsbestånd.
Arboga ska ha en levande stadskärna både vad gäller utbud av handel, kultur och arrangemang. En välutvecklad och bärkraftig
handel ger lokala arbetstillfällen och lockar boenden och turister. (Utdrag ur Strategisk och ekonomisk plan 2018-2020).
För att se om Arboga växer och utvecklas analyseras befolkningsutveckling, nybyggnation av bostäder och försäljningsindex.
Sedan årsskiftet har befolkningen i Arboga ökat och är nu över 14 000 invånare, vilket har varit ett mål under en
längre tid. Bakom befolkningsökningen ligger främst en ökad inflyttning från övriga Sverige. SCB:s statistik visar
även på en något mindre inflyttning från egna länet och från utlandet.
Bostadsbyggandet håller en positiv takt, målvärdet för helåret är redan uppfyllt. En stor del i måluppfyllnaden är
det nya vårdboendet med 80 lägenheter. Antalet nya bostäder mäts genom antal beviljade bygglov för nybyggnation av bostäder.
Försäljningsindex baseras på en persons genomsnittliga inköp under ett år gällande dagligvaror och sällanköpsvaror. Försäljningsindex har inte uppnått målvärdet på 81, men det har ändå skett en indexökning både inom sällanköp- och dagligvaror.
Viktiga händelser
•

Kommunens nya översiktsplan innehåller flera nya områden för bostadsbebyggelse och verksamheter.

•

I Arboga centrum har det skett ett antal ägarbyten och uppstart av nya verksamheter.

•

Uppstart av nytt Leaderprojekt, Companion i samarbete med Arboga kommun, om utveckling av service på
landsbygden med fokus på lanthandel.
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•

I Teknikparken har två nya företag etablerat sig.

•

Sju detaljplaner har vunnit laga kraft och ytterligare arbete med detaljplaner för småhus pågår.

•

Flera infrastrukturprojekt har genomförts, bland annat en allmän va-anläggning.

•

Motionsspåret på Norr har förnyats med nytt underlag och ny belysning.
I Arboga finns goda utbildningsmöjligheter. Allt från förskola till yrkeshögskola, och alla kurser på universitet
och högskola går att läsa på distans via Högskolecentrum.

Prognos
En avgörande faktor för en kommuns möjlighet att locka nya invånare är de resultat som förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildningen uppvisar. Barn- och utbildningsnämnden har de senaste åren visat goda resultat där
upplevelsen av trygghet är hög. Prognosen visar att verksamheterna fortsätter att växa.
Ett väl utvecklat fritids- och kulturliv är en förutsättning för Arboga kommuns utveckling. Investeringar på fritidsoch kulturområdet bidrar till att en ort blir attraktiv för boende, näringsliv, handel och besöksnäring.
Förändrade köpmönster med konkurrens från köpcentra och e-handel är en stor utmaning för Arbogas stadskärna.
Affärsutveckling och utformning av stadskärnan är viktigt för att Arboga ska växa och utvecklas.
Planarbeten pågår som möjliggör varierade boendeformer. Renovering av ledningsnätet pågår och beräknas nå
uppsatt mål. Beläggningsarbeten utförs enligt gatu- och vägplaneringsprogrammet.
Målet, Arboga växer och utvecklas, förväntas uppfyllas för år 2018.

Mätningar

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

1:1 Befolkningsutveckling

13 858

13 903

13 934

1:2 Nybyggnation av bostäder

20

51

63

101

25

1:3 Försäljningsindex

78

78

78

80

81

14 049
20180630

Målvärde
2018

Prognos

13 984

1:1 Befolkningsutveckling
Befolkningsstatistik 31 december varje år.
1:2 Nybyggnation av bostäder
Nybyggnation av bostäder, egen mätning, VMMF årligen
Antalet beviljade bygglov för nya bostäder i Arboga perioden 1/1-31/7 2018:
•

6 villor

•

80 lägenheter (nya vårdboendet)

•

5 fritidshus

1:3 Försäljningsindex
Handelns utredningsinstituts försäljningsindex för dagligvaror och sällanköpsvaror (faktiskt omsättning dividerad
med försäljningsunderlag), årligen.
Utfall försäljningsindex Arboga 2018:
•

Sällanköpsvaror 59, en ökning mot föregående år, som var 56

•

Dagligvaror 100, en ökning mot föregående år, som var 99.
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Mål 2. Arboga är tryggt och säkert
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder kommunala bolag och förbund.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Den upplevda tryggheten i kommunen är en viktig faktor för invånarna. Vad som upplevs som tryggt eller otryggt är subjektivt och kan bero på människors egna erfarenheter men också på rykten om platsen, dess fysiska utformning och kontakten med
omkringliggande miljöer. Säkerhet bedöms utefter konkreta fakta och fysiska åtgärder.
Att Arboga upplevs som tryggt och säkert är en viktig och långsiktig del av kommunens arbete. Varje nämnd och
förvaltning har ett ansvar för de kommunövergripande trygghetsinsatserna. För att se om Arboga är tryggt och
säkert analyseras den upplevda tryggheten och antal våldsbrott per 1000 invånare.
Mötesplatser är viktiga för den upplevda tryggheten. Att få möjlighet att mötas och lära känna varandra skapar
förståelse både över generationsgränser och mellan olika befolkningsgrupper. Arboga har ett rikt föreningsliv med
all typ av verksamhet. Kommunen arbetar med att arrangera och utveckla fritids- och kulturarrangemang för alla
åldrar.
Barn- och utbildningsnämnden följer utvecklingen av barn och elevers upplevda trygghet. Mätningar genomförs
årligen med enkäter bland vårdnadshavare till 4-åringar i förskolan, samtliga elever i grund- och grundsärskolan
och i gymnasiet. Betygsskalan löper från 1-4, där 4 är det högsta värdet. Resultatet visar på god trygghet, med
lägsta resultat 3,47 och högsta 3,92.
Viktiga händelser
•

I samverkan med Polisen i Västra Mälardalen har kommunen arbetat fram medborgarlöfte för år 2018.

•

I Förebyggande rådets handlingsplan för året är fokusområden för samverkan sociala insatsgrupper kopplat
till drogproblematik bland unga, samt att belysa hot och trakasserier mot politiker under valåret.

•

Näringsidkarna har bjudits in till ett dialogmöte tillsammans med polisens och kommunens representanter i
syfte att diskutera brottsförebyggande åtgärder och lokal problembild.

•

Kommunen har jobbat fram ett koncept på spontanidrottsplats förlagd till Bergmansparken. Förhoppningen
är att parken kommer att bidra till att skapa ännu mer liv och rörelse vid platsen.

•

Arbetet med stabilitetshöjande åtgärder för kajen och den norra åkanten etapp 2 och 9 har slutförts.

•

Arbetet med vattenskyddsområde för Arbogas primära råvattentäkt pågår.

Prognos
Den upplevda tryggheten i Arboga mäts vartannat år genom medborgarundersökningen. Resultatet har inte förändrats så mycket mellan åren, trenden har varit svagt uppåt men vid senaste undersökningen år 2017 gick resultatet ner. Antal våldsbrott mäts som ett komplement till den upplevda tryggheten. Den följs upp varje helår. Utfallet
har inte varierat mellan mätningarna de tre senaste åren.
Målet, Arboga är tryggt och säkert, förväntas uppnås för år 2018.
Mätningar

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målvärde
2018

2:1 Upplevd trygghet

49

-

48

-

Ingen
mätning

2:2 Anmälda våldsbrott

9,5

10

9,6

Bokslut 2018

8,4

Prognos

2:1 Upplevd trygghet
Trygghetsindex i SCB:s medborgarundersökning vartannat år. KKiK vartannat år.
Följs upp år 2019.
2:2 Anmälda våldsbrott
Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare. SKL öppna jämförelser "Trygghet och säkerhet", vartannat år.
Följs upp helår 2018.
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Mål 3. Arboga är inkluderande och tillgängligt
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Alla invånare ska känna att de är delaktiga i det lokala samhället. Tillgängligt betyder att alla invånare ska ha möjlighet att
leva ett aktivt liv på lika villkor. Både verksamhet, information, lokaler och fysisk miljö kan vara mer eller mindre tillgängliga.
För kommunen är det centralt att ha en dialog med Arbogaborna. Kravet på digital information och service ökar.
Det ställer krav på att kommunen har ett gott bemötande och kan tillhandahålla information som är tillgänglig för
alla. För att se om kommunen är inkluderande och tillgänglig analyseras upplevt inflytande, fritidsmöjligheter och
valdeltagande.
För att alla människor ska kunna ta del av och besöka kommunens verksamheter och lokaler är det viktigt att lokaler, byggnader, utemiljö, information och olika verksamheter är tillgängliga. Kommunen arbetar för att offentliga
ytor, exempelvis gator, parker, lekplatser och torg ska bli tillgängliga för alla.
För att kunna möta medborgarnas möjlighet till fritidsintressen krävs fortsatt effektiv användning av lokaler, anläggningar och nära samarbete med föreningslivet. Kommunen arbetar med att föreningar och enskilda ska ges
möjligheter till inflytande i fritids- och kulturverksamheterna. Bland annat tas barnens egna initiativ tillvara i samverkan med föreningslivet genom att ordna aktiviteter tillsammans med dem.
Viktiga händelser
•

Vid större beslut om förändringar görs barnkonsekvensanalyser. Tillgänglighetsaspekten vägs in vid beslut.

•

Snömöte hölls i april och i juni genomfördes en trygghetsvandring efter hela Norra Ågatan.

•

Tillgängligheten till lekplatsen i Bergmansparken har ökats genom fallskyddsplattor. Vid nya kajen har ramper anlagts.

•

Kulturskolan samverkar med civilsamhället, till exempel med Generationskören och Arboga musikförening,
Svenska kyrkan och Röda korset.

•

Åtta föreningsträffar har genomförts med olika inriktningar, exempelvis "Barn behöver modiga vuxna", en
föreläsningskväll om att förebygga och upptäcka övergrepp på barn i rollen som föreningsledare.

•

Arboga, Köpings och Kungsörs kommuner har under året fortsatt att fördjupa samverkan inom informationsoch kommunikationsområdet.

•

Gemensamma servicelöften har införts där kommunen lovar att svara på inkomna meddelanden inom två
dagar och att använda ett klart och tydligt språk i alla kontakter.

•

Kommundirektören har i strategisk och ekonomisk plan 2018-2020 fått i uppdrag att utreda möjligheten till
fler e-tjänster och arbetssätt för att utveckla medborgardialogen.

Prognos
Samarbetet med Köpings och Kungsörs kommuner inom kommunikations- och informationsområdet fortsätter för
att tillhandahålla information som är tillgänglig för alla. Genom fokus på fler e-tjänster, utvecklad medborgardialog och ett fortsatt samarbete med civilsamhället förväntas målet, Arboga är inkluderande och tillgängligt, att uppfyllas för år 2018.

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målvärde
2018

3:1 Upplevt inflytande

41

-

43

-

Ingen
mätning

3:2 Fritidsmöjligheter

7,2

-

7,3

-

Ingen
mätning

-

-

-

7 av 8
uppnår 80 %

80 %

Mätningar

3:3 Valdeltagande

3:1 Upplevt inflytande
Nöjd Inflytande Index (NII) i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år.

11

Prognos

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

Följs upp år 2019.
3:2 Fritidsmöjligheter
Fråga A6:2 i SCB:s medborgarundersökning inom frågeområde fritidsmöjligheter, Nöjd Region Index (NRI)
vartannat år.
Följs upp år 2019.
3:3 Valdeltagande
Valdeltagande i riksdagsvalet i kommunens alla valdistrikt, statistik från val.se, vart fjärde år. Då resultatet är klart
redovisas valdeltagande även om valet genomfördes i september månad och delårsrapporten avser perioden till
och med augusti.

Tabell 2. Valdeltagande per distrikt i Arboga kommun år 2018

Valdistrikt
Ladubacksgärdena-N Skogen
Brattberget-Strömsnäs
Götlunda - Medåker
Herrängen-Ekbacken
Landsförsamlingen-Vasastaden
Prästgärdet
Ringsborg-Strömsborg
Sturestaden-Nästkvarn

Valdeltagande %
88,84
88,34
87,91
84,97
82,71
88,54
78,95
84,64

I valet år 2018, i september, har valdeltagandet ökat i samtliga distrikt. Målet att samtliga ska uppnå 80 procents
valdeltagande har inte nåtts. I valet år 2014 var det två distrikt som inte uppnådde 80 procent medan det i valet år
2018 endast var ett distrikt som hade ett valdeltagande under 80 procent. Det genomsnittliga valdeltagandet i valet
år 2018 uppgick till 87,46 procent (85,23 procent år 2014).
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Mål 4. Arboga är ekologiskt hållbart
Adressering av målet: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Definitionen av ekologisk hållbarhet är att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Miljön ska skyddas
vilket bland annat innebär att utsläpp inte ska skada människor och att det naturliga kretsloppet ska värnas. Naturfrämmande
ämnen ska inte förekomma i miljön och den biologiska mångfalden ska bevaras. Användningen av energi och material ska
begränsas.
Ekologisk hållbarhet innebär bland annat att minska utsläpp som kan skada miljön och att skapa en effektiv användning av energi och naturresurser. För att se om Arboga är ekologiskt hållbart analyseras andel ekologiska
livsmedel i kommunens verksamheter samt nöjdhet med utbudet av kollektivtrafik.
Transport av personer och varor inom Sverige står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och bilen är
det vanligaste transportmedlet. Kommunen erbjuder miljöfordon för uthyrning samt el-cyklar för lån till verksamheterna.
Varje år köper Arboga kommun in råvaror för att laga cirka 630 000 matportioner. Valet av livsmedel är en viktig
del i kommunens arbete att värna miljö genom att minska andelen livsmedel med stor miljöpåverkan och öka
antalet hållbara måltider. Tidigare projekt med att minska matsvinnet fortsätter i flera av kommunens skolrestauranger.
För att bli en mer klimatsmart organisation arbetar kommunen med att minska pappersförbrukningen genom
digitalisering. Bland annat har kommunfullmäktige och kommunstyrelsen nu digitala ärendeprocesser.
Viktiga händelser
•

Arboga kommun har blivit uppmärksammade för att andelen inköpt mat som är ekologisk uppgår till 37
procent och arbetet med att skapa en hållbar skolmåltid har resulterat i en nominering till White guide juniors
pris ”Årets hållbara skolmatskommun”.

•

I Fritidsbankens verksamhet är miljötänket i fokus. Genom att återanvända allt material så hjälper verksamheten till att minska sopberget.

•

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

Prognos
Att nöjdheten med utbudet av kollektivtrafik ökar liksom inköpen av ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter visar att kommunen är på rätt väg. Kommunen kommer att fortsätta att ställa tydliga krav på livsmedel i
upphandlingar och välja råvaror av god kvalitet som är miljömässigt hållbara
Kommunen deltar i fortsättningen av projektet fossilfria och effektiva kommunala transporter – Fossilfritt 2030.
Projektet utgår från regeringens initiativ Fossilfritt Sverige med syftet att successivt förändra den kommunala
fordonsflottan med sikte på fossiloberoende år 2030.
Digitaliseringen av ärendeprocessen fortsätter inom fler förvaltningar och pappersförbrukningen förväntas
minska.
Målet, Arboga är ekologiskt hållbart, förväntas uppfyllas för år 2018.

Mätningar

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målvärde
2018

4:2 Ekologiska livsmedel i
kommunens verksamheter

28 %

33 %

37 %

37 %

33 %

4:3 Nöjdhet med utbud av
kollektivtrafik

4,8

-

5,1

-

Ingen
mätning

Prognos

4:2 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter
Andel inköpta ekologiska livsmedel (%) av de totala livsmedelsinköpen per år, årligen, KKiK.
Följs upp helår. 4:3 Nöjdhet med utbud av kollektivtrafik
Nöjd Region Index i SCB:s medborgarundersökning, index mäts på en skala 1-10. Med kollektivtrafik menas lokal
och regional trafik med buss, spårvagn, tåg och båt/färja, vartannat år. Följs upp år 2019.
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Inspirerande livslångt lärande
Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och
skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet. Arboga ska ligga i framkant
både gällande kvalitet och arbetsmiljö.
Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta lärare och ett bra
ledarskap på alla nivåer bidrar till en god lärmiljö där eleverna utmanas, utvecklas och lyckas
utifrån egna förutsättningar. Mötet, samspelet och dialogen mellan pedagog, barn, elev och
föräldrar genomsyrar hela skoltiden.
Arbogas skolor håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas ständigt.
Det ger barn och elever goda kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre studier
eller arbete efter avslutade utbildningar.
Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans. Det ska finnas goda möjligheter att läsa
allt från grundläggande vuxenutbildning till universitetsstudier på distans.

Mål och mätningar
Mål 5: Arboga inspirerar till livslångt lärande
Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Vårt samhälle står i ständig förändring och utifrån dess framtida behov av kompetenser så behöver perspektivet
vara ett livslångt lärande. För att möta det livslånga lärandet pågår flera satsningar inom Arboga kommun.
Antalet barn och elever i kommunens verksamheter fortsätter att öka. För att se om Arboga inspirerar till livslångt
lärande analyseras resultaten av nationella proven i årskurs 3, andel behöriga elever till något nationellt program
på gymnasiet och utbildningsmöjligheter.
Resultaten i Arbogas skolor är bra. I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och
matematik. Statistik från de nationella proven i årskurs 3 visade att 82,5 procent av eleverna nådde målen i matematik och 77 procent nådde målen i svenska.
Betygen efter årskurs 9 öppnar vägen för eleverna in på gymnasiet, 92 procent av eleverna är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. På gymnasieskolan når många elever de högre betygen. Andelen examensbevis våren
2018 var 92 procent.
Utbildningsmöjligheterna i Arboga bedöms som goda. Vuxenutbildningen ska erbjuda flexibla lösningar för organisationer samt kursutbud och arbetsformer utifrån studentens behov och önskemål. Utbildningsinsatserna består
bland annat av utbildning i svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning,
vård- och omsorgscollege, svenska för akademiker- inriktning pedagogik, distanskurser, universitets- och högskolekurser och yrkeshögskoleutbildningar.
Biblioteket spelar stor roll för att förverkliga medborgarnas möjligheter till livslångt lärande. Kommunens distansstuderande får genom biblioteket tillgång till universitets- och högskolebibliotekens samlade bestånd av litteratur.
Bibliotekens roll som kunskapsspridare av ny teknik betonas alltmer, då risken för att många människor hamnar
utanför de digitaliserade samhällstjänsterna uppmärksammas.
Viktiga händelser
•

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

•

Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen samverkar med över 100 företag i regionen.

•

Kommunen har tagit beslut om att bygga en ny grundskola och en ny förskola. De nya lokalerna ska skapa de
bästa förutsättningarna för barns lärande.

•

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

Med hjälp av pengar från kulturrådet har Arboga kulturskola kunnat erbjuda mer verksamhet än tidigare.
Kulturskolans undersökningar visar att de har en hög nöjdhet bland elever och deras föräldrar.

Prognos
Resultaten i Arbogas skolor är bra och det finns ett stort utbud av utbildningsmöjligheter.
Målet, Arboga inspirerar till livslångt lärande, förväntas uppfyllas år 2018.

Mätningar

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målvärde
2018

5:1 Nationella prov i årskurs 3

81 %

86 %

86 %

Bokslut
2018

82 %

5:2 Behöriga elever till
nationellt program på
gymnasiet

92 %

86 %

86 %

92 %

89 %

66

-

66

-

Ingen
mätning

5:3 Utbildningsmöjligheter

Prognos

5:1 Nationella prov i årskurs 3
Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och matematik,
Skolverket (Siris), årligen.
Statistik från de nationella proven i årskurs 3 visade att 82,5 procent av eleverna nådde målen i matematik och 77
procent nådde målen i svenska.
Följs upp helår.

5:2 Behöriga elever till nationellt program på gymnasiet
Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, årligen, Skolverket (KKiK)

5:3 Utbildningsmöjligheter
Betygsindex om hur medborgarna upplever tillgången till utbildningsmöjligheter, fråga i medborgarundersökningen, vartannat år.
Följs upp år 2019.
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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.
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.

Mål och mätningar
Mål 6. Arboga har ett gott näringslivsklimat
Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Ett gott näringslivsklimat utgör en viktig utvecklingsfaktor för kommuner och regioner. Förutsättningar för och möjligheter
att starta och driva företag har betydelse för tillväxt och sysselsättning. Arboga behöver ha attraktiva etableringsområden och
god tillgång på arbetskraft för både nya etableringar och befintliga företag.
Kommunens arbete för ett bättre näringslivsklimat är betydelsefullt för ett växande näringsliv i kommunen. Fokus
för arbetet är att skapa fler naturliga mötesplatser mellan kommun och företag. För att se om Arboga har ett gott
näringslivsklimat analyseras antal arbetstillfällen och lokalt företagsklimat.
Enligt Svenskt Näringslivs enkätundersökning har näringslivsklimatet i Arboga försämrats något i årets mätning.
Sammanfattande betyget är nu 3,39 på en sexgradig skala och rikssnittet i Sverige är 3,40.
Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga är 84,33 och för länet i övrigt exklusive Västerås ligger nivån på
74,73. Jämfört med grannkommunerna ligger Arboga bra till. I Kungsör är nivån 74,97 och i Köping 73,33. Antal
företag med F-skatt ökar stadigt i kommunen, i augusti fanns 1 175 företag varav 502 är aktiebolag.
Viktiga händelser
•

Arboga ligger i topp i länet när det gäller antalet aktiva företag per 1000 invånare.

•

Under första halvåret 2018 startade 32 nya företag, varav 11 aktiebolag och 20 enskilda näringsverksamheter.

•

Barn- och utbildningsförvaltningen samverkar med över 100 företag i regionen. Samverkan mellan skola och
näringsliv är central för verksamhetens utveckling.

•

Under året har 23 företagsbesök och fyra morgonsoffor genomförts.

•

Ny gemensam näringslivsstrategi för Arboga, Köping och Kungsör har tagits fram och beslutats politiskt i alla
tre kommunerna.

•

Tekniska förvaltningen arbetar utifrån servicelöften om att handlägga remisser och markupplåtelse inom fem
arbetsdagar och att ge planbesked inom 10 veckor. Båda löftena har uppfyllts under delåret.

•

Inom kommunen pågår ett arbete med att förbättra service och tillgänglighet.

Prognos
Genom fortsatt arbete med naturliga mötesplatser mellan kommunen och företag och fler företagsbesök förväntas
målet, Arboga har ett gott företagsklimat, kunna nås i framtiden.
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Mätningar

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målvärde
2017/2018

6:1 Antal arbetstillfällen i
Arboga kommun

5 546

5 660

Bokslut
2018

Bokslut
2019

5 550

6:2 Lokalt företagsklimat

3,48

3,51

3,4

3,39

3,5

Prognos

6:1 Antal arbetstillfällen i Arboga kommun
SCB, totalt antal förvärvsarbetande från 16 år med arbetsplats i Arboga kommun (RAMS), mätning 31/12 varje år,
med ett års fördröjning.
Statistik kommer i december 2018.

6:2 Lokalt företagsklimat
Sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, Svenskt Näringslivs enkätundersökning "Lokalt företagsklimat", årligen.
Sverigesnitt 3,40.

Mål 7. I Arboga finns goda möjligheter till arbete
Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Att få fler Arbogabor i arbete är inte bara viktigt för att kunna finansiera välfärden, det är också viktigt för individen.
Antalet personer som förvärvsarbetar i kommunen ökar men förvärvsarbetande i förhållande till befolkningen minskar.
Arbogas geografiska läge tillsammans med lättillgänglig och flexibel pendling till andra orter utvidgar arbetsmarknaden
för boende i Arboga och ger bättre möjligheter till jobb.
För att kunna se om det finns goda möjligheter till arbete i Arboga analyseras arbetsmarknadsstatistik och pendlingsmöjligheter med tåg.
Arbetslösheten fortsätter att minska och i augusti 2018 var 475 Arbogabor arbetslösa vilket motsvarar 7,8 procent.
Så här låga siffror har Arboga inte haft sedan år 2009. Kommunen ligger 0,8 procentenheter över rikssnittet och
lägre än snittet i länet. Det mest markanta är minskningen av ungdomsarbetslösheten som nu är nere i 9,0 procent
vilket är näst lägst i länet och 0,1 procentenhet högre än rikssnittet. Siffran för utrikes födda är 30,7 procent vilket
är 10,5 procentenheter över rikssnittet.
Arboga kommun deltar i samverkansmöten med SJ, Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland samt i
Åtgärdsvalsstudier genomföra av Trafikverket. Alla tåg på Mälarbanan och Svealandsbanan stannar på mellanliggande stationer. Två morgonavgångar och två kvällsavgångar går hela vägen till och från Arlanda och Uppsala på
vardagar, vilket underlättar för högspecialiserad kompetens att ta sig till kommunen. För att kunna se om det finns
goda möjligheter till arbete i Arboga analyseras arbetsmarknadsstatistik och pendlingsmöjligheter med tåg.
Viktiga händelser
•

Möjlighet att erbjuda förskoleplats inom fyra månader, goda möjligheter till studier och satsningar på yrkesinriktade utbildningar.

•

Barn- och utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens insatser gällande svenskundervisning för
nyanlända.

•

Socialförvaltningen har tillsammans med Arbetsförmedlingen fortsatt med projektet "Svenska för jobb" som
ett komplement till svenska för invandrare (SFI). Projektet vänder sig till nyanlända för att arbeta vidare med
nyanländas etablering gällande insatser som påskyndar inträdet på arbetsmarknaden.

•

Fortsatt arbete med att förvärva och erbjuda tillgänglig mark för industri- och handelsverksamhet för
nyetableringar och mark för byggnation av bostäder.
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Prognos
Faktorer som påverkar arbetslösheten är kommunens möjligheter att erbjuda bostäder, förskoleplatser, studier och
yrkesinriktade utbildningar. Samverkan med det lokala näringslivet och möjligheten till in- och utpendling i
kommen bidrar också till att uppnå måluppfyllelsen.
Målet, i Arboga finns goda möjligheter till arbete, förväntas uppfyllas för år 2018.

Mätningar

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målvärde
2018

7:1 Arbetsmarknadsstatistik

76,3%

76 %

77 %

Bokslut 2018

77 %

62

67

67

67

64

7:2 Antal tågavgångar till
och från Arboga

Prognos

7:1 Arbetsmarknadsstatistik
SCB:s arbetsmarknadsstatistik, andel av kommunens invånare, 20-64 år, som förvärvsarbetar, mäts 31/12, årligen
(KKiK).
7:2 Antal tågavgångar till och från Arboga
Antal tåg till och från Arboga på Mälarbanan och Svealandsbanan, egen mätning, årligen.
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Inspirerande organisation
Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga.
Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den
sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning
för en inspirerande organisation.
Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare
och företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog.
Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort som på lång sikt.

Mål och mätningar
Mål 8: Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service.
Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Kommunen finns till för sina medborgare. Varje medarbetare är ansiktet utåt i kommunen och bör bemöta medborgarna med
den professionalism och det servicetänkande som vi vill ska förknippas med Arboga kommun. Service och bemötande kan till
exempel vara att ge tydlig information och att myndighetsbeslut är begripliga. Det är också viktigt att medborgarna snabbt får
svar och ges rätt information vid kontakt med kommunen.
För att se om Arboga kommun ger ett gott bemötande och god service analyseras medborgarnas uppfattning om
bemötande och tillgänglighet i kommunen.
Resultaten av Serviceundersökningen år 2017, som mäter Arbogabornas upplevelser av kommunens tillgänglighet
och bemötande, har analyserats. Att erbjuda goda möjligheter att kontakta kommunen samt att ha smidig internkommunikation är förutsättningar för att kunna öka tillgängligheten, servicegraden och effektiviteten i det dagliga
arbetet och detta arbete pågår.
Arboga kommun arbetar aktivt med att säkerställa de servicelöften som infördes vid årsskiftet. Ett servicelöfte
innebär att kommunens innevånare garanteras en viss service på beskrivna tjänster som kommunen levererar.
Medborgarkontoret i Arboga underlättar medborgarnas kontakter med kommunen och andra myndigheter.
Viktiga händelser
•

Arbetet med implementeringen av kommunens gemensamma värdegrund PUMI har påbörjats via chefsforum under våren.

•

Ett projekt som syftar till att knyta samman biblioteken i Region Västmanland är på väg att slutföras. Projektet
kommer att förenkla för användarna.

•

Kommunens verksamheter söker olika vägar för att möta kundernas önskemål om tillgänglighet och digitala
tjänster avseende anmälningar, bokningar och betalningar.

•

Ett arbete har påbörjats avseende att undersöka förutsättningarna för digitalisering av detaljplaner.

•

Arbetet med att bygga om entrén/växeln i rådhuset har startat. Ombyggnationen kommer att medverka till
att ytterligare förstärka Arboga kommuns goda bemötande och höga grad av servicetänkande.
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Prognos
Genom att arbeta vidare med resultaten från Serviceundersökningen och följa upp servicelöftena, med ett tydligt
fokus på bemötande, service och effektivitet, ges förutsättningar för att uppnå kommunens mål, Arboga kommun
ger ett gott bemötande och god service.

Mätningar
8:1 Bemötande och tillgänglighet

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målvärde
2018

60

60

60

-

Ingen mätning

Prognos

8:1 Bemötande och tillgänglighet
Medborgarnas uppfattning om bemötande och tillgänglighet i kommunen, sammanvägt betygsindex NöjdMedborgar-Index (NMI), frågeområde bemötande och tillgänglighet, medborgarundersökningen, vartannat år.
Följs upp år 2019.

Mål 9. Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare.
Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Att kunna attrahera rätt medarbetare är en av de absolut viktigaste frågorna för arbetsgivare idag. Det är inte bara lön och
förmåner som gör att anställda trivs och levererar. Att kunna erbjuda en kultur med tydliga värderingar, en bra arbetsmiljö
och möjlighet till utveckling är också faktorer som påverkar.
Att Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare innebär bland annat att medarbetarna upplever arbetsglädje,
inflytande och delaktighet, motivation och meningsfullhet samt har en hög frisknärvaro. För att se om Arboga
kommun är en attraktiv arbetsgivare analyseras medarbetarnas nöjdhet med inflytandet, hållbart medarbetarengagemang (HME) samt frisknärvaro.
Frisknärvaro mäts genom att studera andel medarbetare som har noll sjukdagar under året. Andel medarbetare
med noll sjukdagar har ökat och uppfyller målnivån för helåret.
Viktiga händelser
•

Förslag till riktlinje för chefs- och ledarskapsutveckling har arbetats fram.

•

Värdegrunden PUMI har implementerats på chefsforum för alla chefer i kommunen.

•

Intensivt rehabiliteringsarbete har inneburit att antalet rehabiliteringsärenden i kommunen har minskat.

•

Frisknärvaron har ökat och ligger på samma nivå som målvärdet för helåret.

•

Ett uppdrag finns att föreslå åtgärder för att Arboga kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Prognos
Att kunna erbjuda den sysselsättningsgrad som de anställda önskar, ge goda möjligheter till fortbildning, friskvård
och ett gott ledarskap skapar förutsättningar för att medarbetarna ska trivas och utvecklas. Målet, Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare, förväntas uppfyllas för år 2018.
Målvärde

Mätningar

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

9:1 Medarbetarnas nöjdhet med inflytandet

74 %

-

81 %

-

Ingen mätning

9:2 Hållbart medarbetarengagemang

74

-

84

-

Ingen mätning

38 %

35 %

36 %

38 %

38 %

9:3 Frisknärvaro
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9:1 Medarbetarnas nöjdhet med inflytandet
Andel medarbetare som är nöjda med inflytande över utvecklingen av verksamheten. Medarbetarenkät, vartannat
år. Följs upp år 2019.
9:2 Hållbart medarbetarengagemang
Totalindex för Hållbart medarbetarengagemang (HME) är en sammanvägning av tre delområden; motivation,
ledarskap och styrning. Nationell jämförelse SKL, varje år. Följs upp år 2019.
9:3 Frisknärvaro
Andel medarbetare som har noll sjukdagar under året, egen mätning, årligen.

Mål 10. Arboga kommun har god ekonomisk hushållning
Adressering: Kommunstyrelsen, samtliga nämnder, kommunala bolag och förbund
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden och att hushålla över tiden. Det innebär en avvägning
mellan ekonomi och verksamhet på kort respektive lång sikt. Om det under ett år förbrukas mer medel än vad kommunen
erhåller, innebär det att kommande år eller generationer får betala för denna överkonsumtion.
De finansiella målen betonar att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för
verksamheten visar hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det vill säga
koppling mellan ekonomi och verksamhet. Verksamhetsmålen syftar till att främja en kostnadseffektiv och
ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget mot medborgarna tydligt.
En god ekonomisk hushållning ställer krav på att kommunen har en långsiktighet i sin planering. Det kräver till
exempel en analys av verksamhetsförändringar på grund av den demografiska utvecklingen.
Kommunfullmäktige har beslutat att målet ”Arboga kommun har en god ekonomisk hushållning” och de nedanstående måtten ska gälla som riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Prognos
Prognosen för år 2018 för kommunens resultat innebär att målvärdet om 1 procent i resultat av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning (8,1 mkr) inte uppfylls. Orsaken är en obalans mellan budget och utfall inom
verksamheten. Analys pågår av orsaker.
Utfallet i delåret för soliditeten uppfyller målvärdet.
Mätningar

Utfall
2015

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målvärde

10:1 Resultat

3,2%

11,8%

2,4%

0,5% (prognos)

1%

10:2 Soliditet

18%

22,8%

23,6%

24,3%

21,6%

Prognos

10:1 Resultat
Resultatet exklusive jämförelsestörande och extraordinära poster ska under mandatperioden i genomsnitt årligen
uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Egen mätning i samband med
bokslutet, årligen.
10:2 Soliditeten
Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den nivå som
gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper. Egen mätning i samband med bokslutet, årligen.
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EKONOMISK ÖVERSIKT
koncernens sammanställda redovisning vid årsbokslutet visar positiva prognoser med undantag för Västra
Mälardalens kommunalförbund. Det är räddningstjänsten som i huvudsak står för det prognosticerade underskottet.

Omvärld
Under september månad har Konjunkturinstitutets
konjunkturbarometer stigit marginellt jämfört med
månaden innan. Stämningsläget i svensk ekonomi är
starkare än normalt. Det är främst detaljhandelns och
tjänstesektorns indikatorer som har ökat medan tillverkningsindustrins indikator har sjunkit. Hushållens
syn på Sveriges ekonomi var mer positiv i september
än tidigare.

Balanskravsavstämning

Riksbanken beslutade i början av september att behålla
styrräntan på oförändrad nivå, minus 0,5 procent. Direktionen i Riksbanken var inte enig i beslutet. En ledamot reserverade sig och ville höja styrräntan med
0,25 procentenheter. Ytterligare en ledamot förordade
höjning redan i oktober 2018. Riksbankens prognos är
att styrräntan höjs med 0,25 procentenheter i antingen
december 2018 eller i februari 2019. Riksbankens mål är
en inflation på 2 procent. Inflationen uppgår nu till 2
procent beroende på främst stigande energipriser.
Bortsett från energipriserna är inflationstrycket måttligt. Riksbanken följer utvecklingen på den underliggande inflationen noga.
Enligt SCB (statistiska centralbyrån) har Sveriges BNP
ökat med 3,3 procent kvartal två 2018 jämfört med
kvartal två 2017. Inflationstakten, (KPIF = inflationen
med fast ränta) uppgick i juli 2018 till 2,2 procent. Riksbankens mål är 2,0 procent.

Kommunallagens krav på att resultaträkningens intäkter ska överstiga kostnaderna uppfylls i delårets resultat. Resultatet blev 3,4 mkr för de åtta första
månaderna 2018. Från resultatet ska avräknas realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar.
Realisationsvinsterna uppgår för de åtta första månaderna till 0,02 mkr, avseende försäljning av mark. Resultatet vid utgången av augusti 2018, enligt balanskravsavstämningen, uppgår till 3,4 mkr.
Balanskravet för helåret 2018 uppnås om det prognostiserade resultatet blir verklighet. Resultatet att avstämma mot balanskravet uppgår till 4,0 mkr enligt
prognosen.
De samlade överskotten för åren 2006 – 2017 uppgår till
178,1 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 2018 uppgår de
samlade överskotten till 182,1 mkr.

Verksamhetens nettokostnader
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämnderna prognostiserar ett underskott jämfört med budget på 22,1 mkr. Exklusive försäljning av fastigheter
uppgår prognosen till ett minus på 23,9 mkr jämfört
med budget.

Enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) prognos i augusti 2018 är stämningsläget i Sveriges ekonomi fortsatt optimistiskt men har dämpats något jämfört med för ett år sedan. Arbetsgivarna planerar för
fler anställda men det är stor brist på utbildad arbetskraft. Löneutvecklingen förväntas bli fortsatt dämpad
trots bristen på arbetskraft.
I SKL:s prognos i augusti 2018 har skatteunderlagets
utveckling nedreviderats för år 2018 men uppreviderats för hela perioden 2017-2021 med 0,5 procentenheter.

Arboga
Resultatet för Arboga kommun enligt resultaträkningen uppgick vid utgången av augusti månad 2018 till 3,4
mkr.

Socialnämndens prognos visar på ett underskott jämfört med budget på 24,9 mkr. Det är främst placeringar
inom individ- och familjeomsorgen, inom verksamheten för personer med funktionshinder, inom vård och
omsorg samt ensamkommande barn som bedöms ge ett
underskott jämfört med budget. Tekniska nämnden
bedömer ett överskott på 1,8 mkr, som i sin helhet
beror på försäljning av mark. För kommunstyrelsen
inklusive överförmyndaren prognosticeras ett överskott på 1,0 mkr, bland annat beroende på lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag samt vakanta
tjänster. Överförmyndarverksamheten prognosticerar
ett underskott jämfört med budget på 0,5 mkr.
För barn- och utbildningsnämnden samt fritids- och
kulturnämnden bedöms ett resultat i nivå med budget.

Prognosen för år 2018 uppgår till 4,0 mkr, vilket är en
avvikelse jämfört med budget, 8,1 mkr, på minus 4,1
mkr.

I verksamhetens nettokostnader ingår även intäkter och
kostnader, som tillhör verksamheten, men som inte kan
hänföras till en specifik nämnd. Exempel på sådana

De företag och organisationer som ingår i kommun-
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poster är pensioner, lokalpott, ej utfördelad löneökning,
oförutsedda kostnader samt vissa hyror. Sammantaget
uppgår prognosen för dessa poster till ett överskott
jämfört med budget på 15 mkr. För pensioner beräknas
ett underskott medan bland annat lokal- och lönepotter
beräknas ge överskott.
Kommunen redovisar idag pensioner enligt fullfondsmodellen Om kommunen hade redovisat pensioner
enligt blandmodellen skulle resultatet i delåret uppgått
till 0,1 mkr och det egna kapitalet till 643,6 mkr.

Skatteintäkter, generella statsbidrag
och utjämning
År 2016 höjdes kommunalskatten med 0,65 kronor till
22,51 kronor för att inför år 2017 sänkas med 0,10 kronor till 22,41 kronor. Kommunalskatten är oförändrad
år 2018 jämfört med år 2017. Arbogaborna betalar i
kommunalskatt (landsting och kommun) 33,29 kr per
100 kronor år 2018. Genomsnittet i riket uppgår till
32,12 kr år 2018. Landstingsskatten i Västmanland
uppgår år 2018 till 10,88 kronor.

naderna.

Eget kapital
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.
Kommunens egna kapital bedöms öka med 4,0 mkr för
år 2018. Per sista augusti ökar det egna kapitalet med
3,4 mkr. Kommunens egna kapital uppgår vid utgången av augusti månad 2018 till 332,1 mkr.

Investeringar

Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning redovisar ett underskott jämfört med budget
uppgående till 1,6 mkr. Skatteintäkterna bedöms bli
lägre än budgeterat medan inkomstutjämningen bedöms bli högre än budgeterat. Även kostnadsutjämningsavgiften blir högre än budgeterat.

Finansnetto
Prognosen för finansnettot (finansiella intäkter
minus finansiella kostnader inklusive finansiella jämförelsestörande poster) visar på ett överskott jämfört med
budget på 12,3 mkr. Totalt bedöms de finansiella intäkterna redovisa ett överskott på 9,5 mkr jämfört med
budget. Orsaken till överskottet är en utdelning från
Mälarenergi Elnät AB på 10,2 mkr. Ränteintäkterna från
Rådhuskoncernen visar på ett underskott uppgående
till 2,7 mkr beroende på lägre genomsnittsränta än
jämfört med budget.
Räntekostnaderna för kommunens lån bedöms bli
drygt 2 mkr lägre än jämfört med budget. Räntekostnaderna för pensionsskulden bedöms bli 0,7 mkr lägre
än budgeterat. Totalt bedöms ett överskott jämfört med
budget uppgående till 2,8 mkr för de finansiella kost-
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Nettoinvesteringarna uppgick för de åtta första
månaderna 2018 till 21,5 mkr jämfört med budget uppgående till 120,5 mkr. Prognosen för år 2018 uppgår till
72,2 mkr. Under åren 2016 och 2017 är investeringsnivån den högsta på många år. De största enskilda investeringarna under delåret avser exploatering i Hällarna,
3,9 mkr, stabilitetsåtgärder vid Arbogaån, 2,5 mkr,
investeringar i va-verksamhet, 4,1 mkr samt investeringar i gator och vatten och avlopp på södra Brattberget, 1,5 mkr.

Likviditet och lån
Kommunens likviditet uppgick vid utgången av augusti månad 2018 till 87,4 mkr. Det är en minskning
med 14,1 mkr jämfört med årsskiftet 2017/2018. Koncernens likviditet uppgick vid utgången av augusti
månad till 110,4 vilket är en minskning med nästan 28,0
mkr jämfört med årsskiftet 2017/2018. Kommunens
låneskuld uppgick totalt till drygt 408 mkr (414 mkr vid
årsskiftet 2017/2018) vid augusti månads utgång. Ingen
nyupplåning har skett under delåret.

Soliditet
Kommunens soliditet uppgick vid årsskiftet 2017/2018
till 23,6 procent inklusive samtliga pensionsåtaganden
(46,3 procent exklusive intjänade pensioner till och med
år 1997). Vid utgången av augusti månad 2018 uppgick
soliditeten till 24,3 procent inklusive samtliga pensionsåtaganden och till 47,3 procent exklusive intjänade
pensioner till och med år 1997. Prognosen för helår
uppgår till 23,1 procent respektive 44,8 procent.
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Vid halvårsskiftet 2018 hade kommunen 1 044 personer
tillsvidareanställda jämfört med 1 065 personer vid
årsskiftet 2017/2018. Minskningen beror på vakanser
där tillsättning eller rekrytering pågår. Orsaken är
också att man i vissa fall inte har kunnat rekrytera
personal med rätt kompetens och därför inte kunnat
tillsätta tjänsten tillsvidare.

skett inom åldersgruppen upp till 29 år. I övriga åldersgrupper har marginella minskningar skett. Kvinnornas procentuella sjuktal har minskat medan männens har ökat jämfört med samma period föregående
år.
Sjukfrånvaron i 60 dagar och längre har sjunkit kraftigt
jämfört med delåret 2017. Den längre sjukfrånvaron har
minskat både för männen och för kvinnorna jämfört
med delåret 2017 men männens minskning är betydligt
större.

Rekrytering

Av de tillsvidareanställda är andelen kvinnor 83 procent. Medelåldern för både män och kvinnor har sjunkit något. Vid årsskiftet 2017/2018 var medelåldern
47,0 år medan den vid halvårsskiftet 2018 uppgick till
46,0 år för både män och kvinnor.

Under år 2018 beräknas 25 personer gå i pension.
Kommunen har fram till och med augusti månad utannonserat 103 tjänster. Det har 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.

Antalet anställda med deltidsanställning har sjunkit
från 328 personer vid årsskiftet 2017/2018 till 306 personer vid halvårsskiftet 2018. De deltidsanställda utgör
29 procent att de tillsvidareanställda.

Löneöversyn
Löneöversynen genomfördes enligt tidsplanen för alla
med undantag för lärargrupperna då deras centrala
avtal inte är klart. För övriga grupper kunde ny lön
utbetalas i april och maj.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har minskat under delåret
med cirka 0,2 procentenheter jämfört med samma period år 2017.

Arbetsmiljö

Kostnaden för sjukfrånvaron uppgick till 5,8 mkr de
första åtta månaderna 2018. Det motsvarar 1,9 procent
av kommunens samtliga lönekostnader.

För perioden januari till augusti har 41 arbetsskadeanmälningar (43 samma period år 2017) inkommit.
Majoriteten har uppstått på socialförvaltningen och
består till största delen av olyckshändelser.

En kraftig minskning av den totala sjukfrånvaron har

Sjukfrånvaro sista augusti åren 2016-2018, samtliga anställda inklusive vikarier.
Total sjukfrånvaro i procent av
arbetad tid
Ålder

60 dagar eller mer i procent av
den totala sjukfrånvaron

31 aug
2016

31 aug
2017

31 aug
2018

31 aug
2016

31 aug
2017

31 aug
2018

29

5,2

5,1

4,4

15,2

17,6

20,8

30-49

6,2

5,9

5,8

39,6

44,4

40,6

50-

8,1

6,8

6,7

50,9

49,1

30,9

Kvinnor

8,0

7,0

6,7

45,7

45,3

36,2

Män

3,6

3,3

3,5

28,2

30,9

17,8

Totalt

7,0

6,2

6,0

43,8

43,6

33,8
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KOMMUNENS STYRELSE OCH NÄMNDER
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
Delårets verksamhet

Ekonomi,
belopp i tkr

Arboga kommuns nya översiktsplan antogs i mars och
har utblick mot år 2030. Översiktsplanen visar hur
kommunen planerar för en utveckling av mark- och
vattenområden samt hur den byggda miljön ska bevaras och utvecklas.

Verksamhetens intäkter

Arboga kommun har tagit fram en långsiktig finansiell
analys som kartlägger kommunens främsta utmaningar. För att ta höjd för utmaningarna arbetar kommunen
med effektiviseringar, digitalisering och att fördjupa
samverkan i Västra Mälardalen mellan kommunerna
Arboga, Köping och Kungsör.
Samverkan mellan Arboga, Köping och Kungsörs
kommuner pågår aktivt. Bland annat har en ny gemensam näringslivsstrategi tagits fram och beslutats politiskt. Tillsammans har kommunerna tagit en aktiv roll i
regeringens så kallade Kommunutredning.
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med genomförande av organisationsförändringar av tekniska
förvaltningen utifrån det framtagna förslaget i genomlysningen av kommunen samt genom samverkan i
Västra Mälardalen.
Arboga kommun arbetar aktivt med service och bemötande. Servicelöften har införts som innebär att invånarna garanteras en viss service på några av de tjänster
som kommunen levererar. Värdegrunden PUMI har
börjat att implementeras bland kommunens chefer.

31 aug
2017

31 aug
2018

2 345

2 638

Verksamhetens
kostnader

43 932

44 736

Nettokostnad

41 587

42 098

Budget

67 165

69 038

Prognos helår

66 565

68 038

600

1 000

4 360

0

Avvikelse
budget-prognos helår
Nettoinvesteringar

Ekonomi
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision, överförmyndarnämnd, kommunstyrelse samt kommunstyrelseförvaltningen prognosticerar ett överskott på 1,0 mkr
jämfört med budget. Det är främst bostadsanpassningsbidragen som bedöms ge lägre kostnader än budget, 0,6 mkr. För den gemensamma överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och Kungsör bedöms ett
underskott jämfört med budget på cirka 0,5 mkr. Övriga prognosticerade överskott jämfört med budget
beror i huvudsak på vakanta tjänster.

Framtid
Arbetet med att undersöka möjligheter och genomföra
organisationsförändringar i tekniska förvaltningen,
utifrån det förslag som togs fram i arbetet med genomlysningen av kommunen, kommer att fortsätta. En
konsekvens- och riskanalys ska ske inför varje förändring som ska genomföras.

I det trygghetsskapande arbetet har Förebyggande
rådet bland annat valt att belysa hot och trakasserier
mot politiker under valåret. På kommunfullmäktiges
heldag informerades om hot och våld riktat mot politiker.
En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har fått i
uppdrag att ta fram ett förslag till riktlinje för ledarskap
och kommungemensam chefsutveckling utifrån kommunens värdegrund.
Implementeringen av det nya ekonomisystemet har
inledningsvis inneburit problem med att skicka kundfakturor och att få försystem att integreras in i ekonomisystemet. Åtgärder har vidtagits och inför delårsbokslutet är nästan allt klart.

Konkurrensen om arbetskraften ökar bland annat till
följd av stora pensionsavgångar. För att trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en
attraktiv arbetsgivare och ledarskapsutveckling fortsatt
att vara i fokus.
Arbetet med en resursfördelningsmodell påbörjas.
Nulägesanalysen kommer att uppdateras med 2017 års
siffror.
Den nya mandatperioden innebär översyn och uppdatering av reglementen för styrelse och nämnder och av
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Den nya dataskyddslagen har medfört utbildnings- och
informationsinsatser. Samarbete sker med Köpings och
Kungsörs kommuner och med Västra Mälardalens
Kommunalförbund.
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Fortsatt och fördjupad samverkan med Köpings och
Kungsörs kommuner är en strategi för att möta framtidens utmaningar.

VERKSAMHETSREDOVISNI NG
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND

Barn- och utbildningsnämnd
Delårets verksamhet
Antalet barn, elever och studerande i nämndens verksamheter fortsätter att öka. Samtidigt finns ett stort
behov av ändamålsenliga och permanenta lokaler för
verksamheterna.
87 barn och elever skrevs in i förskola, grundskola och
gymnasium under våren 2018, att jämföra med 84 under hela år 2017. För svenska för invandrare, SFI, var
siffran 71 under våren, att jämföra med 85 under hela
år 2017. Det stora antalet nyanlända elever ställer krav
på nya sätt att arbeta i verksamheterna och behov av att
anställa ny kompetens.
I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Egen preliminär statistik från de nationella proven i årskurs 3 visade
att 82,5 procent av eleverna nådde målen i matematik
och 77 procent nådde målen i svenska.
Betygen efter årskurs 9 öppnar vägen för eleverna in på
gymnasiet. 92 procent av eleverna är behöriga till ett
nationellt gymnasieprogram, vilket är ett mycket bra
resultat.
Inom gymnasieskolan bedöms resultaten som goda,
många elever når de högre betygen. Andelen examensbevis våren 2018 var 92 procent, vilket speglar att skolan resultatmässigt fungerar bra.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2017

31 aug
2018

Verksamhetens intäkter

56 133

55 491

Verksamhetens kostnader

277 538

281 470

Nettokostnad

221 405

225 979

Budget

327 693

327 044

Prognos helår

332 693

327 044

Avvikelse
budget-prognos helår

-5 000

0

Nettoinvesteringar

1 497

278

väljer att ha sina barn på förskolan. Nya förskolor och
fler platser är avgörande för att kunna möta detta behov.
Arboga kommun behöver fler förskollärare och lärare.
Förvaltningens arbetssätt behöver utvecklas för kunna
rekrytera förskollärare och lärare i framtiden. Att rekrytera behörig personal är svårt, omsättningen av
personal ökar.
Fler kompetenshöjande insatser för personalen kommer
att behövas de närmaste åren, vilket innebär väsentligt
ökade kostnader för nämnden. Kraven på behörighet är
tydliga.

Utbildningsmöjligheterna i Arboga bedöms vara mycket goda. Högskolecentrum erbjuder flertalet kurser och
utbildningar både på distans och på plats i Arboga.
Sedan flera år tillbaka bedrivs Yrkeshögskola i Arboga.

Ekonomi
Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar ett nollresultat för år 2018, både avseende drift och investeringar. Detta trots att fler barn, elever och studerande
har inneburit högre kostnader för personal och lokaler
än budgeterat.

Antalet nyanlända fortsätter att öka i kommunen. Barnoch utbildningsnämnden har antagit riktlinjer, och för
att kunna arbeta enligt dessa, krävs kommunala satsningar. Förvaltningen har genomfört en omorganisation för att säkerställa att kommunen lever upp till
skollagens krav och nämndens riktlinjer. Personal har
anställts för att klara detta.
Lokalförsörjningsplanen berör till stor del barn- och
utbildningsnämndens verksamheter och handlar framför allt om hur många och vilken typ av lokaler som
behövs för att bedriva en bra förskola och skola i framtiden.

Framtid
Antalet barn i förskolan ökar, så är även fallet i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasieskola.
Behovet av förskoleplatser har varit stort de senaste
åren. Ökningen beror på inflyttning och på att fler

De största utmaningarna i framtiden för nämndens
verksamhetsområden ser ut att bli ekonomin, lokalerna
och kompetensförsörjningen.
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Fritids- och kulturnämnd
Förvaltningen har sedan arrangerat studiebesök
med ungdomar till Sundbyberg för att titta på deras
spontanidrottsplatser och parkouranläggningar (en
metod som går ut på att utan hjälpmedel träna
kroppen för att snabbt och effektivt kunna ta sig
förbi hinder). Även besökare på biblioteket och
Brandsta har kunnat titta på förslaget och lämna sina
synpunkter.

Delårets verksamhet
Bibliotekets har provat upplägget Barnjazz för de
minsta, vilket har lockat nya besökare till biblioteket.
Trädgårdsföreningen har fått besöka biblioteket och
plantera tomatfrön som barnen fått ta med hem i
papperskruka. Kulturskolan har provat film och
dans på förskolan som ett nytt koncept. Under terminen har Kulturskolan arbetat med tre olika förskolegrupper. Ekbacksbadet genomförde temadagen
”Barnens stora baddag” med över 200 besökare och
med hoppborgar, skattjakt, fiskdamm, sockervadd
och tipspromenad.

Ekbacksbadet har slagit besöks- och intäktsrekord
under juli månad 2018. Beläggningen i bassängen är
hög och badet funderar på nya sätt att frigöra plats
för att få in ännu mer verksamhet.

Arbogas barn och unga i åldern 6-15 år har genom
statliga lovpengar, även i år, kunnat erbjudas gratis
sommarlovsaktiviteter. Bad på Ekbacksbadet,
skrivarworkshop på biblioteket, sommarläger på
Herrfallet och mycket annat ordnades inom förvaltningen. I samverkan med föreningar kunde ungdomarna erbjudas fotbollsskola i Medåker, tomahawkkastning och att prova på att spela golf. Ett marknadsföringsarbete för att locka nya barn och ungdomar till Gluggen har pågått under våren. Flera klasser har lånat Gluggens lokaler på dagtid för schemabrytande aktiviteter som gynnar klassens känsla av
gemenskap.

Årets valborgsmässofirande blev annorlunda i och
med att aftonen för första gången firades vid Arbogaån med elden placerad på en flotte. Gycklargruppen Trix avslutade kvällen som bland annat
innehöll underhållning från Arboga manskör och
Blåsorkester.
Medborgarkontorets service till kommuninvånarna
fortgår. En del besökare är svenska medborgare
sedan länge, en del har kommit till Sverige nyligen.
Många av de nyanlända som kommit de senaste
åren behöver hjälp att orientera sig inom offentlig
service och förvaltning.

Motionsspåret på norr, som är ett av kommunens
mest välbesökta spår, har under delåret förnyats
med nytt underlag och ny belysning. Nyinvigningen
i juni drog mycket folk och stort intresse från media.
Totalt finns nu 94 belysningsstolpar längs spåret.

Ekonomi
Fritids- och kulturnämndens driftprognos visar som
helhet en budget i balans. Investeringar har främst
skett i digitala bion i Medborgarhuset.

Nämnden har erhållit medel för att anlägga en spontanidrottsplats i Bergmansparken. För att få in ung-

Framtid

domarnas synpunkter lämnades ett förslag på utfö
rande till ungdomsfullmäktige under våren.
Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2017

31 aug
2018

9 531

8 542

Verksamhetens kostnader

35 686

35 624

Nettokostnad

26 155

27 083

Budget

39 658

40 687

Prognos helår

39 658

40 687

0

0

914

447

Verksamhetens intäkter

Avvikelse
budget-prognos helår
Nettoinvesteringar
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Intresset för fritids- och kulturaktiviteter är stort i
Arboga kommun som har ett rikt föreningsliv. Med
tanke på befolkningsutvecklingen behöver utbudet
fortsätta att utvecklas. Det finns ett behov av att
utöka möjligheter för den spontana idrotten i Arboga
för ungdomar som inte är aktiva i föreningar. Arbetet med att anlägga en spontanidrottsplats kommer
intensifieras under hösten.
Biblioteket ska under den närmsta framtiden arbeta
med att få nya besökare bland målgrupper som
kommunen inte har så lätt att nå inom ramen för
”Stärkta bibliotek”. Huvudsyftet är att stärka den
uppsökande verksamheten gentemot förskolan samt
att bygga upp läsfrämjande verksamhet för kvinnor
med annat modersmål än svenska. Kulturrådet har
även gett utvecklingsbidrag till kulturskolan och till
fritidsgårdarna för kvalitetshöjande verksamhet.

VERKSAMHETSREDOVISNI NG
SOCIALNÄMND

Socialnämnd
Ekonomi,
belopp i tkr

Delårets verksamhet
Delåret har inneburit arbete med att tillskapa två
boenden, ett vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter och ett LSS-boende (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) med sex lägenheter.
Befolkningsutvecklingen visar att andelen äldre som
är i behov av hjälp och stöd ökar kraftigt. 16 personer
står i kö för att få boende i kommunens äldreboenden. Betalningsansvarsdagar har betalats då flera av
de äldre måste bo på korttidsavdelningen i avvaktan
på ledig lägenhet. Korttidsavdelningen har haft begränsat antal platser på grund av vattenskada.
Implementeringen av nyckelfri hemtjänst är klar och
rapportering av beställda och utförda biståndstimmar
går att följa till hösten.

31 aug
2017

31 aug
2018

Verksamhetens intäkter

106 647

63 765

Verksamhetens kostnader

311 297

288 314

Nettokostnad

204 651

224 549

Budget

292 975

303 258

Prognos helår

291 956

328 150

Avvikelse
budget-prognos helår

1 019

-24 892

Nettoinvesteringar

2 683

574

Framtid
En viktig framtidsfråga är att fortsätta arbetet med välfärdsteknik och digitalisering i verksamheterna. Att det
är en framtidsfråga beror på möjligheten till högre tillgänglighet, minskad risk för utökning men också för att
individen efterfrågar det. Kvalitetskraven på välfärdsteknik är höga. Det är viktigt att förutsättningarna är
säkra, och det innebär också att ge medarbetarna erforderlig kompetensutveckling.

Kompetensutveckling sker inom demensvården,
individ- och familjeomsorgen och verksamheten för
personer med funktionshinder. I vissa fall har detta
finansierats av statliga medel.
Den totala arbetslösheten är låg i Arboga, där ungdomsarbetslösheten ligger under rikssnittet. Utmaningen finns i gruppen utrikesfödda. Två arbetsmarknadsprojekt pågår i syfte att korta etableringstiden samt för att förbättra svenskkunskaperna. Projekten är bland annat ett komplement till Svenska för
invandrare (SFI).

Arbetet med det nya vård- och omsorgsboendet ska
fortsätta arbetas fram, liksom LSS-boendet.
Hemtjänsten och handläggarna ska fortsätta arbeta med
SKL:s verktyg "Håll koll på hemtjänsten". Demensutbildningen till alla inom Vård och omsorg ska slutföras
under hösten.

Samverkan i KAK-kommunerna pågår och mynnar
ut i reell samverkan inom områdena individ- och
familjeomsorg och äldreomsorg.

Integrationsprojekten ”Svenska för jobb” och ”Vägen in i
arbete” ska implementeras för att ge förutsättningar till
arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Individ- och familjeomsorgen arbetar aktivt med
tidiga insatser i samverkan och öppenvården är alltid
prioriterad före placeringar på institution.

Arbetsmiljöarbetet har en hög prioritet, dels för att öka
delaktighet och inflytande hos medarbetarna och dels för
att bibehålla de fortsatt låga sjukskrivningstalen.

Ekonomi
Socialnämnden prognosticerar ett underskott jämfört
med budget på 24,9 mkr. Det är främst placeringar
som står för ökade kostnader jämfört med budget.
Investeringarna avser inventarier till Strömsborg och
Strandgården, nyckelskåp till hemtjänsten, mangel
till tvätteriet, aktivitetsstol till funktionshinderverksamhet, två spoldesinfektionsmaskiner till Hällbacken samt digitalisering inom försörjningsstödsverksamheten.

Samverkan är en viktig förutsättning för att ha goda och
effektiva verksamheter. Västra Mälardalens kommuner
ska fortsätta förädla och fördjupa startad samverkan.
Arbetet med ha balans mellan resurser och uppdrag är
en fortsatt viktig fråga för förvaltningens chefer och
medarbetare.
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Teknisk nämnd
Ekonomi,
belopp i tkr

Delårets verksamhet
Projektet för att minska tallrikssvinnet fortsätter i
samtliga grundskolor. Satsningen har resulterat i ett
minskat svinn på 27 procent. Även arbetet med att
öka andelen ekologisk mat i skolan, förskolan och
äldreomsorgen fortsätter. Andelen ekologisk mat
uppgår till 37 procent, vilket innebär att Arboga
hamnar på plats 38 av alla Sveriges kommuner.

31 aug
2017

31 aug
2018

Verksamhetens intäkter

108 463

86 309

Verksamhetens kostnader

126 552

114 598

Nettokostnad

18 089

28 289

Budget

51 232

47 622

Prognos helår

41 456

45 813

9 776

1 809

52 098

20 233

Avvikelse
budget-prognos helår

Området Åbrinken fortsätter att växa och ytterligare
bostäder planeras att byggas under året. Detaljplanen
Åbrinken etapp 2 har vunnit laga kraft och marken
har förberetts för försäljning och byggnation av ett
nytt vård- och omsorgsboende.

Nettoinvesteringar

Framtid
För att möjliggöra Arbogas tillväxt och möta behovet
av en växande och samtidigt åldrande befolkning
krävs det att Arboga säkrar mark för framtida utbyggnad och utveckling av staden. Nya områden
kräver också investeringsmedel för utredning och
anläggning av infrastruktur. Nya skötselytor tillkommer, vilket skapar ytterligare behov av drift och
underhåll.

Detaljplanen för en ny förskola vid kvarteret Marknaden och del av Strömsnäs har vunnit laga kraft och
arbetet planeras att starta under hösten. Parallellt
med byggnationen av den nya förskolan kommer
också trafikmiljön längs Västermovägen i området att
förbättras.
Utveckling av bostadsområdet Brattberget pågår och
detaljplanen för Södra Brattberget har vunnit laga
kraft. Arbetet med anläggning av infrastruktur har
påbörjats. Det finns också ett planuppdrag för Östra
Brattberget med syfte att skapa fler bostäder.

En fördjupad samverkan i Västra Mälardalen är viktigt för att vara en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för näringslivet och invånarna. Utredningsuppdrag inom vatten- och avloppsverksamheten och GIS (geografiskt informationssystem) pågår
och berör tekniska nämndens verksamhetsområde.
Kommunstyrelseförvaltningen har även ett uppdrag
avseende organisationen vilket kommer att innebära
framtida förändringar av tekniska förvaltningens
organisation.

Projektet Kajen etapp 2 och 9, som påbörjades i maj
2017, har slutförts och den nya kajen invigdes den 26
juni i år.
Under våren har kommunen byggt ut den allmänna
va-anläggningen på fastigheten Måla 2:1 i Hällarna.
Arbetet är slutfört och förbindelsepunkten har meddelats till arrendatorerna.Provtagning i nya råvattenbrunnen för dricksvatten vid Lungers udde pågår.
När proverna visar ett positivt resultat kommer vattenkvaliteten i Lunger och Götlunda förbättras och
dricksvattenleveransernas säkerhet öka.

Kraven på en god vattenkvalitet och miljö har ökat
och det finns behov av att ta fram strategier för en
hållbar va-försörjning.
Arboga kommun står, liksom resten av Sveriges
kommuner och landsting, inför ett teknikskifte. Nya
digitala verktyg är väsentligt när det gäller att erbjuda medborgare olika former av digitala tjänster
samt att kunna tillhandahålla lättillgänglig information. Digitala verktyg har också stor betydelse i
kommunernas verksamheter när det gäller att skapa
en effektiv organisation.

Ekonomi
Tekniska nämnden prognosticerar ett överskott jämfört med budget på 1,8 mkr. Överskottet beror i sin
helhet på försäljning av mark vid bland annat Hällarna. Investeringarna består främst av exploatering i
Hällarna, stabilitetsåtgärder vid Arbogaån, vainvesteringar samt investeringar i gator och vaverksamhet på södra Brattberget.
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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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VERKSAMHETSREDOVISNI NG
KOMMUNENS ÅTAGANDEN

Kommunens åtaganden i företag
och organisationer
Rådhuset i Arboga AB

Resultat,
belopp i tkr

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

Rådhuset i Arboga AB

Efterfrågan på bostäder är stor och per sista augusti
2018 uppgår vakansgraden för bostäder till 0,8 procent. Den totala outhyrda lokalytan uppgår till 310
kvm. Antalet lediga lokaler per sista augusti 2018 var
två stycken.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

31 aug
2018

0

498

Kommunfastigheter i
Arboga AB

9 658

6 793

Arbogabostäder AB

18 757

3 243

2 341

2 571

5 046

-1 092

Resultat,
belopp i tkr

30 juni
2017

30 juni
2018

Sturestadens Fastighets AB
(moderbolag)

10 776

10 833

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Västra Mälardalens Kommunalförbund

Koncernens prognos för år 2018 uppgår till 8,6 mkr.
Det är främst Kommunfastigheter som prognosticerar ett överskott, 6,6 mkr.

31 aug
2017

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

ning i februari-mars 2018 och lägenheterna är fullt
uthyrda.

Förbundets prognos för år 2018 uppgår till 0,8 mkr.

Koncernens prognos för år 2018 uppgår till en vinst
före skatt på 13,3 mkr.

Västra Mälardalens Kommunalförbund

Övriga intressen

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

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

Förbundets prognos för år 2018 uppgår till minus 1,2
mkr. Det är främst räddningstjänsten som svarar för
underskottet.

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

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

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

Sturestaden har tecknat ett antal nya avtal med hyresgäster till lokaler, bland annat med City Gym
KAK AB på Arboga station.
I Spirean, etapp 2 med fyra småhus, skedde inflytt-
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DRIFT- OCH
INVESTERINGSREDOVISNING
DRIFTREDOVISNING
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige och

Bokslut
2017

Budget
2018

Utfall
31 aug
2017

Utfall
31 aug
2018

Prognos
2018

Avvikelse
budgetprognos
2018

65 928

69 038

41 587

42 098

68 038

1 000

326 249

327 044

221 405

225 979

327 044

0

kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Fritids- och kulturnämnd

39 526

40 687

26 155

27 083

40 687

0

306 930

303 258

204 651

224 549

328 150

-24 892

39 276

47 622

21 038

28 289

45 813

1 809

777 909

787 649

514 835

547 999

809 732

-22 083

-796 621

-795 712

-527 094

-551 396

-813 712

18 000

-18 712

-8 064

-12 259

-3 398

-3 980

-4 083

Bokslut
2017

Budget
2018

Utfall
31 aug
2017

Utfall
31 aug
2018

Prognos
2018

4 193

2 842

4 360

0

1 500

1 342

Barn- och utbildningsnämnd

2 370

1 000

1 497

278

1 000

0

Fritids- och kulturnämnd

1 379

2 671

914

447

2 671

0

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

INVESTERINGSREDOVISNING
Belopp i tkr
Kommunfullmäktige och

Avvikelse
budgetprognos
2018

kommunstyrelse

Socialnämnd

3 311

1 062

2 683

574

1 062

0

Teknisk nämnd

76 055

112 924

52 098

20 233

65 924

47 000

Summa nämnder

87 308

120 499

61 552

21 532

72 157

48 342
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RESULTATRÄKNING
Not
Belopp i tkr

Bokslut
2017

Budget
2018

Utfall
31 aug
2017

Utfall
31 aug
2018

Prognos
2018

Avvikelse
budgetprognos
2018

Verksamhetens intäkter

1

221 505

166 205

150 653

137 015

166 205

0

Verksamhetens kostnader

2

-1 013 822

-943 718

-672 296

-681 233

-973 873

-30 153

Jämförelsestörande post

3

39 252

0

20 290

10 823

15 330

15 330

Avskrivningar

4

-22 394

-24 478

-14 474

-15 059

-24 478

0

-775 459

-801 992

-515 827

-548 454

-816 816

-14 823

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

5

607 850

629 516

404 169

413 998

621 898

-7 618

Generella statsbidrag

6

179 250

176 893

117 803

122 460

182 961

6 068

Finansiella intäkter

7

21 811

20 282

16 032

14 532

19 567

-715

Finansiella kostnader

8

-5 384

-16 635

-3 682

-3 693

-13 830

2 805

Jämförelsestörande post

3

-9 356

0

-6 236

4 555

10 200

10 200

18 712

8 064

12 259

3 398

3 980

-4 083

0

0

0

0

0

0

18 712

8 064

12 259

3 398

3 980

-4 083

och utjämning

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER
Extraordinära poster

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT

9
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

31 aug
2017

31 aug
2018

31 aug
2018

Avskrivningar byggnader o tekn.anl.

-7 730

-9 134

Avskrivningar maskiner o inventarier

-6 744

-5 925

SUMMA

-14 474

-15 059

Not 5 - Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt

406 628

415 791

Not 4 - Avskrivningar

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Från driftredovisning nämnderna

280 170

216 744

Från driftredovisning finansiering

671 802

695 940

-239 948

-199 937

-550 868

-563 707

-10 503

-12 025

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

31 aug
2017

Belopp i tkr

Slutavräkningar
SUMMA EXTERNA INTÄKTER

150 653

137 015

Taxor och avgifter

29 794

29 386

Försäljningsmedel

7 910

7 887

14 460

17 773

Fördelas enligt nedan:

Försäljning verksamhet
Hyror och arrenden
Driftbidrag
Övriga externa intäkter

12 400
85 238
851

SUMMA

106 462

Kostnadsutjämning

-8 182

-9 691

12 513

LSS-utjämning

-4 592

-3 026

68 177

Regleringsavgift/bidrag

1 279

Inkomstutjämning

Kommunal fastighetsavgift

0

117 803

122 460

Räntor utlämnade lån

9 676

9 156

Övriga finansiella intäkter

6 356

5 376

16 032

14 532

Räntor lån

-2 579

-2 279

Ränta intjänad pension

-1 069

-1 372

-764 742

SUMMA

-144 708

-144 544

Not 7 - Finansiella intäkter

14 474

15 059

239 948

199 937

22 782

16 410
-3 353
-681 233

SUMMA

Not 8 - Finansiella kostnader

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

-418 947

-427 994

-94 818

-73 531

-29 210

-29 501

SUMMA

-74 367

-77 876

Not 9 - Årets/periodens resultat

-6 329

-7 282

-48 625

-65 050

8 461

7 254

2 053

1 760

873

22

8 903

1 787

0

10 200

Finansiell kostn.pensionsförpliktelse

-5 019

-4 543

Löneskatt på finansiell kostnad

-1 217

-1 102

Övriga externa kostnader
Not 3 - Jämförelsestörande post
Verksamheten
Pensionsförpliktelser intjänade till och
med år 1997
Löneskatt på pensionsförpliktelser
intjänade till och med år 1997
Reavinst försäljning mark
Resultat försäljning exploatering
-Finansiering
Utdelning Mälarenergi

17 380
11 335

-795 005

-9 787

0

14 572
0

Från driftredovisning finansiering

-672 296

-90

9 393

Generella bidrag staten

Från driftredovisning nämnderna

SUMMA EXTERNA KOSTNADER

413 998

Not 6 - Generella statsbidrag och utjämning

Strukturbidrag

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

-1 793

404 169

106 702

Not 2 - Verksamhetens kostnader

Avgår avskrivningar

-2 459
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Övriga finansiella kostnader

Periodens resultat

-34

-42

-3 682

-3 693

12 259

3 398

Balanskravsavstämning
Under 12 år har följande resultat samt prognos för år 2018
redovisats enligt avstämning mot balanskravet:
2006
15,3 mkr
2007
-1,7 mkr
2008
2,1 mkr
2009
-1,0 mkr
2010
16,4 mkr
2011
4,1 mkr
2012
27,9 mkr
2013
13,8 mkr
2014
16,8 mkr
2015
22,9 mkr
2016
44,9 mkr
2017
16,6 mkr
Prognos 2018 exklusive reavinster
4,0 mkr
Summa
182,1 mkr
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KASSAFLÖDESANALYS
31 aug
2017

31 aug
2018

Periodens resultat

12 259

3 398

Avskrivningar/nedskrivningar

14 474

14 967

Förändring pensionsavsättningar inklusive löneskatt

-2 392

1 538

Avsättning deponi

293

93

Övriga ej likviditetspåverkande poster

162

0

24 796

19 996

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-3 802

8 352

Ökning/minskning förråd och varulager

705

262

Ökning/minskning kortfristiga skulder

35 264

-38 581

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

56 963

-9 971

-61 552

-21 532

36

22

Investeringar finansiella anläggningstillgångar

0

0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0

0

-61 516

-21 510

Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar
Försäljning materiella anläggningstillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring långfristiga skulder

29 081

-5 718

-21 000

9 205

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

8 081

3 487

ÅRETS KASSAFLÖDE

3 528

-27 994

Likvida medel vid årets början

127 709

138 386

Likvida medel vid periodens slut

131 237

110 392

3 528

-27 994

Förändring långfristiga fordringar

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
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BALANSRÄKNING
Not

31 aug
2017

31 dec
2017

31 aug
2018

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

348 410

428 099

421 136

Maskiner och inventarier

11

37 703

43 416

40 145

Pågående projekt
Finansiella anläggningstillgångar exklusive bidrag statlig
infrastruktur
Summa anläggningstillgångar

12

102 434

33 955

51 568

13

708 635

676 077

676 077

1 197 182

1 181 547

1 188 926

Bidrag till statlig infrastruktur

14

14 738

14 522

14 092

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

15

2 472

2 447

2 185

Fordringar

16

90 977

54 591

46 239

Kassa och bank

17

131 237

138 386

110 392

224 685

195 424

158 816

1 436 606

1 391 493

1 361 834

322 202

328 654

332 053

12 259

18 712

3 398

385 698

386 005

387 543

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

18

- varav årets/periodens resultat
Avsättningar
Avsättning pensioner
Avsättning deponi

6 963

7 110

7 203

19

392 661

393 115

394 746

Långfristiga skulder

20

422 912

432 820

436 712

Kortfristiga skulder

21

298 831

236 904

198 323

721 743

669 724

635 035

1 436 606

1 391 493

1 361 834

49 788

59 236

52 342

Summa avsättningar
Skulder

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

22

Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser

Finansiell leasing
Operationell leasing

36

0

0

0

49 788

59 236

52 342

148

0

0

1 922

3 363

2 332
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NOTER TILL BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

31 aug
2017

31 aug
2018

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

500 548 614 189
2 638
2 194
-4 413

-22

Omklassificeringar

32 621

0

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

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

31 aug
2017

31 aug
2018

95 623

69 514

1 959
-18 674

2 654
0

599

0

79 507

72 168

-53 762

-26 098

-6 716
18 674

-5 925
0

-41 804

-32 023

Not 11 - Maskiner och inventarier

Årets försäljning/utrangering

Utgående anskaffningsvärde

Belopp i tkr

531 394 616 361

-179 614 -186 092
-7 758

-9 133

4 388

0

-182 984 -195 225

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

348 410

421 136

Redovisat utgående värde

37 703

40 145

3-65 år

3-65 år

Avskrivningstider:
Genomsnittlig avskrivningstid:

3-33 år
11 år

3-33 år
11 år

34 år

34 år

82 800

33 954

Not - 12 Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde
Specifikation
Markreserv

21 907

21 877

Verksamhetsfastigheter

20 520

19 772

Fastigheter för affärsverksamhet

154 826

183 481

Publika fastigheter

147 588

192 445

3 569

3 561

Fastigheter för annan verksamhet

Årets investeringar
Årets omklassificeringar

52 864

17 614

-33 230

0

Utgående anskaffningsvärde

102 434

51 568

37 985

37 985

0

0

1 500

1 500

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

0

0

100

100

Fibra AB

10

10

Summa

39 595

39 595

Andelar
Sveaskog
Västmanlands tolkservice
Kommuninvest i Sverige AB

37

8

8

17

17

5 811

5 811

Västmanlands läns företagarförening

1

1

Inera AB

0

42

Summa

5 837

5 880
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Belopp i tkr

31 aug
2017

31 aug
2018

Belopp i tkr

Utlämnade lån/långfristig fordran
Kommuninvest i Sverige AB

2 088

2 088

61 200

61 200

Sturestadens Fastighets AB

3 000

3 000

Seniorbostäder i Arboga AB
Marieborgs lagerfastigheter
i Arboga AB

2 250

2 250

Mälarenergi Elnät AB

Avsatt till pensioner inklusive löneskatt
Avsättning ansvarsförbindelse
inklusive löneskatt
Avsättning till deponi

68 867

76 034

316 831

311 509

6 963

7 203

SUMMA

392 662

394 746

Not 20 - Långfristiga skulder
Kommuninvest i Sverige AB

420 839

408 022

25 000

63 224

33 224

453 340

450 740

49 900

49 900

2 911

2 911

662 913

630 313

Bostadsrätter HSB

290

290

Summa

290

290

708 635

676 077

16 176

16 176

-1 438

-2 084

SUMMA

14 738

14 092

723 373

690 169

Not 21 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

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

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

Kortfristig del långfristig skuld

Anslutningsavgifter VA
Ackumulerad upplösning anslutningsavgifter VA

Skuld för investeringsbidrag

436 712

10 070

2 185

34 683

34 862

Flyktingstatsbidrag

26 636

20 726

Kortfristig del långfristig skuld

15 242

14 242

Upplupen pension individuell del

63 569

33 774

SUMMA

90 977

46 239

21 396

22 474

Upplupna löner

0

0

Checkräkningskredit

0

0

9 021

11 620

Skuld till abonnentkollektivet
Övriga kortfristiga skulder

12 931

3 990

298 831

198 323

0

0

VafabMiljö Kommunalförbund

29 445

28 312

Sturestadens Fastighets AB

12 000

12 000

6 831

10 734

SUMMA
22

48

Sparbanken Västra Mälardalen

131 215

110 344

SUMMA

131 237

110 392

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

Not 22 - Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser
Borgensförbindelser

Not 18 - Eget kapital
309 943

328 655

12 259

3 398

322 202

332 053

0

0

59 850

59 850

Därav:
Pensioner

422 912

Semesterlöneskuld

Övriga kortfristiga fordringar

Va-verksamhet

929

2 185

1 139

SUMMA

0

11 797

6 741

Periodens resultat

42 003

10 122

9

Ingående värde

17 315

11 836

0

Not 17 - Kassa och bank
Handkassor

-2 701

Preliminärskatt

11 317

Avräkning moms

-1 942

Arbetsgivaravgift

20 667

Prognos slutavräkning skatt

44 704

51 354

Förråd

Not 16 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

19 257

17 188

Not 15 - Förråd
2 472

-14 242
393 780

27 907

Interimsskulder

SUMMA

-15 242
405 597

129 057

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

2 472

31 aug
2018

Not 19 - Avsättningar

25 000

Arbogabostäder AB

31 aug
2017

38

Västra Mälardalens Kommunalförbund
Förlustansvar för Egnahem
Arboga Golfklubb
SUMMA

112

71

1 400

1 225

49 788

52 342
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Löneförhandlingar för året är avslutade och retroaktiva löner är utbetalda och redovisade under delåret
för samtliga anställda med undantag för lärarna.
Löneökningar från april månad till och med augusti
månad har beräknats och belastat delårsresultatet
även för lärarkollektivet.

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.

Förändringen av semesterlöneskulden, som avser ej
uttagna semesterdagar samt okompenserad övertid,
har belastat periodens resultat med en schablonberäkning utifrån ett genomsnitt av förändringarna de
senaste tre åren.

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).

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
(45 500 kr år 2018).

Intäkter och kostnader
Prognos för avräkningen av skatteintäkterna för
åren 2017 och 2018 har baserats på SKL:s prognos
cirkulär 18:27 i augusti månad 2018.

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.

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.

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

Utifrån anläggningstillgångarnas bokförda värde
beräknas en intern räntekostnad som belastar verksamheten med 1,75 procent. Anläggningstillgångar
för va-verksamheten belastas med kommunens
externa genomsnittsränta.
Exploateringsmark, som är avsedd att försäljas,
klassificerats som omsättningstillgång i kommunens
balansräkning.

Från och med år 2018 redovisar Arboga kommun
timlöner utbetalda för januari till augusti i delårsbokslutet. Det innebär att verkliga timlöner för åtta
månader, avseende december 2017 till och med juli
2018 finns redovisade i delårsbokslutet. Genom
denna förändring av redovisning upphör schablonberäkningen och uppbokning av augusti månads
timlöner.

Leasingavtal, både operationella och finansiella,
redovisas som en upplysningspost i balansräkningen. Finansiell leasing har inte redovisats i
resultat- och balansräkningen på grund av liten
omfattning.

39

EKONOMISK REDOVISNING
REDOVISNINGSPRINCIPER

Under delåret har avsättning för framtida täckning
av Kallstenstippen gjorts med 0,1 mkr. Totalt avsatt
för täckning av Kallstenstippen är 7,2 mkr vid utgången av augusti månad 2018.

verksamheten gäller självkostnadsprincipen och allt
överskott ska återgå till taxekollektivet.
”Pensionsavsättningar” till och med år 1997 utgör
59,9 mkr av kommunens egna kapital vid utgången
av augusti månad 2018.

Omsättningstillgångar har värderats till det lägsta
av anskaffningsvärdet och verkligt värde.

Sammanställd redovisning
Arboga kommun upprättar ingen sammanställd
redovisning per 2018-08-31. 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.

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

Eget kapital
I enlighet med Vattentjänstlagen har periodens
resultat för va-verksamheten ombokats som en
kortfristig skuld till abonnentkollektivet. För va-
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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
2017

Budget
2018

Utfall
31 aug
2017

Utfall
31 aug
2018

Verksamhetens intäkter

1

28 424

28 488

17 079

16 437

Verksamhetens kostnader

2

-20 857

-21 635

-12 204

-11 965

Avskrivningar

3

-5 102

-5 437

-3 228

-3 620

2 465

1 415

1 647

852

Belopp i tkr

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella intäkter

4

5

0

3

9

Finansiella kostnader

5

-2 470

-1 415

-1 650

-861

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
2017

31 aug
2018

10 219

10 261

6 040

5 256

Anläggnings/anslutningsavgifter

632

654

Övriga intäkter

188

266

17 079

16 437

Personalkostnader

-3 233

-3 059

Köp av verksamhet samt konsultkostnad

-2 305

-4 200

Lokal-, markhyror o fastighetskostnader

-1 413

-2 507

Driftkostnader. bränsle, energi o vatten

-1 159

-1 434

Övriga externa kostnader

-4 094

-765

-12 204

-11 965

-2 908

-3 385

Belopp i tkr
Not 1 - Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter
Fast avgift

SUMMA
Not 2 – Verksamhetens kostnader

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

-320

-235

-3 228

-3 620

Räntor likvida medel

0

0

Ränteintäkter på kundfordringar
SUMMA

3
3

9
9

Not 5 – Finansiella kostnader
Räntor på lån från kommunen

-1 650

-861

SUMMA
Not 4 – Finansiella intäkter

Övriga räntekostnader

0

0

-1 650

-861

Periodens resultat

0

0

SUMMA

0

0

SUMMA
Not 6 Årets/periodens resultat
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KASSAFLÖDESANALYS
VA-VERKSAMHETEN
31 aug
2017

31 aug
2018

0

0

3 228

3 620

-147

0

3 081

3 620

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-5 491

1 047

Ökning/minskning förråd och varulager

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

15 713

2 707

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

13 303

7 374

-36 341

-4 125

Försäljning/utrangering materiella anläggningstillgångar

0

0

Investeringar finansiella anläggningstillgångar

0

0

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

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

Försäljning finansiella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

0

0

-36 341

-4 125

10 000

8 850

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring långfristiga skulder

3 687

0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

13 687

8 850

ÅRETS KASSAFLÖDE

-9 351

12 099

4 066

3 812

Likvida medel vid periodens slut

-5 285

15 911

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

-9 351

12 099

Förändring långfristiga fordringar

Likvida medel vid årets början
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BALANSRÄKNI
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BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Not

31 aug
2017

31 aug
2018

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

7

154 499

183 227

Maskiner och inventarier

8

2 832

2 871

Pågående projekt

9

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

35 281

7 478

192 612

193 576

0

255

Förråd

10

Fordringar

11

9 052

4 256

Kassa och bank

12

-5 285

15 911

3 767

20 422

196 379

213 998

0

0

0

0

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

13

- varav årets/periodens resultat
Skulder
Långfristiga skulder

14

165 126

199 949

Kortfristiga skulder

15

31 253

14 049

Summa skulder

196 379

213 998

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

196 379

213 998
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Noter till balansräkning va-verksamheten
31 aug
2017

31 aug
2018

212 927

273 396

2 269

0

Årets försäljning/utrangering

-1 505

0

Omklassificeringar

26 037

0

Utgående anskaffningsvärde

239 728

273 396

Ingående ackumulerade avskrivningar

-83 799

-86 784

-2 935

-3 385

Belopp i tkr
Not 7 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering

1 505

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

-85 229

-90 169

Redovisat utgående värde

154 499

183 227

Avskrivningstider: (ingen avskrivning på mark)

5-65 år

5-65 år

Genomsnittlig avskrivningstid exklusive mark:

48 år

Not 8 - Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets försäljning/utrangering
Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde

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

Redovisat utgående värde
Avskrivningstider:
Genomsnittlig avskrivningstid:

5 219

4 478

0

0

-311

0

325

0

5 233

4 478

-2 420

-1 373

-292

-234

311

0

-2 401

-1 607

2 832

2 871

5-25 år

5-25 år

15 år

Not 9 - Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

27 572

3 353

20 854

4 125

-13 144

0

35 281

7 478

Förråd

0

255

SUMMA

0

255

8 257

3 295

0

137

Årets omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Avskrivningstider: Pågående projekt avskrivs inte.
Not 10 - Förråd

Not 11 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Avräkning moms
Övriga kortfristiga fordringar
SUMMA
45

795

824

9 052

4 256
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31 aug
2017

31 aug
2018

Sparbanken Västra Mälardalen

-5 285

15 911

SUMMA

-5 285

15 911

Ingående värde

0

0

Periodens resultat

0

0

Förändrad redovisningsprincip

0

0

SUMMA

0

0

Lån av kommunen

149 795

159 795

Delsumma

149 795

159 795

Skuld för anslutnings/anläggningsavgift

17 117

42 479

Ackumulerad upplösning skuld anslutnings/anläggningsavgift

-1 786

-2 325

Belopp i tkr
Not 12 - Kassa och bank

Not 13 - Eget kapital

Not 14 - Långfristiga skulder

Delsumma
SUMMA

15 331

40 154

165 126

199 949

1 657

466

104

100

0

0

Not 15 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna semesterlöner
Checkräkningskredit
Skuld till abonnentkollektivet

9 021

11 620

Interimsskulder

20 471

1 863

SUMMA

31 253

14 049
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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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