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

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Kommunen fortsätter att växa

Nominering till Sveriges bästa webbplats

Antalet kommuninvånare fortsatte att öka under år
2015. Vid årsskiftet uppgick antalet Arbogabor till 13
858 invånare.

Arboga kommuns webbplats, arboga.se, nominerades till Sveriges bästa webbplats i kategorin ”Samhällsinformation” tillsammans med Polisen, Elsäkerhetsverket och verksamt.se.

Satsning för att få igång nybyggnation
En förutsättning för att Arboga ska fortsätta att växa
är att det byggs fler bostäder och lokaler i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade därför att erbjuda sänkta markpriser på all planlagd mark i
kommunen under ett och ett halvt år fram till den
sista december 2016. Erbjudandet har gett resultat
och kommunen har sålt flera tomter under året, där
det kommer att byggas småhus eller radhus och
flerbostadshus.

Ett modernt bibliotek
Arboga bibliotek genomgick en större renovering
under året. Arbogaborna har nu ett modernare och
ljusare bibliotek.

Försäljning av Arboga Energi AB
Köpings kommun har visat intresse av att köpa
Arboga Energi AB. Med en gemensam fjärrvärmeproduktion finns stora möjligheter att öka miljövinsterna och skapa en konkurrenskraftig och hållbar
fjärrvärmeverksamhet i regionen.

Invånare och företagare i Arboga är allt mer
nöjda med sin kommun
Såväl invånare som företagare i Arboga blir allt
nöjdare med sin hemkommun, visar två undersökningar under våren. Arbogaborna känner sig också
tryggare, i jämförelse med föregående års undersökningar.

Många ensamkommande flyktingbarn
Det stora antalet flyktingar som kom till Sverige
under år 2015 påverkade även Arboga kommun.
Totalt anvisades 81 ensamkommande flyktingbarn
till kommunen. Under året togs därför ett beslut om
att öppna ett tillfälligt stödboende med 11 platser för
ensamkommande ungdomar i åldern 16-18 år. Boendet öppnar i början av år 2016.

Cityvärdar för att ökad service och trygghet
Under år 2015 genomfördes ett pilotprojekt i Arboga
med cityvärdar. Under perioden juni till och med
september fanns två cityvärdar på plats i centrala
Arboga för att öka tryggheten, trivseln och servicen
till både Arbogabor och besökare.

Fortsatt fokus på lokalfrågor
Behovet av nya lokaler och renoveringar av befintliga lokaler är fortsatt stort, framför allt inom barnoch utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter. För första gången finns därför en strategisk lokalförsörjningsplan, som sammanställer behovet av lokaler och investeringar för åren 2015 till
2018 och ger en helhetsbild.

Högt tryck på förskola och skola
Antalet barn och elever i kommunens utbildningsverksamheter fortsätter att öka. En förskola har öppnats upp tillfälligt för att möta behovet av förskoleplatser. Förskolan och skolan utvecklar även nya
arbetssätt och metoder för att kunna möta elevernas
behov.

Yrkeshögskolans elever är attraktiva på
arbetsmarknaden
Innan sommaren examinerades elever från yrkeshögskoleutbildningarna elkraftsingenjör och underhållsingenjör. Eleverna är eftertraktade på arbetsmarknaden och nio av tio elever fick jobb efter genomförd utbildning.
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INLEDNING

INLEDNING
INLEDNINGEN INNEHÅLLER

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

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
Många nya invånare
År 2015 kan nu läggas till handlingarna. Oerhört många ”bollar har legat och ligger i luften” men vi kan
med glädje konstatera att en del börjar falla på plats.
Arboga kommun fortsätter att växa. Vid årsskiftet
var antalet invånare 13 858 stycken och kommunen
ökade med 227 personer. Målet om att vara 14 000
invånare år 2020 är redan inom räckhåll.

Många ensamkommande flyktingbarn. Det stora
antalet flyktingar som kom till Sverige under år 2015
påverkade även Arboga. Verksamheten för samhällsinformation tog emot 186 nyanlända och det
anvisades totalt 81 ensamkommande barn. Under
året togs beslut om att öppna ett tillfälligt stödboende med elva platser för ensamkommande barn i
åldern 16-18 år.

Satsning för att få igång nybyggnation. En förutsättning för att Arboga ska fortsätta att växa är att
det byggs fler bostäder och lokaler i kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade därför att erbjuda
sänkta markpriser på all planlagd mark fram till den
sista december 2016. Erbjudandet har gett resultat
och femton tomter har sålts där det kommer att
byggas småhus, radhus och flerbostadshus.

Fortsatt fokus på lokalfrågor. Behovet av lokaler
och renoveringar av befintliga lokaler är mycket
omfattande, framför allt inom barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter.
Därför finns nu en strategisk lokalförsörjningsplan
framarbetad, som sammanställer behovet av lokaler
och investeringar för åren 2015-2018. Under hela året
har arbete pågått med att få fram en detaljplan för
fastigheten Tornet innehållande både vård, omsorg
och lättare småindustri. Vid årsskiftet vann den laga
kraft. Därmed kan projektering av ett vård- och
omsorgsboende starta. I Sturestadens regi har ett
Arkivcentrum byggts upp i fastigheten Gösen på
Köpingsvägen.

Invånare och företagare i Arboga är allt mer nöjda.
Detta visar två undersökningar under våren. Arbogaborna känner sig också tryggare, i jämförelse med
föregående års undersökningar.
Cityvärdar för att öka service och trygghet. Under
perioden juni-september genomfördes ett pilotprojekt med två cityvärdar som fanns på plats i centrala
Arboga, för att öka tryggheten, trivseln och servicen
till både Arbogabor och besökare.

Jag vill därmed rikta ett stort tack till all personal och
alla förtroendevalda i Arboga kommun för det
mycket fina arbete ni utfört under år 2015.

Högt tryck på förskola och skola. Antalet barn och
elever i kommunens utbildningsverksamheter fortsätter att öka. En förskola har öppnats upp tillfälligt
för att möta behovet av förskoleplatser. Förskolan
och skolan utvecklar även nya arbetssätt och metoder för att kunna möta elevernas behov.
Nominering till Sveriges bästa webbplats. Arboga
kommuns webbplats, www.arboga.se, blev nominerad till Sveriges bästa webbplats i kategorin ”Samhällsinformation”, tillsammans med Polisen, Elsäkerhetsverket och www.verksamt.se. Vann gjorde
Elsäkerhetsverket men kommunen fick motta pris
som bästa kommun någonsin. All time high!
Ett modernt bibliotek. Arboga bibliotek genomgick
en större renovering under året och är nu modernt
och ljust till gagn för Arbogaborna.
Försäljning av Arboga Energi AB. Långtgående
förhandlingar genomfördes om att sälja Arboga
Energi AB till företaget Vasa Värme AB men i förhandlingarnas slutskede visade Köpings kommun
intresse. Ett erbjudande alltför intressant för att avvisa. Med en gemensam fjärrvärmeproduktion finns
stora möjligheter att öka miljövinsterna och skapa en
konkurrenskraftig och hållbar fjärrvärmeverksamhet
i regionen.

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

VART GICK PENGARNA?

FEM ÅR I SAMMANDRAG
Allmänt

2011

2012

2013

2014

2015

13 302

13 353

13 493

13 631

13 858

Skattesats, totalt

32,24

32,74

32,74

32,74

32,74

Skattesats, kommunen**

21,74

21,86

21,86

21,86

21,86

91

91

91

91

89

921

977

977

974

999

Årets resultat kommunen, mkr

-20,6

28,5

-16,5

18,0

23,2

Årets resultat koncernen, mkr

-22,0

27,7

-11,5

34,5

41,0

632

651

666

696

717

47

49

49

51

52

3

3

-6

-4

-4

106

98

99

99

101

Antal invånare 31/12

Skattekraft i förhållande till riket, procent
Antal tillsvidareanställda
Ekonomi

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

40

39

30

49

46

Nettoinvesteringar, tkr/invånare

3,0

2,9

2,2

3,6

3,3

Balansomslutning, mkr

986

995

1 039

1 168

1 237

Eget kapital, mkr *

174

203

181

197

221

Likviditet, mkr

0,7

16,6

47,1

142,1

90,6

Långfristiga lån, mkr

268

261

279

374

364

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser, procent

17,7

20,4

17,5

16,9

18,0

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser intjänade före 1998, procent

53,7

55,3

53,0

47,1

45,4

Lönekostnader inklusive arvoden exklusive pålägg, mkr

296

310

339

358

383

* Från år 2010 redovisar Arboga kommun pensioner enligt fullfondsmodellen, det vill säga samtliga
pensionsförpliktelser finns redovisade i balansräkningen.
** År 2012 höjdes skattesatsen med 0,12 kronor beroende på skatteväxling för hemsjukvård, 0,16 kronor och för kollektivtrafik, -0,04 kronor.
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F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN INNEHÅLLER

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

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

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

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

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

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

Strategiska områden
Visionen fylls med de strategiska områdena och dess
inriktningstext. De strategiska områdena är de
områden som är viktigast för kommunen för att uppnå

visionen. Genom inriktningstexterna inom de
strategiska områdena förtydligas den politiska viljan.

De strategiska områdena är:
Inspirerande livsmiljö

Inspirerande arbete

Inspirerande lärande

Inspirerande organisation

Övergripande mål och mått
Inom de strategiska områdena finns nio övergripande
mål och 22 mått för år 2015. Flera av målen och måtten
utgår från de undersökningar som gjorts som till
exempel medborgarundersökningen och Kommunens
kvalitet i korthet, där Arboga kommun jämförelsevis

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

Redovisning av måluppfyllelse
Färgerna visar graden av måluppfyllelse.

Målet är uppfyllt eller bedöms uppfyllas under perioden alternativt vid angiven tidpunkt.
Målet är delvis uppfyllt eller bedöms bli delvis uppfyllt under perioden alternativt vid
angiven tidpunkt. Minst 80 procent.
Målet bedöms inte vara uppfyllt eller bli uppfyllt under perioden alternativt vid angiven tidpunkt.
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F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E
V I S I O N 2 0 2 6 O C H S T R A T E G I S K A O M R ÅD E N

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

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

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

Under målet ”Arbogaborna ska ha en god livskvalitet”
finns sex mått varav fyra mått är uppnådda. Ett mått är
inte uppnått medan ett är uppnått till minst 80 procent.

Inom området inspirerande organisation finns tre
mål och fem mått.

Under målet ”Arboga kommun ska verka för att invånarna upplever att de har inflytande i kommunen”
återfinns ett mått som har uppnåtts till minst 80 procent.

Inom målet ”Arboga kommun ska ha effektiva och
tillgängliga tjänster” återfinns två mått. Båda måtten är
uppnådda till minst 80 procent.

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

Målet ”Arboga kommun är och upplevs som en
attraktiv arbetsgivare” mäts genom ett mått. Måttet
har delvis uppnåtts.

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

Målet ”Arboga kommun ska ha en god ekonomisk
hushållning” mäts genom två mått. Ett av måtten har
uppfyllts medan ett har uppfyllts till minst 80 procent.

Inom området inspirerande lärande finns ett mål och
fyra mått. Tre av måtten har uppnåtts år 2015. Ett mått
mäts inte under år 2015.

Av 22 mått som beslutats har 12 uppnåtts, åtta har
uppnåtts till minst 80 procent och ett mått har inte
uppnåtts. Ett mått har inte mätts under år 2015.
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F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E
I N S P I R E R AN D E L I V S M I L J Ö

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

Satsning på nybyggnation ger resultat
Antalet Arbogabor fortsätter att öka. Årets satsning på sänkta markpriser har stimulerat till mer byggande i
kommunen.
Vid årets slut uppgick antalet Arbogabor till 13 858
invånare. Det är en ökning med 227 personer i jämförelse med år 2014.

Försäljning av Arboga Energi AB
Köpings kommun har visat intresse av att köpa
Arboga Energi AB. Med en gemensam fjärrvärmeproduktion finns stora möjligheter att öka miljövinsterna och skapa en konkurrenskraftig och hållbar
fjärrvärmeverksamhet i regionen.

En förutsättning för att Arboga ska fortsätta att växa
är att det byggs fler bostäder och lokaler i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade därför att erbjuda sänkta markpriser på all planlagd mark i
kommunen under ett och ett halvt år fram till den
sista december år 2016.

Cityvärdar för ökad service och trygghet
Under året genomfördes ett pilotprojekt i Arboga
med cityvärdar. Cityvärdar finns i ett tjugotal städer
runt om i Sverige och är ett konkret sätt att arbeta
med såväl trygghet som värdskap. Under perioden
juni till och med september fanns två cityvärdar på
plats i centrala Arboga för att öka tryggheten, trivseln och servicen till både Arbogabor och besökare.
Enligt utvärderingen, som bestod av en enkätundersökning bland aktörer i centrum, uppfyllde projektet
sina mål.

Erbjudandet har gett resultat och kommunen har sålt
flera tomter under året, där det kommer att byggas
småhus eller radhus och flerbostadshus. Ett markanvisningsavtal har också skrivits gällande området
Åbrinken etapp 1, där ett företag arbetar med att
undersöka möjligheterna att utveckla området för
bostäder.

Arbogaborna är allt nöjdare med sin hemkommun

Samverkan med polisen för ökad trygghet
Ett nytt samverkansavtal har tecknats med polisen,
som ska gälla under år 2015. Avtalet innebär att
kommun och polis ska ha ett nära och tydligt samarbete i det brottsförebyggande arbetet. Under året har
fokus varit på trygghet i offentlig miljö. Polisen och
Arboga kommun har även undertecknat gemensamma medborgarlöften för att förebygga brott och
öka tryggheten i Arboga. Medborgarlöften är en
utveckling av samverkansavtalet. Det handlar om
konkreta aktiviteter som kommunen och polisen
tillsammans kommer överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Bland annat lovar
polisen att öka sin synliga närvaro genom fotpatrulllering och kommunen lovar att följa upp och arbeta
vidare med belysningsprogrammet.

I medborgarundersökningen år 2015 har 571 Arbogabor tyckt till om Arboga som en plats att leva på,
kvaliteten på kommunens verksamheter och sina
möjligheter till inflytande på kommunala beslut och
verksamheter.
Undersökningen visar att Arbogaborna blir allt nöjdare med sin kommun. Det område där det har skett
en större förändring i positiv riktning är Arbogabornas upplevda trygghet. För första gången på flera år
känner kommuninvånarna sig tryggare i Arboga.
Enkäten skickades ut till 1 200 statistiskt utvalda
personer i Arboga kommun under våren och 571
valde att besvara den. Förra gången Medborgarundersökningen genomfördes var år 2013.

- 12 –

F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E
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Belysning är viktigt för den upplevda tryggheten.
Under året har därför flera områden fått förstärkt
belysning, bland annat Södra Å-promenaden.

Det pågår också ett arbete för ett virtuellt bibliotek.
Bland annat kan Arbogabor med lånekort ta del av 2
500 dagstidningar från nästan 100 länder och på 50
språk.

Ett modernt bibliotek
Arboga bibliotek genomgick en större renovering
under året och Arbogaborna har nu ett modernare
och ljusare bibliotek. Det pågår också ett arbete för
ett virtuellt bibliotek. Bland annat kan Arbogabor
med lånekort ta del av 2 500 dagstidningar från
nästan 100 länder och på 50 språk.

Lördagsöppet i kommunen
I oktober arrangerades Kommunlördag för att visa
upp många av kommunens verksamheter och erbjuda kommuninvånarna möjlighet till frågor och
dialog med tjänstemän och politiker. Kommunlördag hölls i rådhuset, i arbetsmarknadsenhetens
lokaler och i biblioteket.

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

Mått
Mått 1:1: Arbogas befolkning ska öka.
KF:s mätning: SCB, befolkningsstatistik 31/12 varje år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

13 353

13 493

13 631

Öka jfrt föreg år

13 858

munen bland annat vidtagit följande åtgärder.

Nuläge
Befolkningsminskningen i Arboga under 1990-talet
och början av 2000-talet har efter några år av oförändrad befolkning ersatts av en ökande befolkning.
De senaste åren har befolkningen ökat och mellan
åren 2014 och 2015 har en ökning skett med 227
personer till 13 858 invånare den 31 december 2015.
Det som påverkar befolkningsförändringarna är
födelsenettot, det vill säga skillnaden mellan antalet
födda och döda, samt flyttningsnettot.
Att befolkningsutvecklingen har stabiliserats och
ökat något de senaste åren beror på att Arboga har
haft ett positivt flyttningsnetto, det vill säga att det
är fler som flyttar till Arboga än de som flyttar från
Arboga.
Färre personer i barnafödande ålder avspeglar sig
också i relativt låga födelsetal. De senaste åren har
antalet födda barn ökat något. Med en åldrande
befolkning har födelsenettot varit negativt under
flera år i följd, de senaste åren med cirka 30 personer
per år.
För att öka attraktiviteten att bo i Arboga har kom-








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

Framtid
En viktig målgrupp för tillväxten är unga familjer.
För en fortsatt positiv befolkningsutveckling är det
därför viktigt att locka till sig inflyttare i åldersgruppen 25 till 44 år. En annan viktig åldersgrupp
för tillväxt är gruppen 45 till 64 år.
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Mått
Mått 1:2: Den upplevda tryggheten hos medborgarna i Arboga, ska öka.
KF:s mätning: Trygghetsindex i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år (KKiK).
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2011
46

Utfall 2013

Målvärde 2015

Utfall 2015

Snitt medborgarundersökningen 2015

41

Samma nivå som
snittet i mätningen

49

60

Nuläge
Resultatet av SCB:s medborgarundersökning våren
2015 visar positiva siffror. Den upplevda tryggheten i
Arboga fick där ett index på 49 på en skala 0-100, ju
högre värde desto bättre. Det är en ökning jämfört med
2013 års medborgarundersökning då indexet var 41.
Gränsen för nöjd i SCB:s undersökningar ligger på 55.
Genomsnittet för de kommuner som genomfört undersökningen under våren 2015 är ett index på 60 i upplevd trygghet. Medelbetyget för kommuner i jämförbar
storlek med Arboga var ett index på 63.
Brottsstatistiken i Arboga har de senaste åren legat på
en jämn nivå och utfallet för år 2015 visar en minskning
av antalet anmälda brott med minus 6 procent jämfört
med år 2014. Arboga kommun arbetar aktivt med
trygghetsaspekter inom alla verksamheter.

Polisen i Västra Mälardalen och Arboga kommun har
gemensamt undertecknat ett antal medborgarlöften
som syftar till att öka polisens synlighet och att i den
kommunala planeringen fortsätta arbeta för trygghet.

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

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

Utfall 2014

15

15

Målvärde 2015
Samma som snittet
i mätningen

Utfall 2015

Snitt KKiK 2015

18

15

och att följa kostnadsutvecklingen.

Nuläge
Flera personer har så stora omvårdnadsbehov att
dubbelbemanning blir ett krav för att kunna utföra
omvårdnadsinsatserna och för att uppnå en god
kvalitet samt säkerhet i genomförandet. Vid planeringen i hemtjänsten är ambitionen att så få personal
som möjligt ska besöka den enskilde. För att minska
på antalet medarbetare hemma hos brukarna har de
två stora grupperna, Norr och Söder, delats in i
mindre team för att på så sätt säkra kontinuiteten.
Under året har arbetet påbörjats med ”Koll på hemtjänsten” och som stöd används det analysmaterial
som är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting och Rådet för främjande av kommunala analyser. Arbetet ska leda till att få kontroll på nyckeltal

Framtid
Under år 2016 kommer den evidensbaserade arbetsmetoden Äldres behov i centrum (ÄBIC) att
börja användas inom hela vård och omsorg. Det blir
en kvalitetssäkring av utredning, beslut, utförande
av insatser och uppföljning. Socialnämnden har
beslutat att arbeta vidare med planering av ”nyckelfri hemtjänst”. Arbetet med implementering av kvalitetssystemet fortsätter, analysarbetet ”Koll på hemtjänsten” slutförs under året och arbetsscheman med
delade turer på helgerna kommer att införas i hemtjänsten under år 2016.
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Mått
Mått 1:4: Antal hushåll med barn (under 18 år) som uppbär ekonomiskt bistånd ska minska.
KF:s mätning: Socialnämndens mätning, årligen, genomsnitt per år.
Samordningsansvar: Socialnämnden
Adressering: Socialnämnden
Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

83

76

Minska jfrt 2013

70

Nuläge

anställts inom KAK-projektet år 2015 hade tre
personer barn. Av de 48 personer som totalt har
blivit anställda inom projektet hade 21 barn.
Projektet avslutas vid årsskiftet.

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) fortsätter analysen av de familjer som under längre tid
har uppburit försörjningsstöd. Detta för att skapa
mer riktade insatser och samverka med arbetsmarknadsenheten (AME), arbetsförmedlingen
och försäkringskassan.

Framtid
IFO fortsätter att arbeta med de familjer som
under längre tid har uppburit försörjningsstöd
och erbjuder riktade insatser tillsammans med
AME, arbetsförmedlingen och försäkringskassan.
KAK-projektets arbetsmetoder har implementerats i den ordinarie verksamheten och projektet
övergår nu till förvaltning.

KAK-projektet (Kunskap-Arbete-Kvalitet), vänder sig till personer som har försörjningsstöd och
saknar arbete. För de som deltar i projektet ges
möjligheter att stärka sin självkänsla, få verktyg
för att förändra sin situation och framförallt en
möjlighet till praktik med en efterföljande löneanställning. Projektet har framgångsrikt fortsatt
och av de sex personer som

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

Utfall 2013

Målvärde 2015

Utfall 2015

Snitt medborgarundersökningen
2015

7,2

7,1

Samma nivå som
snittet i mätningen

7,2

7,2
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Nuläge
Arboga kommun verkar för att skapa attraktiva
och ändamålsenliga fritids- och kulturverksamheter för sina invånare. Fritids- och kulturlivet är
en viktig drivkraft för ett demokratiskt och hållbart samhälle. Det skapar mötesplatser som ger
utrymme för mångfald och social sammanhållning. I kommunens 165 registrerade föreningar
finns plats för alla typer av aktiviteter. Verksamheter för barn och ungdomar prioriteras.

föreningslivet, tillsammans med kommunen,
många olika aktiviteter för barn och ungdomar.

Arboga bibliotek har renoverats i omgångar
under året. Renoveringen syftar till att modernisera biblioteket, samtidigt som känslan av ”Arboga bibliotek” ska behållas.

Framtid
Intresset för fritids- och kulturaktiviteter är stort i
Arboga och med tanke på befolkningsutvecklingen är det troligt att utbudet bör fortsätta utvecklas för att tillmötesgå framtida behov.

Ekbacksbadet har under året haft nya aktiviteter i
form av Barnens stora baddag och Halloween,
som lockat ett stort besökarantal. Den nya vattenmassagesängen har också blivit väldigt populär. Efterfrågan på simskola för både barn och
vuxna är fortsatt stor.

Musik- och dansskolans försök med kulturskoleverksamhet permanentas och Arboga Kulturskola med undervisning i fyra estetiska ämnen,
planeras starta höstterminen 2016.

Möjligheten att utöva fritidsintressen underlättas
genom att anläggningar och fritidsområden kan
nås på ett enkelt och säkert sätt. Kommunen har
anlagt en ny gång- och cykelväg vid Ekbackens
IP och Ekbacksbadet. Belysningen förbättras
löpande längs gång- och cykelbanor och andra
gångstråk runt om i kommunen.

I Medborgarhuset är underhållet kraftigt eftersatt
och hösten 2016 planeras en större renovering av
huset.

Konstgräsplanen på Ekbackens IP har fungerat
väl trots en svår vinter med mycket isbeläggning.
Antalet tider för allmänhetens åkning i ishallen
har ökat under året.

Det har under flera år funnits önskemål om belysning på motionsspåret på norr. Spåret anses
vara stadens mest utnyttjade motionsslinga och
belysning av spåret skulle ge bättre förutsättningar för motion. Spåret på norr kan även vara
lämplig för placering av ett utegym. Ett utegym
ger möjlighet till spontanidrott dygnet runt alla
dagar.

En prova på dag genomfördes under hösten med
olika idrottsaktiviteter för eleverna i årskurs 3-4 i
Arboga kommun. Syftet med dagen är att eleverna ska få chans att idrotta och prova på nya aktiviteter. Samtidigt får föreningslivet möjlighet att
visa upp sin verksamhet och även rekrytera nya
medlemmar. Under sport- och höstlov anordnade

En spontanidrottsplats ger möjlighet att gratis
spela boll, basket med mera.

Mått
Mått 1:6: Kvaliteten på ledningsnätet ska vara god för att leveransen av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten ska bibehållas.
KF:s mätning: Egen mätning av förnyelsetakten av ledningsnätet. (Antal meter ledning som bytts ut per år av
totala antal meter dricksvattenledning).
Samordningsansvar: Tekniska nämnden
Adressering: Tekniska nämnden
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

0,7 %

0,8 %

0,5 %

0,7 %

1,32 %

Nuläge
Produktionen vid Arboga vattenverk har under året
fungerat bra med få störningar. Totalt har 1 196 888 m3
dricksvatten producerats vilket är 78 927 m3 mindre än
jämfört med år 2014. Inga vattenprover har varit otjän-
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Enligt Svenskt vatten (branschorganisationen för vattentjänstföretagen i Sverige) bör förnyelsetakten av
ledningsnätet för dricksvatten idag ligga på 0,7 procent.
Genom att förnya dricksvattenledningarna tryggas
leveransen av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten till Arbogaborna. Förnyelsetakten har under året
varit 1,32 procent.

Framtid
För att tillgodose medborgarnas behov vad gäller vatten- och avloppsförsörjning behöver en va-plan upprättas utifrån bland annat EU:s ramdirektiv för vatten och
Vattenmyndighetens kvalitetsnormer för vattendrag.
Länsstyrelsen har också pekat ut flera områden i Arboga som framtida va-verksamhetsområden där all-

männa vattentjänster bör ordnas av kommunen, vilket
kräver en långsiktig planering.
En ny brunn ska driftsättas vid Lungers udde vilket gör
att vattenkvaliteten på dricksvattnet i Lunger och Götlunda kommer att förbättras samt att dricksvattenleveransernas säkerhet ökar.
Mellan Hällarna och Arboga kommer överföringsledningar för vatten och avlopp att anläggas. Det innebär
att avloppsvattnet pumpas från Hällarna till Arboga
avloppsverk och att rent vatten pumpas till Hällarna
från Arboga vattenverk. En överföringsledning är en
långsiktigt hållbar lösning för bra vatten- och avloppshantering i området.

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

Utfall 2013

Snitt medborgarundersökningen 2013

Utfall 2014

Målvärde
2015

Utfall 2015

Snitt medborgarundersökningen
2015

42

39

Ingen mätning

Öka jfrt 2013

41

41

Förtroende och Påverkan.

Nuläge
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-InflytandeIndex (NII), för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Arboga kommun, blev 41 i medborgarundersökningen som gjordes våren 2015.
Faktorer inom NII

Betygsindex

Information

59

Kontakt

53

Förtroende

46

Påverkan

40

Arbogas betyg för de olika faktorerna är i nivå med
genomsnitten för samtliga deltagande kommuner med
undantag för faktorn information som är säkerställt
högre än genomsnittet.
Arbogaborna har möjlighet att framföra synpunkter
och bevaka sina intressen genom exempelvis medborgarförslag, samråd eller medborgardialoger. Exempel
på medborgardialog är snömöten, inköpsförslag till
biblioteket samt aktiviteter som arrangeras av ungdomar och ungdomsfullmäktige.

Framtid

NII-frågorna handlar om ifall medborgarna upplever
att de har inflytande över de beslut som fattas i kommunen och över kommunens verksamheter. Frågeområdet är indelat i de fyra faktorerna Information, Kontakt,

För Arboga kommun är det främst förbättringar av
betygsindexen för faktorerna Förtroende och Påverkan
som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index.
Med ökad medborgardialog, som till exempel informationsmöten, dialogkafé eller förslagsomröstningar på
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webben, kan politikerna fatta beslut som har en djupare
förankring i samhället. Medborgardialogen kan också
utvecklas till ett verktyg inom kommunens styrprocess.
I regeringens utredning från januari 2016, ’Låt fler forma
framtiden!’, föreslås bland annat en ny paragraf i kommunallagen där kommunfullmäktige får i uppdrag att

verka för delaktighet och inflytande inför beslut. I
utredningen förslås också att benämningen medborgarförslag ändras till folkmotion och att fullmäktige bör
anta riktlinjer eller principer för medborgardialoger och
samråd för att uppnå ett jämlikt inflytande.

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

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

0,205 MWh/kvm

0,209 MWh/kvm

0,203 MWh/kvm

Minska jfrt 2013

0,208 MWh/kvm

energieffektiva fönster.

Nuläge
Arboga kommun har med hjälp av statligt stöd,
arbetat för energieffektivisering av kommunala
byggnader och transporter. Projektet pågick under
perioden 2009-2014 och slutredovisades för Energimyndigheten år 2015.
I kommunens Energi- och klimatstrategi finns mål
om att energianvändningen i kommunens fastigheter, fordon och gatubelysning ska minska. I flera
allmänna utrymmen har belysningstimers installerats. Datorer, bildskärmar och belysning stängs av
vid dagens slut för att minska energianvändningen
och risken för brand.
Vid renoveringen av bibliotekets lokaler ersattes de
tidigare armaturerna med energisnål LED-belysning
och de större fönstren har bytts ut till så kallade

Gatubelysningen byts succesivt ut till LED och när
nya belysningsstolpar installeras är det alltid med
lågenergiarmaturer.

Framtid
För att minska energianvändningen i kommunens
fastigheter krävs investeringar som tilläggsisolering,
fönsterbyten och byte av ventilationsaggregat.
Andra åtgärder för att minska kommunens energianvändning kan vara fler miljöfordon, miljömärkta
förbrukningsartiklar, utökad källsortering, energisparlägen på till exempel kopiatorer, lågenergilampor i verksamheterna och ytterligare satsning på
LED-belysning i den offentliga miljön.
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Mått
Mått 3:2: Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen ska öka.
KF:s mätning: SKL:s undersökning årligen (KKiK).
Samordningsansvar: Tekniska nämnden
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

Snitt KKiK 2015

34 %

37 %

Högre än snittet i
mätningen

37 %

34 %

Nuläge

tiga prioriteringen att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
Visionen är att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och
resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av
växthusgaser i atmosfären.

Flera av kommunens fordon är miljöklassade. Arboga kommun har idag 20 etanolbilar, fyra biogasbilar, en elbil samt två elfordon. Utöver det finns även
ett tiotal elcyklar. Några av de miljöbilar som finns i
kommunens fordonspark ingår i bilpoolen, som är
tillgänglig för förvaltningarna inom Arboga kommun.

För att uppnå en fossilfri fordonstrafik krävs en
kombination av samhällsåtgärder som minskar trafikvolymen och som påverkar fördelningen av
transporterna mellan trafikslagen.

Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen är 37 procent.

Vid upphandling av verksamhetsbilar samt poolbilar prioriteras miljö- och säkerhetsaspekter. Hybridbilar utvecklas snabbt och är av stort intresse för
kommunen att införskaffa. Den elektroniska poolbilsbokningen ska driftsättas under år 2016.

Framtid
I regeringens proposition ”En sammanhållen svensk
klimat- och energipolitik” redogörs för den långsik-

Mål 4. Det ska finnas goda möjligheter till pendling med
kollektivtrafik till och från Arboga.
Mått
Mått 4:1: Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, ska
öka.
KF:s mätning: Egen mätning, årligen.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen
Utfall 2013

Utfall 2014

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

Målvärde 2015

Utfall 2015

15+15

13/16 Svealandsbanan
16/17 Mälarbanan

Nuläge
Vid årsskiftet 2014/2015 ökade antalet avgångar på
Mälarbanan till och från Arboga med en avgång i
vardera riktning. Under hösten 2014 skedde också
förändringar till det bättre på Svealandsbanan med
två avgångar från Örebro via Arboga direkt vidare

till Eskilstuna och Stockholm, samt två avgångar i
motsatt riktning, utan byte. Avgångarna är förlagda
till vardagar, morgon och eftermiddag, vilket gynnar
arbetspendlingen.
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pendling som för fritidsresor. Arboga kommuns
anställda bör också, så långt det går, åka tåg till
möten, utbildningar och konferenser för att bidra till
kundunderlaget.

Framtid
För den framtida samhällsutvecklingen, speciellt för
regionförstoring och en omställning till ett miljöanpassat transportsystem, är tågtrafiken avgörande för
Arbogas utveckling, såväl för arbets- och studie-
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Inspirerande lärande
Trygghet, delaktighet, kreativitet och kompetens är ledord för Arbogas förskolor, fritidshem och
skolor. Alla barn och elever blir sedda och får uppmärksamhet.
Arbogas skolor inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Kompetenta lärare och ett bra
ledarskap på alla nivåer bidrar till en god lärmiljö där eleverna utmanas, utvecklas och lyckas
utifrån egna förutsättningar. Mötet, samspelet och dialogen mellan pedagog, barn, elev
och föräldrar genomsyrar hela skoltiden.
Vasagymnasiet håller hög kvalitet och det goda samarbetet med näringslivet utvecklas
ytterligare. Det ger eleverna goda kunskaper och bra förutsättningar att gå vidare till högre
studier eller arbete efter avslutad utbildning.
Vuxenutbildningen bidrar till det livslånga lärandet och ger alla en ny chans.

Nya satsningar och arbetssätt för att möta alla elevers behov
Arboga växer och det märks i alla skolformer. Antalet barn och elever i kommunens utbildningsverksamheter fortsätter att öka.
elevernas läsinlärning stimuleras.
Modersmålsstödjare, fler studiehandledare, nya
mottagningsgrupper för nyanlända elever och en
Delaktighet skapar engagerade elever
förstärkt elevhälsa är några exempel på satsningar
Alla pedagoger strävar efter att fler barn och elever
och nya arbetssätt under året för att kunna möta alla
ska tycka att det är roligt i förskolan och skolan.
elevers behov.
Utökat elevinflytande är en av vägarna för att uppnå
Elever känner sig trygga i skolan
detta. På skolorna finns därför elevråd, matråd och
Trygghet är en central fråga för kommunen. Tidigare
liknande funktioner för delaktighet.
genomförda undersökningar visar att såväl barn
som föräldrar upplever att deras skola och förskola
91 procent av eleverna var behöriga till naär trygg. Den senaste trygghetsundersökningen
tionella program
genomfördes i februari år 2016 bland elever i årskurs
Resultat från de nationella proven i årskurs 3 visar
fem till nio samt årskurs två i gymnasiet. Preliminär
att 78 procent av eleverna nådde målen i svenska. I
statistik från undersökningen visar åter på bra resulmatematik nådde 79 procent av eleverna målen.
tat. Frågan om eleven känner sig trygg i skolan får
ett medelvärde på 3,52 av 4 möjliga.
Omkring 91 procent av eleverna i årskurs 9 var behöriga till ett nationellt program på gymnasiet, vilket
är en bra siffra.

Satsningen på förstelärare och matematik
fortsätter
Satsningen på förstelärare fortsätter. Syftet är att
lärarna ska vara en drivande kraft tillsammans med
rektor för att utveckla skolan de jobbar i. Arbogas
förstelärare har bland annat fått gemensam fortbildning i ett länsövergripande nätverk.

Nästan alla elever på yrkeshögskoleutbildningarna får jobb efter avslutad utbildning
Innan sommaren examinerades elever från yrkeshögskoleutbildningarna elkraftsingenjör och underhållsingenjör. Eleverna är eftertraktade på arbetsmarknaden och nio av tio elever fick jobb efter genomförd utbildning. Högskolecentrum i Arboga har
nu ansökt om att få anordna fler yrkeshögskoleutbildningar.

Även skolans satsning på matematik har fortsatt
under året, bland annat genom deltagandet i Sveriges kommuner och landstings PISA-satsning. Kommunen är även med i Matematiklyftet, en fortbildningssatsning för lärare som undervisar i matematik.

Gymnasiet har inlett nya samarbeten med
internationella perspektiv

En annan satsning som pågår i skolorna är ”En
läsande klass”. Med hjälp av en speciell metod ska

Vasagymnasiet har ett internationellt perspektiv på
flera av sina program, bland annat genom språkstu-
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Bra matvanor främjar lärandet

dier och arbetsplatsförlagt lärande utomlands. Nu
har gymnasiet även samarbeten med ActionAid och
Plan Sverige. Samarbetet ger eleverna möjlighet att,
med utgångspunkt i en hjälporganisations arbete, få
fördjupad förståelse och kunskap i människors livsvillkor samt ger dem möjlighet att lyfta frågor som
berör makt, demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheter.

Matvanor, hälsa och lärande hänger ihop och påverkas av varandra. Skolan är en viktig arena för att
främja bra matvanor.
Under hösten arrangerade kommunen en inspirationsföreläsning om klimatsmarta matvanor för
pedagoger, kökspersonal och föräldrar i Arboga.
Skolorna fick även tävla om vilka skolor som kunde
minska andelen mat som kastas, det så kallade tallrikssvinnet. Målet för varje skola var att i snitt inte
slänga mer än 20 gram mat per dag och inskriven
elev under två veckors tid. Fem skolor i Arboga
klarade målet.

De senaste åren har antalet elever vid Vasagymnasiet ökat. Läsåret 2015/2016 har Vasagymnasiet cirka
390 elever.

Mål och mått
Mål 5: Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och
vara trygga.
Mått
Mått 5:1: Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö i förskolan och skolan ska vara högre än 3 på den fyrgradiga skalan.
KF:s mätning: Egen mätning årligen.
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall 2012

Utfall 2013

Förskola: 3,56
Åk 2: 3,64
Åk 8 och gymn: 3,68

Utfall 2014
Förskola: 3,55
Åk 2: 3,71
Åk 5: 3,59

Ingen mätning

Åk 8: 3,58

Målvärde 2015

Utfall 2015

Högre än 3 i mätningen

Ingen mätning

Gymn: 3,89
Vuxenutb: 3,82
nya skollagen.

Nuläge
Under år 2015 har ingen mätning genomförts. Nästa
mätning sker under våren 2016.
Frågan om trygghet ingick i de enkätundersökningar
som genomfördes under oktober-december 2014.
Den upplevda tryggheten har ökat inom alla elevkategorier men det var en marginell minskning bland
vårdnadshavarna i förskolan.

Den nya formuleringen innebär att arbetet med
elevhälsan främst ska vara förebyggande. Elevhälsan
ska också, som tidigare, även arbeta åtgärdande.
Det centrala elevhälsoteamet Fyren bidrar till att
stärka skolornas elevhälsoteam, bland annat genom
riktade fortbildningsinsatser.

Skola och förskola är i hög grad med och påverkar
vardagen och tryggheten för barn/elever och deras
vårdnadshavare. Kommunen, vårdnadshavarna och
andra aktörer i samhället har ett gemensamt ansvar
och därför är det av stor vikt att det finns ett bra
samarbete.
Elevhälsoteamen har fått ett tydligare uppdrag i den

Framtid
Barnhälsoteamet, vilket är förskolans motsvarighet
till skolornas elevhälsoteam, har nyligen införts.
Effekterna av detta team kommer förhoppningsvis
att märkas i framtiden.
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Mått
Mått 5:2: Andel elever i årskurs 3 som i de nationella proven nått kravnivån för samtliga delprov i svenska och
matematik, ska bibehållas utifrån utfall 2013
KF:s mätning: Skolverket, årligen (KKiK). Uppgifter från Skolverkets databas, Siris.
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

54 %

79 %

85 %

Målvärde
2015
Samma nivå
som utfall
2013

Utfall 2015

Snitt mätningen 2015

83 %

85 %

rarna ska tillsammans med rektor arbeta för en ännu
högre måluppfyllelse.

Nuläge
I Arboga har en stabilisering skett av antal elever
som når kravnivåerna jämfört med åren innan. Arbogas elevers resultat ligger i paritet med riket.

Framtid
Alla undervisande lärare i matematik deltar i Matematiklyftet. En förhoppning är att effekterna blir
ökad måluppfyllelse.
Deltagandet i SKL:s matematiksatsning PISA fortsätter. Fokus kommer att vara på styrning och ledning.
Arbogas deltagande i ”Samverkan för bästa skola”,
som fokuserar på stärkt pedagogisk ledarskap och
ledarskap i klassrummet, kommer även det att förbättra resultaten.
Stärkt elevhälsa på skolorna kommer sannolikt att
innebära att elevresultaten förbättras, då förutsättningarna för en god lärmiljö ökar.
Förstelärarna ges fortsatt utbildning gällande sitt
utvecklingsuppdrag av Mälardalens Högskola.

Kommunen är med i flera nationella satsningar, till
exempel Matematiklyftet och SKL:s matematiksatsning PISA. Syftet med Matematiklyftet är att förbättra både samverkan mellan lärare och lärarnas
undervisningskompetens. Syftet med PISA är att via
styrning och ledning skapa goda förutsättningar för
samverkan, undervisning och uppföljning av elevresultat. I båda satsningarna är fokus på matematikämnet, men eftersom det handlar om synen på
undervisning, vad som påverkar undervisningen
samt att ha gemensam styrning och ledning, gynnas
alla skolämnen i förlängningen av lärdomarna.
I Arboga kommun finns nu 21 förstelärare. Förstelä-

Mått
Mått 5:3: Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet, ska bibehållas utifrån utfall år 2013.
KF:s mätning: Skolverket (KKiK). Uppgifter från Skolverkets databas, Siris.
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

Snitt mätningen 2015

86 %

89 %

91 %

Samma nivå som
utfall 2013

91 %

86 %

Nuläge
Arboga har ökat andelen behöriga elever till gymnasiet
marginellt jämfört med föregående år. Jämfört med
riket ligger Arbogas elever bättre till, cirka 5 procentenheter bättre. Det är många bidragande orsaker till
elevernas ökade kunskapsresultat, bland annat kan
nämnas sambedömningar vid nationella prov och diagnoser, utveckling av elevhälsan på skolorna och
centralt, utveckling av digitala verktyg vid lärandet,
bättre nyttjande av lärarnas behörighet och kompetens,

det systematiska kvalitetsarbetet samt förstelärarnas
roll att vara inspiratörer och drivande i skolutvecklingen.

Framtid
Syftet med utvecklingsarbetet är att effekterna ska leda
till ytterligare ökning av måluppfyllelsen. Ju högre
måluppfyllelsen är ju svårare är den att höja. Därför
kan även en bibehållen nivå räknas som positiv.
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Mått
Mått 5:4: Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år i kommunen, ska vara i samma nivå
som genomsnittet i mätningen.
KF:s mätning: Skolverket (KKiK). Uppgifter från Skolverkets databas, Siris.
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall 2012

76 %

Utfall 2013

Utfall 2014

76 %

70 %

Målvärde 2015

Samma nivå
som snittet i
mätningen

Utfall 2015

74 %

Snitt mätningen 2015

67 %

för ökad kvalitet i undervisningen är fortlöpande
och sker genom kollegialt lärande, ämnesövergripande arbete samt formativ bedömning.

Nuläge
Vasagymnasiet är, enligt Skolinspektionen, att betrakta som en mycket väl fungerande gymnasieskola.

Framtid
En motiverande förutsättning för att eleverna ska nå
så långt som möjligt, och uppnå så höga resultat som
möjligt, är att de förstår hur de ska arbeta för att nå
de resultat och mål de själva vill uppnå.

Pedagoggruppens och förstelärarnas arbete med att
utveckla undervisningen fortsätter och genom elevmedverkan sker en snabb återkoppling på hur
undervisningen kan utvecklas ytterligare. Tidiga
insatser för elever som riskerar att inte nå målen
blir viktiga.

Arbetet med den pedagogiska utvecklingen sker
med de pedagogiska konferenserna som bas. Arbetet
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Inspirerande arbete
Arboga erbjuder en varierad arbetsmarknad inom många olika branscher. En god service
från kommunens alla verksamheter och organisationer uppmuntrar till företagande och bidrar
till att näringslivet växer och utvecklas.
Attraktiva etableringsområden och god tillgång på arbetskraft skapar förutsättningar för nya
branscher och företag.
Arbogas unika kulturmiljö, rika historia och goda värdskap lockar besökare, vilket gör
besöksnäringen till en allt större näringsgren.

Positiv utveckling av företagsklimatet och antalet företag i
kommunen ökar
Företagarna i Arboga blir allt nöjdare med företagsklimatet i kommunen visar en undersökning av Svenskt
Näringsliv. Antalet aktiva företag i kommunen ökade under året.
Svenskt Näringsliv genomförde under våren sin
årliga enkätundersökning om företagsklimatet i
landets kommuner. Resultatet för Arbogas del visar
en positiv utveckling, där det sammanfattande betyget för näringslivsklimatet ökade till 3,48 i jämförelse
med 3,20 år 2014. Arbogas betyg ligger nu över genomsnittet för riket. Fler naturliga mötesplatser
mellan kommun och företag, förbättrad kommunikation och regelbundna företagsbesök har bidragit
till den positiva utvecklingen.
Veckovisa företagsbesök hos lokala företag är ett
exempel på hur kommunen arbetar för att öka dialogen med näringslivet. Besöken är mycket uppskattade och givande för båda parter. Deltagare från
kommunen är kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommunchef samt näringslivschef.

Kungsör.
För fjärde året i rad ökar även antalet arbetstillfällen
i kommunen, enligt statistik från SCB.

Ungdomar får prova på eget företagande
För att stimulera till nyföretagande har 30 gymnasieungdomar i Västra Mälardalen erbjudits möjligheten att söka till ”Roligaste sommarjobbet” genom det
kommungemensamma projektet ”Tillväxt i Västra
Mälardalen”. Det är ett koncept där ungdomar får
pröva sin affärsidé som ett sommarjobb under fyra
veckor. 30 elever sökte, varav 11 var från Arboga.

Överenskommelse ska halvera arbetslösheten bland ungdomar i Arboga kommun
I oktober 2015 var 273 ungdomar mellan 16-24 år
utan sysselsättning i Arboga. Innan årsskiftet undertecknade kommunen och arbetsförmedlingen en
lokal överenskommelse. Målet är att halvera ungdomsarbetslösheten under en period av två år samt
att stärka kompetensen hos unga arbetslösa för att ge
ökade möjligheter till anställning eller vidare studier.

Antalet aktiva företag ökar
Även år 2015 blev ett bra år för nyföretagandet i
Arboga. Speciellt glädjande är att en stor andel av de
nystartade företagen är i aktiebolagsform med avsikt
att anställa personal. Totalt startades 66 nya företag
med F-skatt. Av de företagen är 28 aktiebolag, 37
enskild firma och ett handelsbolag/ kommanditbolag. En intressant nyetablering under delåret är ett
nytt whiskydestilleri, som kommer att vara placerat i
Arboga teknikpark.

Fler besökare får tillgång till turistinformation
Besökarens sätt att söka information förändras och
därmed även den traditionella turistbyråns roll.
Kommunens webbplats arboga.se blir allt viktigare,
liksom marknadsföring i sociala medier. Till exempel har besöken i evenemangskalendern på kommunens webbplats arboga.se ökat med 32 procent i
jämförelse med föregående år.
Fortfarande är dock personlig service mycket viktigt
och genom att, förutom den ordinarie turistbyrån, ha
tre bemannade satelliter till turistbyrån, stärks servicen till turisterna.
En satsning har också skett på fler så kallade ”infopoints” för exponering av tryckt turistinformation

Efter att hänsyn har tagits till nystart, nedläggning,
omlokalisering och nyetablering ligger antalet totalt
aktiva företag i Arboga på en stabil nivå, 1 117 företag med F-skatt. Det är en nettoökning med 21 företag i jämförelse med år 2014, då antalet var 1 096
företag.
Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga
uppgår till 80,83. För länet exklusive Västerås är
motsvarande siffra 74,87. Västerås kommun ligger
på 73,75. Arboga ligger mycket väl till i förhållande
till målet och även i jämförelse med Köping och
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och kartor. Dessa finns nu på hela 17 platser runt om
i kommunen. Dessutom finns nu även ett samarbete
med olika platser och aktörer utanför kommunen
som har en naturlig tillströmning av besökare. Syftet
är att synliggöra material om Arboga och föreslå
resor till kommunen.

Antalet övernattande gäster i kommunen ökade med
2,4 procent enligt senast tillgängliga statistik, som
omfattar året till och med oktober 2015. Även övernattande i husbilar har ökat väsentligt under år 2015,
främst tack vare ytterligare en ställplats vid Hjälmare Docka.

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

Mått 6:1: Sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, ska öka.
KF:s mätning: Svenskt Näringsliv, sammanfattande betyg, årligen.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

Snitt Sv
Näringsliv
2015

3,30

3,17

3,20

Högre än snittet
i mätningen

3,48

3,37

Framtid

Nuläge

Samarbetet med Svenskt Näringsliv kommer att
fortsätta. De regelbundna företagsbesöken, där
kommunalråd, oppositionsråd, kommunchef och
näringslivschef deltar, och som fallit väl ut, kommer
att fortsätta.
Det är också viktigt att bibehålla och utveckla befintliga mötesplatser och skapa nya som efterfrågas av
näringslivet i kommunen liksom att fortsätta
samarbetet med Vasagymnasiet och Högskolecentrum.

Näringslivsklimatet har enligt Svenskt Näringslivs
enkätundersökning ”Lokalt Företagsklimat” förbättrats betydligt under året. Sammanfattande betyget är
nu 3,48 för år 2015 jämfört med 3,20 för år 2014 och
ligger därmed klart över rikssnittet. Fler naturliga
mötesplatser mellan kommun och företag, förbättrad
kommunikation och regelbundna företagsbesök har
bidragit till att skapa ett ännu positivare klimat.
Arboga kommun har under året inlett ett mer aktivt
samarbete med Svenskt Näringsliv för att förbättra
det lokala företagsklimatet.
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Mått
Mått 6:2: Antalet arbetstillfällen i Arboga ska öka varje år.
KF:s mätning: SCB, totalt antal förvärvsarbetande från 16 år med arbetsplats i Arboga kommun (RAMS), mäts
31/12 varje år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Målvärde 2014

Utfall 2014

Utfall 2015

5 480

5 548

5 559

Öka jfrt föregående år

5 561

December 2016

statliga/kommunala enheter sysselsättning i kommunen. Det har startats 66 nya företag år 2015. Flera
av de nystartade företagen anger att de ska ha anställd personal.

Nuläge
Utfall för år 2014 visar en marginell ökning av förvärvsarbetande dagbefolkning jämfört med år 2013.
Den största ökningen är inom näringsgrenarna vårdoch omsorg, sociala tjänster, offentlig förvaltning och
försvar, transport och magasinering samt inom företagstjänster.

Framtid
Arbetet med att bibehålla och utveckla bra kommunikationer till och från Arboga är viktigt. Många
företag och organisationer i Arboga har anställda
som pendlar in till sin arbetsplats.
En viktig faktor för tillväxt av arbetstillfällen är att
det finns god tillgång på planlagd mark för både
nyetableringar och befintliga verksamheter i kommunen.

Arboga hade en nettoökning av 21 företag under år
2015 och i december samma år fanns 1 117 företag
med F-skatt. Under året flyttade 27 företag med Fskatt till Arboga. Tillväxten i arbetstillfällen beror på
fler faktorer som till exempel nystartade företag,
inflyttade företag, befintliga företag samt ekonomiska föreningar. Dessa skapar tillsammans med

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

Utfall 2013

76,3 %

76,0 %

Målvärde 2014
Samma nivå
som snittet i
mätningen

Utfall 2014

Snitt KKiK 2014

Utfall 2015

76,3 %

78,5 %

December
2016

Högskolecentrum och Vasagymnasiet är viktiga för
att trygga framtida kompetensförsörjning, likaså
närheten till högskolor och universitet i närregionen.

Nuläge
I mätningen hade bästa kommun 87,5 procent och
sämsta 64,4 procent. Medelvärdet var 78,5 procent.
Arboga hamnade med 76,3 procent i det mittersta
segmentet i mätningen men under medelvärdet.

Framtid
Kunskapshöjande insatser och uppmuntran till vidareutbildning är viktiga faktorer att arbeta vidare
med. Bra och fungerande samarbeten mellan kommun, skola och näringsliv sker idag men kan utvecklas ytterligare.

En viktig faktor, för att invånarna ska kunna arbeta,
är att det är enkelt och flexibelt att pendla till och
från Arboga. Utmaningen är att få fler att förvärvsarbeta inom vissa åldersgrupper.
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Inspirerande organisation
Arboga kommun är en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna utvecklas och är delaktiga.
Arbetsmiljön är god och hälsofrämjande. Ambitionen är att erbjuda alla den sysselsättningsgrad de önskar. Medarbetare som trivs och mår bra är en förutsättning för en inspirerande
organisation.
Kommunens organisation är effektiv, tillgänglig och tydlig för medarbetare, medborgare och
företagare. Ett gott bemötande ger god service och inbjuder till dialog.
Ekonomin är i balans och kommunens resurser används alltid på bästa sätt såväl på kort
som på lång sikt.

arboga.se var nominerad till Sveriges bästa webbplats
Kommunens webbinformation är bland de bästa i landet och arboga.se var nominerad till Sveriges bästa
webbplats i kategorin ”Samhällsinformation”.
hetschefer, enhetschefer, arbetsledare och teamledare. Svarsfrekvensen på chefsenkäten blev 90 procent.

Under sommaren genomfördes en användarundersökning av webbplatsen. Besökarna fick tycka till om
webbplatsens information, användarvänlighet, design och kontaktmöjligheter. Det etablerade företaget
Web Service Award genomförde undersökningen
och analyserade dess resultat. Resultaten av undersökningen visar på ett mycket bra betyg för arboga.se. Webbplatsens totala index blev 75 på en
skala på 0 till 100. Det är långt över index 46, vilket
är genomsnittsindex för övriga kommuner som har
gjort samma undersökning.

Jämfört med medelvärdet för övriga kommuner,
som besvarat samma medarbetarenkät, ligger Arbogas resultat på samma nivå. Kommunen har något
bättre värden vad gäller friskvård, rekryteringar,
prioritering av arbetsmiljöfrågor samt ledarskapsfrågor. Kommunen ligger något lägre gällande upplevelsen av den fysiska arbetsmiljön och uppfattningen om sjukfrånvaron.

arboga.se blev därför nominerad till Sveriges bästa
webbplats i kategorin ”Samhällsinformation, tillsammans med Polisen, Elsäkerhetsverket och verksamt.se. Arboga vann inte, men fick hedersutmärkelsen ”All time high”. Utmärkelsen delas ut till webbplatser som har lyckats med att ha det högsta Web
Service Index/andelen nöjda besökare någonsin i sin
bransch. Arboga kommun fick utmärkelsen för
kommuner.

Resultatet av chefsenkäten är generellt bra. Cheferna
upplever bland annat att arbetet är utvecklande, att
samarbetet med närmsta chef är bra, att stödet från
kollegorna är bra, att de ges möjlighet till att vara
delaktiga i beslut och förändringar, att informationsflödet är bra samt att många gärna rekommenderar
kommunen som arbetsgivare.

Möjligheter för medarbetare att löneväxla

Kommunens webbplats fick åter högt betyg i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga undersökning över hur lätt det är att hitta information på
kommunernas webbplatser. Arboga placerade sig på
en delad trettondeplats bland landets 290 kommuner.

Arboga kommun tog ett beslut i våras att erbjuda
medarbetare så kallad löneväxling, en möjlighet att
växla lön mot pension. Kommunens chefer har under året fått information om möjligheten samt erbjudande om individuell rådgivning vid intresse. Informationstillfällen för alla intresserade medarbetare
kommer också att anordnas.

Resultat av medarbetarundersökningen år
2015

Arbete för att marknadsföra kommunen
som arbetsgivare

En medarbetarundersökning bland alla anställda i
kommunen genomfördes under hösten. Medarbetarenkäten genomfördes av en extern konsult, främst
utifrån att man som medarbetare ska känna tryggheten i att resultatet av enkäten är helt anonymt.
Svarsfrekvensen landade på 80,2 procent, vilket är
cirka 10 procent högre än vid 2013 års enkät. Samtidigt med medarbetarenkäten genomfördes en chefsenkät för kommunens förvaltningschefer, verksam-

Arboga kommun ingår i Västmanlands kommuner
och landstings (VKL) projekt ”Lyskraft”. Syftet är att
stärka kommunernas attraktionskraft som arbetsgivare. Prioriterade områden är kompetensförsörjningsprocessen, chefs- och ledarutveckling och
marknadsföring av arbetsgivarvarumärket.
Kommunen har också deltagit på två rekryteringsmässor under delåret. Arboga deltog i en mässa
tillsammans med arbetsförmedlingen och Köpings
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och Kungsörs kommuner i syfte att söka semestervikarier till respektive socialförvaltning. En nyhet år
2015 var att semestervikarieansökningarna kunde
ske digitalt.

Arboga kommun erbjuder sedan flera år alla kommunens 17-åringar möjlighet att söka feriepraktikplatser under sommaren. Totalt fick 87 ungdomar
erbjudande om platser inom bland annat vård och
omsorg, vaktmästeri, barnomsorg, föreningsliv och
parkskötsel. Ungdomarna får på så sätt prova på hur
det är att jobba i kommunal verksamhet och får en
inblick i några av de olika områden som en kommun
kan erbjuda som arbetsgivare.

Den andra mässan genomfördes på Örebro Universitet med syfte att marknadsföra kommunen såväl
som arbetsgivare och som ort. Inför mässan tog
barn- och utbildningsförvaltningen fram två filmer
för att presentera förskolan och grundskolan i Arboga. Filmerna blev uppskattade och flera kommuner tog även del av kommunens sätt att arbeta.

Validering av medarbetares kunskaper
Medarbetare inom kostverksamheten vid tekniska
förvaltningen har genomgått validering motsvarande ett treårigt restaurang- och livsmedelsprogram. Validering innebär att en kartläggning genomförs utifrån bedömning och värdering av en individs
faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor.

Arboga kommun deltog även för första gången med
annons i tidningen Framtidsvalet Västmanland som
delas ut till elever i årskurs 8 och 9 samt gymnasiet i
länet. Syftet var att visa Arboga kommun som arbetsgivare och den mångfald av yrken som kommunen kan erbjuda.

Kommunens alla 17-åringar erbjuds feriepraktikplatser

Mål och mått
Mål 7: Arboga kommun ska ha effektiva och tillgängliga tjänster.
Mått

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

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

Snitt KKiK
2015

86 %

91 %

90 %

Samma nivå
som utfall 2013

90 %

80 %

Nuläge

Framtid

Undersökningen om kommunens tillgänglighet på
webben genomförs årligen under våren/ försommaren av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Resultatet redovisas under oktober månad.

För att bibehålla resultatnivån på lång sikt behövs en
satsning på e-tjänster från kommunens sida. Webbplatsen behöver även en ny teknisk plattform. Att få
100 procent bör dock inte ses som ett självändamål.
Arboga kommun bör istället göra strategiska val
gällande webbsatsningar. Dessa val bör baseras på
vad Arbogaborna efterfrågar och vad som ligger i
linje med målen för verksamheterna.

I undersökningen år 2015 blev resultatet 90 procent
för Arbogas del, samma nivå som år 2014. Arboga
hamnade på delad trettonde plats av 290 kommuner.
Snittet i riket var 80 procent år 2015.
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Mått
Mått 7:2: Medarbetarna ska bli mer nöjda med inflytandet över utvecklingen av verksamheten.
KF:s mätning: Medarbetarenkäten, vartannat år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2009

Utfall 2011

Utfall 2013

85,0 %

82,5 %

78,0 %

Nuläge
I medarbetarenkäten år 2015 visade resultatet att 74
procent av medarbetarna upplever sig nöjda med
inflytandet över utvecklingen av verksamheten,
vilket ligger under målvärdet. Resultatet kan förmodligen förklaras med att medarbetarenkäten år
2015 hade en annan utformning vad gäller svarsalternativet jämfört med tidigare enkät. År 2015 var
det en femgradig skala istället för, som i tidigare
enkät, en sexgradig skala. Skalan med fem alternativ
innebar att det gick att svara mer neutralt. Bedömningen av resultatet är ändå att det är en bra nivå av
nöjdhet.

Målvärde 2015
Samma nivå som
utfall 2013

74,0 %



Fortsätta utvecklingen av regelbundna och
innehållsrika arbetsplatsträffar, då det är ett
forum där alla ska få en möjlighet att
komma med idéer och synpunkter, genomföra riskbedömningar samt få ta del av information som rör verksamheten.



Att analysera medarbetarenkäten, på såväl
kommun-, förvaltnings – och enhetsnivå
och utifrån det utarbeta handlingsplaner för
det som behöver utvecklas.



Fortsätta att erbjuda chefer och skyddsombud utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, där stort fokus läggs på vikten av att
genomföra riskbedömningar innan beslut
om verksamhetsförändringar fattas.



Fortsätta utvecklingsarbetet med lönekriterierna samt förankra dessa hos medarbetarna.

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

Framtid

Utfall 2015

Viktiga utvecklingsområden för att nå måluppfyllelsen är bland annat att:

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

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

Utfall 2013

80

72

Målvärde 2015
Högre än snittet i
mätningen

Utfall 2015

Snitt i mätningen

77

78

varandra för att skapa ett lärande och en utveckling,
och dels att möjliggöra analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. Anledningen till att modellen foku-

Nuläge
Syftet med HME-modellen (Hållbart MedarbetarEngagemang) är dels att kommuner och landsting
ska kunna jämföra arbetsgivarpolitiska resultat med
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serar på medarbetarengagemang är att det bedöms
vara en av de viktigaste förutsättningarna för en
organisations förmåga att nå goda resultat, särskilt i
personalintensiva verksamheter.
Totalindexet Hållbart Medarbetarengagemang
(HME), vilket är en sammanräkning av de tre delområdena motivation, ledarskap och styrning, blev
77 för Arboga kommun år 2015. Det ska jämföras
med det nationella indexet på 78 (som baseras på 58
deltagande kommuner som rapporterat in sitt resultat fram till februari 2015).
Positiva aspekter utifrån medarbetarenkäten som
utöver HME-resultatet kan bidra till medarbetarnas
samlade bedömning av Arboga kommun som arbetsgivare:
•Över lag bra resultat på ledarskapsfrågorna.
•Medarbetarna upplever i hög grad att deras arbete
känns meningsfullt.
•Många uppger att de känner sig stolta över att
arbeta i Arboga kommun.

vecklar verksamheten på ett bra sätt.
•Inte har förtroende för kommunledningens (tjänstemännens) långsiktiga arbete med personalfrågorna.

Framtid
För att öka måluppfyllelsen är det flera viktiga områden att fortsätta arbeta inom:
•Att medarbetarna fortsätter att uppleva ett gott
ledarskap som inkluderar tydlighet i mål och förväntningar, återkoppling, förtroende, tillgänglighet,
och delaktighet.
•Ska förtroendet öka bland medarbetarna för kommunledningens långsiktiga arbete med personalprocesserna, är det första steget att kommunens chefer
och arbetsledare upplever att de har det stöd som
behövs i dessa processer. Det innefattar allt från en
bra introduktion, till tydliga och lättillgängliga stödsystem samt utbildning.
•Att kommunledningen mer aktivt arbetar med att
definiera och förmedla utåt vad en attraktiv arbetsgivare innebär för arbetsgivaren Arboga kommun.

Aspekter utifrån medarbetarenkäten som utöver
HME-resultatet kan bidra till att den samlade bedömningen inte blir högre, kan vara att en del medarbetare inte upplever att:
•Kommunen aktivt arbetar för att vara en attraktiv
arbetsgivare (definierat som att attrahera, rekrytera
och behålla personal).
•Inte anser att kommunledningen förnyar och ut-

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

Mått
Mått 9:1: Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning.
KF:s mätning: Egen mätning i samband med bokslutet varje år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

4,5 %

-2,5 %

2,6 %

0,34 %

3,2 %

budget uppgående till 24,5 mkr, främst beroende på
en engångsutdelning på 22,4 mkr från Mälarenergi
Elnät AB. En balans i nämndernas ekonomi är en
förutsättning för en hållbar god ekonomi.

Nuläge
Under föregående mandatperiod uppnåddes inte
målsättningen om ett resultat uppgående till 1 procent i genomsnitt de fyra åren. En avgörande anledning var sänkningen av diskonteringsräntan i pensionsberäkningarna som påverkade resultatet negativt två av de fyra åren.
Resultatet för år 2015 uppgår till 23,2 mkr motsvarande 3,2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Målsättningen för år 2015
uppgick till 0,34 procent eller 2,4 mkr.
Nämndernas budgetavvikelse uppgår till ett underskott på 3,7 mkr medan kommunens finansiering av
verksamheten redovisar ett överskott jämfört med

Framtid
God ekonomisk hushållning kräver långsiktig planering på övergripande nivå inom kommunen men
även inom kommunens olika verksamheter. Det är
viktigt att kunna fatta långsiktiga beslut och samtidigt vara handlingskraftig för att kunna ta vara på
möjligheter och tillfällen som dyker upp.
Ett respektfullt förhållningsätt till såväl egna ekonomiska som personella resurser samt till omvärl-
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dens påverkan är av stor vikt.
De kommande åren är ett resultat minst motsvarande 1 procent av skatteintäkter, generella statsbi-

drag och utjämning nödvändigt om kommunen ska
kunna finansiera investeringarna med egna medel.

Mått
Mått 9:2: Soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara lägst den
nivå som gällde vid mandatperiodens början med oförändrade redovisningsprinciper.
KF:s mätning: Egen mätning i samband med bokslutet varje år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

20,4 %

17,5 %

16,9 %

18,7 %

18,0 %

Soliditeten uppgick vid utgången av år 2015 till 18,0
procent. Målsättningen var 18,7 procent, vilket innebär att måttet inte har uppfyllts.

Nuläge
Under den föregående mandatperioden uppnåddes
inte målsättningen om oförändrad soliditet. Målsättningen var 20,7 procent och utfallet år 2014 blev 16,9
procent. Orsaken till att målsättningen inte nåddes
var framför allt sänkningen av diskonteringsräntan i
pensionsberäkningarna under två av de fyra åren i
mandatperioden. Sänkningen påverkade resultatet
negativt och i förlängningen det egna kapitalet.
Vid ingången av år 2015 (den nya mandatperiodens
början) uppgick soliditeten till 16,9 procent. Målsättningen är att soliditeten ska uppgå till minst 16,9
procent vid utgången av år 2018.

Framtid
I den finansiella profil som Kommunforskning i
Västsverige (Kfi) gjort för Arboga framhålls att ett
bekymmer för Arboga är att kommunen tappar i
soliditet jämfört med övriga länet. Det beror på att
den genomsnittliga resultatnivån varit låg under ett
antal år. För att Arboga inte ska tappa ytterligare i
soliditet jämfört med länet behöver kommunen
stärka resultaten kommande år.
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OMVÄRLDSORIENTERING
Svensk ekonomi återhämtar sig
Tillväxten i Sverige ökade kraftigt under år 2015 jämfört med året innan. Det finns dock
orosmoln. Bland annat oroar sig hushållen för samhällsekonomin.

OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling) reviderar ner prognoserna för världens tillväxt. I november 2015 varnade OECD för att
trycket nedåt i tillväxtmarknader och en svagare
global handel sätter press på världsekonomin. Då
väntades den globala BNP-tillväxten (bruttonationalprodukten) hamna på 3,3 procent år 2016 och 3,6
procent år 2017. Den nya prognosen innebär att
tillväxten nu väntas uppgå till 3,0 procent i år och 3,3
procent nästa år. Nedrevideringen beror huvudsakligen på sämre utsikter i hela världen. De största
effekterna förväntas bland annat USA och eurozonen stå för.

krångliga förhandlingar och framkalla en osäkerhet
som skulle bli ett ”gift för ekonomierna”, menar
Schäuble.
Storbritanniens BNP-tillväxt förväntas bli 2,3 procent
i år och 2,7 procent år 2017 enligt det brittiska konjunkturinstitutet. Exporten förväntas bromsa in,
framför allt till följd av svagare efterfrågan från
tillväxtländer. Det motverkas av en ökad inhemsk
efterfrågan där bland annat sjunkande oljepris lyfter
privatkonsumtionen. När exporten tar bättre fart år
2017 stiger BNP-tillväxten.
Tysklands ekonomi, som är Europas största ekonomi, växte stabilt år 2015 och utvecklingen förväntas fortsätta år 2016. Landet har en sjunkande arbetslöshet och med stigande reallöner står den privata
konsumtionen för största delen av tillväxten i ekonomin. Även offentlig konsumtion, investeringar
och export ökar. Under år 2015 ökade den tyska
BNP-tillväxten med 1,7 procent. Tyskland är tillsammans med Norge Sveriges viktigaste exportland.

Tillväxten i den amerikanska ekonomin väntas bli
2,0 procent i år och 2,2 procent nästa år. Japans ekonomi väntas växa med 0,8 procent år 2016 medan
Kinas ekonomi väntas växa med 6,5 procent år 2016
och sakta in till en tillväxt på 6,2 procent 2017.
För eurozonen förväntas tillväxten bli 1,6 procent år
2016 och 1,7 procent år 2017. Även Tysklands BNPtillväxt ökar år 2017, 1,7 procent, jämfört med prognosen för år 2016 på 1,3 procent. Den italienska
ekonomin väntas växa med endast 1,0 procent år
2016.

I Norge slår oljeprisraset hårt mot företagen. ”Men
ekonomin är under kontroll och regeringen har
muskler att agera” säger statsminister Erna Solberg.
"Totalt sett befinner sig den norska ekonomin inte i
kris", betonar den norska statsministern enligt
Bloomberg News. ”Det går inte att räkna med att
oljepriset stiger igen på kort sikt”, fortsatte statsministern men tillade ”att Norge är väl förberett att
hantera de utmaningar som väntar”. I mitten
av december skrev Norges Bank ned sin BNPprognos till svaga 1,1 procent för år 2016. Framför
allt såg centralbanken svagare utsikter än tidigare
för privatkonsumtionen och företagens investeringar
jämfört med tidigare prognoser.

OECD efterfrågar en ny policymix för att elda på
världskonjunkturen och anser att för många länder
endast förlitar sig på penningpolitiken i dag, vilket
visat sig vara otillräckligt. Istället efterfrågas större
finanspolitisk stimulans.
”När regeringarna i många länder nu kan låna under
långa perioder till väldigt låga räntor finns det utrymme för finanspolitisk expansion för att stärka
efterfrågan”, säger Catherine Mann, chefsekonom på
OECD.

Finlands regering räknar med att landets ekonomi
växte 0,2 procent år 2015 och kommer att växa med
1,2 procent de två kommande åren, enligt
Bloomberg News. Regeringen uppger att "ökningen
av långvarig och strukturell arbetslöshet utgör en
mycket allvarlig orosfaktor".

De senaste åren har Kina stått för en tredjedel av
tillväxten i världen. Nu när den kinesiska ekonomin
saktar in väntas även den globala tillväxten bromsa
in. Inte bara Kinas tillväxt, utan även landets import
har gynnat andra länder. Just nu saknar världen ett
lokomotiv som driver världsekonomin framåt enligt
uppgifter i samband med Economic World Forum.

Danmarks BNP-tillväxt för år 2015 landade på 1,2
procent, enligt den nationella statistikmyndigheten.
Bäst tillväxt hade privatkonsumtionen, plus 2,1 procent, medan däremot exporten sjönk.

I juni 2016 kommer Storbritannien att folkomrösta i
frågan om EU-medlemskap eller inte. Om det brittiska folket säger ja till att lämna EU, så kallat brexit,
skulle det skada både den brittiska, europeiska och
globala ekonomin, säger den tyske finansministern
Wolfgang Schäuble. ”Brexit skulle kräva flera år av

Nedan visas statsskulden som andel av BNP för ett
antal länder.
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upp tillväxten. Ökad befolkning leder till ökad efterfrågan i ekonomin och även ökade offentliga utgifter. En större andel av biståndsbudgeten används nu
i Sverige för att hantera flyktingströmmarna. När
biståndet istället används i Sverige bidrar det till att
öka den inhemska konsumtionen och fungerar som
en finanspolitisk stimulans som driver upp tillväxten
i landet tillfälligt.
Sverige exporterar i dagsläget varor och tjänster
till ett värde som motsvarar cirka 45 procent av BNP.
Importen uppgår till cirka 40 procent.
För svensk del är det framförallt BNP-utvecklingen i
Europa, och främst i våra nordiska grannländer, som
är viktig för landets export. År 2015 gick cirka 24
procent av Sveriges totala export till våra nordiska
grannländer. Sveriges största exportland år 2015 var
Norge, tätt följt av Tyskland. Även USA är ett viktigt
exportland. Exporten består främst av industrivaror
såsom fordon, maskiner och skogsindustriprodukter.
Under senare år har tjänsteexporten ökat i betydelse.

Källa: Ekonomifakta 2015 och Riksgälden

I tabellen kan utläsas att Grekland har den i särklass
högsta statsskulden av BNP. Totalt uppgår Greklands statsskuld år 2014 till drygt 177 procent av
BNP.
Under och efter krisåren i början på 1990-talet ökade
den svenska statsskulden kraftigt och avstannade år
1998 då skuldkvoten uppgick till omkring 75 procent
av BNP. I slutet av år 2014 hade statsskuldens andel
av BNP minskat till omkring 36 procent. Statsskulden som andel av BNP uppgick till knappt 34 procent i slutet av år 2015.

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer, som
mäter näringslivets och hushållens nuläge och framtidstro, backade 3,7 enheter i februari 2016 jämfört
med månaden innan och ligger nu drygt 8 enheter
över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorerna för bygg- och anläggningsverksamhet steg
med en tiondel medan samtliga andra indikatorer
för näringslivet sjönk. Indikatorn för hushållen steg
med 0,4 enheter men ligger fortfarande under det
historiska genomsnittet. Hushållen oroar sig för
svensk ekonomi men är mer optimistiska idag om
sin egen ekonomi än de varit de senaste åtta åren.

Svensk ekonomi växer kraftigt
Den svenska BNP-tillväxten ökade kraftigt under år
2015. Tillväxten blev 4,1 procent jämfört med år
2014. Svensk BNP har ökat med i genomsnitt drygt 2
procent per år från år 1970 fram till år 2014. Under
denna period har dock Sverige upplevt flera djupa
lågkonjunkturer, senast sedan år 2009. Under år 2015
har Sverige lämnat denna period bakom sig. Prognoserna för år 2016 visar på en BNP-tillväxt runt 3,5
procent och en arbetslöshet på omkring 7 procent.
Inflationen bedöms även under år 2016 ligga klart
under Riksbankens mål på 2 procent. De flesta prognosinstitut bedömer att inflationen kommer att
hamna på cirka 1 procent.

Riksbanken sänkte sin styrränta till minus 0,5 procent i februari månad 2016. Negativ styrränta har nu
funnits i Sverige under cirka ett år. Orsaken till den
negativa styrräntan är att inflationen inte tar fart.
Under år 2015 var inflationen, mätt som förändring
av konsumentprisindex (KPI), negativ under fem av
årets månader. Under januari 2016 uppgick förändringen av KPI till 0,8 procent jämfört med samma
månad föregående år. Det är den största positiva
förändringen sedan juni månad 2012. Under februari
månad var inflationstakten 0,4 procent jämfört med
samma period föregående år. I januari 2016 var inflationstakten 0,8 procent jämfört med januari 2015.

Det finns flera risker som kan dra ner utvecklingen
framöver. Ett exempel är osäkerheten kring bostadsmarknaden och utvecklingen av hushållens
skulder. Ett prisfall på bostäder skulle kunna leda till
negativa effekter på hushållens konsumtion och
därmed dämpa BNP-tillväxten.

Nedan visas Sveriges BNP utveckling åren
1995-2014.

Det finns ytterligare ett antal faktorer som talar för
att det inte ska dras alltför stora växlar på den starka
tillväxten. Under år 2015 försvagades kronan med
över 20 procent gentemot dollarn jämfört med föregående år. Den låga räntan gav sannolikt både konsumtion och investeringar en extra skjuts. Ingen av
dessa effekter är bestående. Kronan kan inte försvagas hur mycket som helst och räntan har rimligtvis
nått sin botten vid det här laget.
Den ovanligt starka befolkningstillväxten, bland
annat genom en stor invandring, bidrar till att driva
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i både länet och riket. Dock har åldersgruppen i
procent ökat mycket mer i Arboga än i länet och i
riket. Att befolkningen, 0-5 år, ökat de senaste fyra
åren är ett trendbrott i Arboga. Under år 2010 minskade gruppen med 32 personer och antalet var sedan
oförändrat under år 2011. Under år 2014 ökade
gruppen med 29 personer. Arboga har en mindre
andel 0-5 åringar än jämfört med länet och riket.
Andelen personer i åldern 6-19 år, det vill säga i
skolåldern, är nu något lägre i kommunen jämfört
med länet och riket. Tidigare år har Arboga legat
något högre än länet och riket. Åldersgruppen har
ökat med 44 personer under år 2015. Åldersgruppen
minskade med 45 personer i Arboga under år 2014
(minus 26 mellan åren 2013 och 2014).
I åldersgruppen 20-24 år har en minskning skett i
Arboga under år 2015 med 19 personer Under åren
2011-2014 har åldersgruppen ökat något och för år
2014 var ökningen 36 personer. Arboga har en lägre
andel än länet och riket i denna åldersgrupp.

Källa: Ekonomifakta

Kommunernas preliminära resultat för år 2015 före
extraordinära poster blev 12,6 mdkr (10,4 mdkr år
2014), enligt SCB:s rapportering i början av mars
2016. 90 procent (80 procent) av kommunerna redovisar ett positivt resultat år 2015 före extraordinära
poster. Under år 2015 gjordes återbetalningar från
AFA-försäkring vilket förbättrade kommunernas
resultat med 3,6 mdkr.

Åldersgruppen 25-44 år är den åldersgrupp som har
ökat med flest personer, 101 personer under år 2015.
År 2014 ökade åldersgruppen med 70 personer (år
2013 minskade gruppen med 31 personer). Andelsmässigt är den åldersgruppen mycket mindre i
kommunen (21,4 procent) jämfört med länet (24,1
procent) och riket (26,0 procent).

Arboga
Befolkningen i Arboga kommun ökade under år
2015 med 227 personer jämfört med föregående
årsskifte och uppgick 2015-12-31 till 13 858 invånare.
Utvecklingen har de senast åren varit stabil med en
större ökning under de tre senaste åren. Arboga
kommun har en befolkningsstruktur som kännetecknas av hög andel äldre och låg andel
yngre personer i jämförelse med länet och riket.
Endast åldersgrupperna från 45 år och äldre har en
befolkningsandel som är högre i Arboga än både i
länet och i riket.

I åldersgruppen 45-64 år har en ökning skett med 8
personer under år 2015 att jämföra med en minskning på 48 personer föregående år. Andelsmässig
har Arboga en större andel i denna åldersgrupp (25,5
procent) jämfört med länet (25,3 procent) och riket
(24,8 procent).
Åldersgruppen 65-79 år har ökat med 42 personer.
Andelsmässigt är denna åldersgrupp betydligt större
i kommunen (19,1 procent) jämfört med länet (16,1
procent) och riket (14,7 procent).

De senaste tjugo åren har födelsenettot, det vill säga
födda minus döda, varit negativt för Arboga
kommun. Under år 2015 föddes 139 barn medan
170 invånare avled. Födelsenettot blev minus 31
personer. År 2015 flyttade 988 personer till
kommunen och 738 från kommunen, vilket innebär
ett flyttningsöverskott på 250 personer. Den senaste
sjuårsperioden har flyttningsnettot varit positivt
under samtliga år. De senaste fem åren har
flyttningsnettot varit högre än födelsenettot vilket
innebär befolkningstillväxt.

Andelen personer som är 80 år och äldre har minskat
med 8 personer under år 2015 jämfört med år 2014.
Arbogas andel (6,0 procent) i åldersgruppen är högre
än andelen i länet (5,6 procent) och i riket (5,1 procent). Under år 2014 minskade åldersgruppen med
12 personer.
Ett trendbrott de senaste två åren är att invånarna i
de fertila åldersgrupperna ökar i Arboga, vilket kan
innebära att det kommer att födas fler barn i
kommunen i framtiden.

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

Åldersgruppen 0-6 år och 6-19 år ökar liksom även
65-79 år. Dessa grupper innebär stora krav på de
kommunala resurserna. De befolkningsprognoser
som kommunen gjort fram till år 2026, visar på en
kraftig ökning av antalet personer 80 år och äldre
med början år 2018.

I åldersgruppen 0-5 år ökade antalet personer med
59 mellan åren 2014 och 2015, vilket också är trenden
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Befolkningsstrukturen har stor betydelse för om
kommunen får eller får lämna bidrag i kostnadsutjämningen. Många barn och ungdomar samt
många äldre innebär högre kostnader vilket kostnadsutjämningen ska kompensera för.

arbetsförmedlingen som arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program. Motsvarande andel i
länet var 9,7 (9,4) procent och i riket 7,9 (8,0) procent.
I Arboga var ungdomsarbetslösheten och de i arbetsmarknadspolitiska program (18-24 år) i februari
2016 18,1 (19,8) procent. Motsvarande siffror i länet
var 16,2 (17,4) procent och i riket 12,7 (14,3) procent.

Näringsliv, arbetsmarknad och utbildning
Arboga har en stor bredd på näringslivet med en
högteknologisk profil där det är tillverkningsindustrin och tjänstesektorn som dominerar. Under året
hade Arboga en nettoökning med 21 företag. Vid
årsskiftet 2015/2016 fanns 1 117 (1 096 2014/2015)
registrerade aktiva företag i Arboga kommun, representerade i många olika branscher.

I februari 2016 uppgick i Arboga arbetslösheten och
de som var i arbetsmarknadspolitiska program i
gruppen utrikes födda personer till 42,6 (39,2) procent. I länet och riket uppgick arbetslösheten till 26,0
(24,6) procent respektive 21,5 (20,9) procent. (Källa:
AMS arbetslöshetsstatistik).
Utbildningsnivån är viktig för att företagen ska
kunna rekrytera utbildad arbetskraft. För Arbogas
utveckling är det viktigt att underlätta tillgången till
högre utbildning för både företag och enskilda. Arboga har en högre andel invånare med utbildning
upp till tre års gymnasial utbildningsnivå jämfört
med riket. Däremot är andelen invånare med eftergymnasial utbildning lägre i jämförelse med riket.
Det är främst männen som har en lägre eftergymnasial utbildningsnivå än kvinnorna

Historiskt har Arboga ett flygteknologiskt arv och
även idag är en betydande del av tjänstesektorn
knuten till detta. De militärt relaterade verksamheterna med försvarets logistiklager samt IT-drift och
support är stora arbetsgivare som förstärkts succesivt i Arboga. Arboga kommun är den största arbetsgivaren med 999 tillsvidareanställda. Den näst
största arbetsgivaren är Saab AB som har cirka 550
anställda. Det totala antalet arbetstillfällen har legat
på samma nivå år 2014 som år 2013. Antalet kommuninvånare som förvärvsarbetar var vid utgången
av år 2014 cirka 5 560.

Nedan redovisas befolkningsstrukturen i Arboga,
Västmanlands län samt riket åren 2014 och 2015.

I februari 2016 var 12,4 procent (11,8 år 2015) av
befolkningen i Arboga mellan 16-64 år anmälda till

Ålder

Arboga kommun
befolkning
2014-12-31

Arboga kommun
befolkning
2015-12-31

Arboga kommun
förändring
2014-2015

Arboga kommun
2015
(procent)

Länet 2015
(procent)

Riket 2015
(procent)

0-5

821

880

59

6,4

6,9

7,2

6-19

2 062

2 106

44

15,2

15,5

15,5

20-24

909

890

-19

6,4

6,5

6,7

25-44

2 868

2 969

101

21,4

24,1

26,0

45-64

3 519

3 527

8

25,5

25,3

24,8

65-79

2 609

2 651

42

19,1

16,1

14,7

80+

843

835

-8

6,0

5,6

5,1

Totalt

13 631

13 858

227

100,0

100,0

100,0
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EKONOMISK ANALYS OCH
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Tillfälliga intäkter ger positivt resultat
Årets resultat, intäkter minus kostnader, uppgick för år 2015 till 23,2 mkr. Avvikelsen jämfört med
budget, 2,4 mkr, uppgick till 20,8 mkr. Det positiva resultatet beror huvudsakligen på engångsintäkter.
Styrelsen och nämnderna redovisade ett sammanlagt resultat på minus 3,7 mkr medan finansieringen
av kommunen verksamhet redovisade ett överskott på 24,5 mkr.

Under år 2015 redovisar kommunen engångsintäkter
uppgående till drygt 28 mkr. Det är utdelning från
Mälarenergi Elnät AB på 22,4 mkr samt återbetalning från AFA försäkring med 5,7 mkr som bidrar
till det positiva resultatet. Kommunen har även haft
kostnader, som inte varit budgeterade, uppgående
till nästan 10 mkr. Med justering av ovanstående
intäkter och kostnader uppgår avvikelsen jämfört
med budget för den ordinarie verksamheten till 3,4
mkr år 2015.
Det är av stor vikt för en god ekonomi att verksamheterna har en ekonomi i balans. År 2015 redovisar
styrelsen och nämnderna en sammantagen avvikelse
jämfört med budget på minus 3,7 mkr. Även föregående år redovisade verksamheten negativa avvikelser jämfört med budget, minus 3,6 mkr. Finansieringen av kommunens verksamhet redovisar ett
överskott jämfört med budget uppgående till 24,5
mkr. Det innebär totalt en avvikelse jämfört med
budget på 20,8 mkr.

Under den senaste sjuårsperioden har resultaten
varit positiva i fem år. De två åren med negativt
resultat har diskonteringsräntans sänkning påverkat
kostnaderna kraftigt så att resultatet blivit negativt.
Under år 2011 sänktes diskonteringsräntan i pensionsberäkningarna vilket innebar en ökad kostnad
med cirka 25 mkr. Resultatet av den ordinarie verksamheten år 2011 uppgick till cirka 8 mkr. Även år
2013 sänktes diskonteringsräntan vilket innebar en
ökad kostnad med drygt 31 mkr och som innebar ett
negativt resultat för året. En utredning bland annat
om redovisning av pensioner, har påbörjats och
kommer att redovisa sina slutsatser senast 31 mars
2016.

Resultatet på 23,2 mkr uppgår till 3,2 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.
Kommunens långsiktiga mål är att resultatet ska
uppgå till 1 procent. Målet är satt utifrån att kommunen redovisar pensioner enligt fullfondsmodellen
vilket innebär att samtliga pensionskostnader är
redovisade i resultatet.

Årets resultat i kommunkoncernen uppgick till 41,0
mkr (34,5 mkr år 2014).

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

Underskott för verksamheten
Nämnderna och styrelsen redovisar totalt ett underskott jämfört med budget på 3,7 mkr år 2015. Det är
socialnämnden som redovisar underskott jämfört
med budget år 2015. Underskottet jämfört med budget uppgick år 2015 till 6,2 mkr eller 2,3 procent (7,5
mkr eller 2,9 procent år 2014). Störst avvikelse, i
procent i förhållande till budget, redovisar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, 2,0 mkr eller 3,1
procent (2,8 mkr eller 4,4 procent av budgeten år
2014). Övriga nämnder redovisar mindre överskott.
Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt
nämndernas avvikelser kommenteras närmare under verksamhetsredovisningen.

Nedan redovisas resultatutvecklingen i kommunen
de senaste sju åren.

- 37 –

F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E
E K O N O M I S K AN AL Y S O C H
G O D E K O N O M I S K H U S H ÅL L N I N G

I december 2015 erhöll kommunen ett statsbidrag för
flyktingar uppgående till 22,8 mkr. Löpande får
kommunen schablonersättningar under en tvåårsperiod för flyktingar med permanent uppehållstillstånd.
Hälften av statsbidraget har redovisats år 2015. Under året har en jämn ström av flyktingar kommit till
kommunen.

sen beslutade under hösten 2015 att en särskild utredning om socialnämndens ekonomi, med fokus på
vård och omsorg, ska ske av extern utredare.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, generella
statsbidrag samt utjämning visar hur stor del av
skatteintäkterna som tas i anspråk för den löpande
verksamheten. Under år 2015 har 101,0 procent (99,1
år 2014) använts till den löpande verksamheten.

Totalt har barn- och utbildningsnämnden erhållit 9,1
mkr, socialnämnden 3,1 mkr, samt fritids- och kulturnämnden, 0,1 mkr, totalt 12,3 mkr, från statsbidrag och schablonersättningar.

Arboga, liksom kommunsektorn i helhet, står inför
långsiktiga problem att intäkterna inte kommer att
täcka kostnaderna för de ökade krav som ställs inom
de olika verksamheterna. För att nå en ekonomi i
balans är det viktigt att intäkterna respektive kostnaderna över tiden utvecklas på likartat sätt.

Under år 2015 har kommunstyrelsen varje månad,
med undantag av de första månaderna under året,
behandlat nämndernas prognoser samt prognoserna
för finansiering av kommunens verksamhet. Kommunens totala ekonomiska utveckling har följts upp
vid två tillfällen, efter april månad (prognos 1) och i
samband med delårsrapporten (prognos 2), efter
augusti månads slut. I samband med delårsrapporten följdes även kommunfullmäktiges mål och mått
upp. Nämnderna har följt upp sin ekonomi vid
samtliga nämndssammanträden med undantag för
de första månaderna under året. I samband med
prognos 1 och 2 har även de organisationer där
kommunen har ett betydande inflytande, redovisat
prognoser.

Kommunens totala intäkter har ökat mellan åren
2014 och 2015 med 3,9 procent exklusive tillfälliga
intäkter (5,1 procent år 2013/2014) medan kostnaderna ökat med 3,4 procent exklusive jämförelsestörande poster (3,7 procent 2013/2014). Det är främst
personalkostnaderna som ökat jämfört med året
innan. Ökningen har varit 7,1 procent. Kostnaderna
för timvikarier har ökat kraftigt sedan några år tillbaka. Kostnadsökningen är nästan 30 procent både
mellan åren 2012 och 2013 och mellan åren 2013 och
2014. Mellan åren 2014 och 2015 har ökning varit
lägre men ökningen är ändå 13 procent. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har ökat
med 3,7 procent exklusive statsbidrag för flyktingar.

Totalt redovisades i prognos 1 år 2015, efter april
månad, ett resultat på 14,2 mkr. Budgeterat resultat
uppgick till 2,4 mkr. Styrelsen och nämnderna prognostiserade sammantaget en budgetavvikelse på
minus 5,2 mkr. Endast socialnämnden prognostiserade minus, övriga nämnder prognostiserade ingen
avvikelse mot budget. Finansieringen av kommunens verksamhet beräknades i prognos 1 ge ett överskott om 17,0 mkr.

Kostnaderna för avskrivningar har blivit lägre än
budgeterat. En avvikelse på 4,5 mkr redovisas beroende på att komponentavskrivning införts.
Samtliga bolag och kommunalförbund som kommunen har intressen i redovisade överskott år 2015 med
undantag för Västra Mälardalens kommunalförbund
(minus 1,6 mkr).

Pensioner – redovisade enligt fullfondsmodell

I prognos 2, i samband med delårsrapporten, redovisades ett prognostiserat resultat på 10,4 mkr, vilket
innebar en budgetavvikelse på 8,0 mkr. Av nämnderna prognostiserade socialnämnden minus 6,4
mkr, tekniska nämnden prognostiserade ett minus
på 0,7 mkr samt kommunstyrelsen ett plus på 0,5
mkr. Övriga verksamheter bedömde att den ekonomiska ramen skulle hållas. Totalt bedömdes ett underskott jämfört med budget för styrelsen och
nämnderna på 6,6 mkr. Finansieringen av kommunens verksamhet prognostiserade en budgetavvikelse på 14,6 mkr.

Arboga kommun förändrade år 2010 redovisningsmodellen för pensioner till fullfondsmodellen. De
pensioner som intjänats före år 1998 ska redovisas
enligt blandmodellen enligt lagstiftningen. Det innebär att förändringen och åtagandet inte ska redovisas aktivt i kommunens resultat- och balansräkning.
Enligt fullfondsmodellen redovisas samtliga pensionsåtaganden i kommunens balansräkning, vilket är
den princip Arboga kommun tillämpar från och med
år 2010. För att få jämförbarhet mellan åren redovisas effekterna av fullfondsmodellen i resultaträkningen som en jämförelsestörande post. Kommunens
samlade pensionsåtaganden inklusive särskild löneskatt uppgår vid utgången av år 2015 till 421 mkr
(428 mkr år 2014). Sänkningen beror på lägre avsättning till pensioner intjänade före år 1998.

Under slutet av år 2014 inledde kommunstyrelsen en
särskild uppföljning av socialnämndens ekonomi.
Under år 2015 har den särskilda uppföljningen av
socialnämndens ekonomi fortsatt. Det har inneburit
månatliga träffar då företrädare för kommunstyrelsen har träffat företrädare för nämnden och där mer
detaljerade uppföljningar skett av olika verksamheter inom socialnämndens områden. Kommunstyrel-

Arboga kommun har under ett antal år, till och med
år 1997, avsatt i årets resultat totalt cirka 60 mkr för

- 38 –

F Ö R V AL T N I N G S B E R ÄT T E L S E
E K O N O M I S K AN AL Y S O C H
G O D E K O N O M I S K H U S H ÅL L N I N G

att ”kapa” framtida toppar i pensionsutbetalningarna. Dessa redovisas som en särskild del av kommunens egna kapital. Nedan redovisas kommunens
pensionskostnader för åren 2014 och 2015.

2016 höjs skatten med 0,65 procent i Arboga kommun.

Finansnettot förbättras
Finansnettot, finansiella intäkter reducerat med
finansiella kostnader, uppgick vid utgången av år
2015 till 14,6 mkr.

Pensionskostnader (mkr)
(inklusive särskild löneskatt)

2014

2015

Avsättning intjänade pensioner t o m 1997

-20,2

-17,7

Avsättning intjänade pensioner fr o m 1998

1,3

2,4

Individuell del

21,5

22,5

Pensionsutbetalningar

20,0

20,3

Summa

22,6

27,5

Under år 2015 har en utdelning från Mälarenergi
Elnät AB skett uppgående till 22,4 mkr. De finansiella intäkterna består i övrigt av ränta på utlämnade
lån till fastighetsbolagen (11,8 mkr), lån till Mälarenergi Elnät AB (6,1 mkr), lån till Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB (1,7 mkr) samt borgensavgift
från Arboga Energi AB (2,0 mkr) och VafabMiljö
kommunalförbund, 0,2 mkr.
De finansiella kostnaderna avser, förutom ränta på
pensionsskulden, räntekostnader för upptagna lån,
6,3 mkr. Kommunens genomsnittliga låneränta uppgick till 1,7 procent under år 2015 jämfört med 2,60
procent under år 2014.

Blandmodell
Om kommunen hade redovisat pensioner enligt
blandmodellen skulle resultatet år 2015 uppgått till
11,9 mkr. Det egna kapitalet skulle uppgått till 561,8
mkr.

Eget kapital förbättras
När Arboga kommun övergick till fullfondsmodell
för redovisning av pensionsåtaganden år 2010 reducerades det egna kapitalet motsvarande den tidigare
ansvarsförbindelsen, vilken uppgick till 347,9 mkr
inklusive särskild löneskatt. Vid ingången av år 2015
uppgick det egna kapitalet till 197,4 mkr. Under år
2015 skedde en förbättring av det egna kapitalet
motsvarande resultatet för år 2015, 23,2 mkr. Det
innebär ett eget kapital uppgående till 220,6 vid
utgången av år 2015.

Sämre utfall på skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämning
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
redovisade ett underskott jämfört med budget på 2,5
mkr. Innevarande år får kommunen preliminära
skatteintäkter samt en slutavräkning för föregående
års skatteintäkter. Till årets skatteintäkter läggs även
en prognos för slutavräkningen för innevarande år.
Generella statsbidrag, utjämning och fastighetsavgift
redovisar för år 2015 ett överskott jämfört med budget uppgående till 5,8 mkr medan skatteintäkterna
inklusive avräkningar visar ett underskott jämfört
med budget på 8,3 mkr. Det är inkomstutjämningen
som redovisar överskott (11,7 mkr) beroende på fler
invånare än budgeterat, men även på grund av
kommunens sjunkande egna skattekraft. Arboga
kommuns egna skattekraft år 2015 uppgår till 89
procent (91 procent 2014) i förhållande till riket (100
procent). Det innebär att utvecklingen av de taxerade inkomsterna i Arboga kommun i förhållande
till riket är lägre, vilket innebär lägre skatteintäkter.
Kommunen får genom inkomstutjämningen kompensation för det minskade egna skatteunderlaget.
Samtliga kommuner är garanterade 115 procent av
medelskattekraften. Staten skjuter till medel upp till
garantinivån.

Utvecklingen av kommunens egna kapital framgår
av nedanstående diagram.

Kommunens skattesats uppgick år 2015 till 21,86
procent. Den totala skattesatsen i Arboga inklusive
landstingsskatten uppgick för år 2015 till 32,74 procent. Två kommuner i länet har lägre skatt än Arboga; Västerås, 20,36 procent samt Hallstahammar,
21,81 procent. Genomsnittet i länet år 2015 var 21,11
procent för kommunalskatten och inklusive landstingsskatt, 31,99 procent. Genomsnittet i riket uppgick för år 2015 till 20,70 respektive 31,99 procent. År

Koncernens egna kapital vid utgången av år 2015
uppgår till 262,6 mkr (223,6 mkr år 2014).

Balanskravsavstämning
Årets resultat för Arboga kommun uppgick för år
2015 till 23,2 mkr (18 mkr år 2014), vilket innebär att
intäkterna översteg kostnaderna med motsvarande.
Enligt lagstiftningen ska intäkterna överstiga kostnaderna varje år om inte synnerliga skäl finns till
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avsteg från lagstiftningen, det så kallade balanskravet. En balanskravsavstämning ska göras varje år för
att redovisa om balanskravet är uppfyllt. Vid balanskravsavstämning ska realisationsvinster vid
försäljning av tillgångar avräknas resultatet. Realisationsvinsterna uppgår år 2015 till 0,3 mkr. Avstämningen mot balanskravet år 2015 uppgår till 22,9
mkr. I samband med kommunfullmäktiges behandling av 2006 års årsredovisning fattades beslut att
överskottet år 2006 skulle kunna ”komma att användas för oväntade kostnadsökningar eller intäktsminskningar som leder till underskott”. Samma
beslut fattades i samband med 2008, 2010, 2012, 2013
samt 2014 års bokslut. Under de senaste tio åren har
resultat enligt nedanstående tabell redovisats efter
justering för realisationsvinster samt, för åren 2011
och 2013, sänkning av diskonteringsräntan med
åberopande av synnerliga skäl.

sultatet blir 11,6 mkr. För att kunna avsätta till RUR
ska balanskravsresultatet överstiga 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
(7,2 mkr), vilket det gör år 2015 men kommunen har
ändå valt att inte göra någon avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR).

Hög investeringsnivå
Nettoinvesteringarna uppgick år 2015 till 46,2 mkr
(49,2 mkr år 2014) jämfört med budget på 83,6 mkr.
De senaste åren har investeringsnivån i kommunen
sänkts beroende på att verksamhetsfastigheterna och
bostäderna har överlåtits till kommunala bolag.
Investeringarna i koncernen, inklusive kommunen,
uppgick till 181 mkr år 2015 (83 mkr år 2014). Störst
ökning av investeringarna har skett i Rådhuskoncernen genom förvärv av fastigheten Tornet.
Nivån på de budgeterade skattefinansierade investeringarna bestäms av avskrivningarnas storlek och
årets resultat reducerat med amorteringar. De skattefinansierade investeringarna uppgick år 2015 till 36,3
mkr (38,0 mkr år 2014) medan de avgiftsfinansierade
investeringarna (va-verksamhet) uppgick till 9,9 mkr
(11,2 mkr).

Balanskravsavstämning
År

MKR

2006

15,3

2007

-1,7

2008

2,1

2009

-1,0

2010

16,4

2011

4,1

2012

27,9

2013

13,8

2014

16,8

2015 resultat

23,2

2015 reavinster
Summa

De största investeringarna under året har bland
annat varit investeringar i va-verksamheten, 9,9 mkr,
exploatering Hällarna, 7,9 mkr, beläggning av gator
och vägar, 5,4 mkr, kanalisation, 4,1 mkr samt Citybanan, 4,0 mkr. Kommunen har förbundit sig att
lämna bidrag till Citybanan, så kallat infrastrukturellt bidrag, under en femårsperiod med start år
2013. Totalt kommer kommunen att bidra med cirka
15 mkr.

-0,3
116,6

Nettoinvesteringarna i förhållande till verksamhetens nettokostnader ger ett jämförelsemått på investeringsnivån. Enligt Kommunforskning i Västsverige,
som gör finansiella profiler för kommuner, uppgår
investeringarna i förhållande till nettokostnaderna
till cirka 8 procent i de flesta län. Andelen är något
högre i storstadsområdena, där andelen ligger på 10
till 12 procent. I Västmanland var motsvarande siffra
cirka 6 procent. Kommunens nettoinvesteringar
uppgick till 6,4 procent av verksamhetens nettokostnader år 2015 (7,3 procent år 2014) och ligger i nivå
med länet men lägre än jämförbara kommuner.

Balanskravsutredning

Årets resultat

23,2

Samtliga realisationsvinster

-0,3

Realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet

0

Realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet

0

Orealiserade förluster i värdepapper

0

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjustering

0

Medel till resultatutjämningsreserv

0

Medel från resultatutjämningsreserv

0

Årets balanskravsresultat

Anläggningstillgångarna har ökat

22,9

Anläggningstillgångarna har ökat med 100,4 mkr
under år 2015. Ökningen beror på att de finansiella
anläggningstillgångarna ökat med 85,3 mkr genom
ökad utlåning till fastighetskoncernen. De materiella
anläggningstillgångarna har ökat med 15,1 mkr.

22,9

Resultatutjämningsreserv

Kommuninvest liksom övriga banker och kreditinstitut måste stärka sitt kapital för att leva upp till det
nya bruttosoliditetskravet. Arboga kommun valde
under år 2015 att utöka insatskapitalet i Kommuninvest med 4,3 mkr till högsta önskvärda nivå, 900 kr

Kommunfullmäktige beslutade om införande av
resultatutjämningsreserv (RUR) i Arboga kommun
från och med år 2014. Resultatet enligt blandmodellen uppgår till 11,9 mkr år 2015. Realisationsvinster ska justera resultatet med 0,3 mkr. Balanskravsre-
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per invånare. Den fördel Arboga kommun uppnår
med högsta nivå av insatskapital är att kommunen
får behålla framtida återbäring och ränta.

som finansierats med egna medel. Soliditeten bör
långsiktigt öka eller vara oförändrad.
Soliditeten, beräknad inklusive samtliga pensionsförpliktelser, uppgick vid utgången av år 2015 till
18,0 procent (16,9 procent år 2014). Jämfört med
genomsnittet i länet år 2014, som uppgick till 7,0
procent, har Arboga kommun en god soliditet.

Bättre likviditet år 2015
Likviditeten uppgick vid ingången av år 2015 till
142,1 mkr. Den 30 december 2014 nyupplånade
kommunen 84,0 mkr för vidareutlåning till Rådhuskoncernen den 2 januari 2015. Nyupplåningen finansierade förvärvet av fastigheten Tornet 1 som tidigare ägts av Jehovas Vittnen. Vid utgången av år
2015 uppgick kommunens likviditet till 90,6 mkr.
Ingen nyupplåning har skett under år 2015. Kommunens totala låneskuld uppgick vid utgången av år
2015 till 366 mkr (378 mkr vid utgången av år 2014).
Löpande amorteringar av lån har år 2015 skett med
12,0 mkr. Arboga kommun har hela låneskulden
placerad i Kommuninvest. Kommuninvest ägs av
kommuner och landsting i Sverige. Arboga kommun
är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.
Samtliga medlemmar har ingått så kallad solidarisk
borgen med ett inbördes regressavtal mellan medlemmarna. Kommuninvest följer enskilda kommuners och landstings ekonomi och sätter en generell
lånelimit för samtliga kommunkoncerner. Lånelimiten uppgår för tillfället till 123 tkr per invånare. För
Arboga kommunkoncern innebär det att det i dagsläget finns ett ytterligare låneutrymme på cirka 288
mkr för år 2016.

Kommunens soliditet exklusive fullfondsredovisning av pensioner uppgår vid utgången av år 2015
till 45,4 procent (47,1 procent år 2014).
Ju högre soliditet desto större andel av tillgångarna
har finansierats med egna medel.
Vid en bedömning av soliditetens utveckling är det
viktigt att analysera orsakerna till förändringen.
Soliditetens utveckling påverkas dels av utvecklingen av det egna kapitalet och dels av tillgångarnas
förändring. Under år 2015 har det egna kapitalet i
jämförelse med år 2014 förbättrats med 23,2 mkr
samtidigt som kommunens tillgångar har ökat med
69 mkr. Soliditetsförbättringen med 1,1 procent har
påverkats i stor omfattning av det positiva resultatet.
Tillgångsökningen har inte varit tillräcklig för att
höja soliditeten.
Nedan redovisas soliditetsutvecklingen för åren
2011-2015.
Soliditetsutveckling (procent)

Låneskuldens utveckling (inklusive kortfristig del)
under åren 2009-2015 framgår av nedanstående
diagram.

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

2011

2012

2013

2014

2015

54

55

53

47

45

18

20

18

17

18

Kommunkoncernens soliditet uppgick vid utgången
av år 2015 till 14,3 procent (12,5 procent år 2014)
inklusive samtliga pensionsåtaganden. Soliditeten
exklusive pensionsåtaganden enligt fullfondsmodellen uppgick till 32,9 procent (32,1 procent 2014).
Kommunens ekonomi och förutsättningar påverkas
av många olika faktorer. Nedan beskrivs effekten av
några av dessa i en känslighetsanalys.
Koncernens långfristiga låneskuld uppgick vid utgången av år 2015 till 870 mkr (918 mkr år 2014).
Störst andel av låneskulden har Arboga kommun, 42
procent, medan Sturestadens Fastighets AB står för
32 procent och Arboga Energi AB för 26 procent. I
koncernen Arboga kommun tas endast in hälften av
Sturestadens låneskuld.

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

Förbättrad soliditet

Befolkningsförändring 100 invånare

Soliditeten beskriver kommunens långsiktiga ekonomiska styrka och visar hur stor del av tillgångarna
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Kommunstyrelsen kommer att följa kommunens
ekonomiska utveckling varje månad år 2016 med
undantag för de första månaderna av året.

Minskande borgensåtaganden
Kommunens borgensåtaganden uppgick till 262,6
mkr vid utgången av år 2015, vilket är en minskning
jämfört med år 2014 med 8,6 mkr. Av de totala borgensåtagandena uppgår borgen till Arboga Energi
AB till 225,5 mkr och till delägda bolag, 35,4 mkr,
vilket utgör drygt 99 procent av de totala borgensåtagandena.

God ekonomisk hushållning
I den beslutade mål- och resultatstyrningsmodellen
har kommunfullmäktige sedan tidigare beslutat om
två mått för att mäta målet ”Arboga kommun ska ha
en god ekonomisk hushållning”. Under år 2013 beslutade kommunfullmäktige att detta mål och följande mått ska gälla som riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Övriga borgensåtaganden uppgår till 1,7 mkr (2,3
mkr år 2014) och består av borgen för förlustansvar
egna hem, 0,1 mkr och borgen till Arboga golfklubb,
1,6 mkr. Kommunen har inte åtaganden för så kallade fallskärmsavtal.

Måttet att ”resultatet ska under mandatperioden i
genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning”
har under år 2015 uppnåtts. Utfallet blev 3,2 procent.

Framtiden
Befolkningsutvecklingen är avgörande för alla
kommuners utveckling. Ett ökande befolkningsunderlag innebär ökade skatteintäkter och bidrag vilket
i sin tur leder till bättre förutsättningar att bedriva
kommunal service. Samtidigt ställs krav på mer
resurser för att kunna ge service beroende på inom
vilka åldersgrupper befolkningen ökar. Under det
senaste året kan en större befolkningsökning konstateras. Arboga kommun ökade under år 2015 sin
befolkning med 227 personer (138 år 2014) och invånarantalet uppgår per 2015-12-31 till 13 858 invånare
(13 631 invånare 2014-12-31).

Måttet att ”soliditeten, inklusive samtliga pensionsåtaganden, ska i slutet av varje mandatperiod vara
lägst den nivå som gällde vid mandatperiodens
början med oförändrade redovisningsprinciper” har
uppnåtts till minst 80 procent år 2015. Soliditeten vid
ingången av mandatperioden uppgick till 16,9 procent. Vid utgången av år 2015 uppgick soliditeten till
18,0 procent. Målvärdet för år 2015 var 18,7 procent.

I början av maj 2016 kommer SKL att presentera en
prognos för skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning för åren framöver. Prognosen kommer att
utgöra underlag för budgeten för åren 2017-2019.
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Kommunen har under perioden försvagat poängen
för samtliga fyra perspektiv. De nyckeltal som försämrats är budgetföljsamhet, resultat för extraordinära poster, genomsnittligt resultat under de senaste
åren, skattefinansieringsgraden av investeringarna
samt finansiella nettotillgångar. Övriga tre nyckeltal
blev oförändrade under perioden.

Finansiell profil för Arboga kommun
Under hösten 2015 har Arboga kommun, för sjätte
gången, tillsammans med ytterligare fem kommuner
i länet deltagit i en jämförelse av finansiella nyckeltal.
Jämförelsen har utförts av Kommunforskning i
Västsverige (Kfi). Syftet med jämförelsen är att analysera var Arboga kommun befinner sig finansiellt i
jämförelse med de övriga nio kommunerna i Västmanland. En jämförelse har även gjorts med rikets
samtliga kommuner.

År 2014 ligger Arboga kommun, enligt Kfi, poängmässigt i nivå med snittet i länet för perspektiven
riskförhållande och långsiktig handlingsberedskap.
Däremot uppvisade kontroll och kortsiktig handlingsberedskap svagare värde än genomsnittet.

Profilen innehåller jämförelser utifrån fyra finansiella perspektiv och åtta nyckeltal. Nyckeltalen speglar kommunernas finansiella status. De fyra perspektiven är långsiktig betalningsberedskap eller kapacitet, kortsiktig betalningsberedskap, riskförhållande
samt kontroll över den finansiella utvecklingen.
Profilen har omfattat åren 2008-2014. Nedan redovisas de senaste tre åren, 2012-2014. De nyckeltal som
använts är skattesats, soliditet, finansiella nettotillgångar, kassalikviditet, budgetföljsamhet, resultat
före extraordinära poster, genomsnittligt resultat de
senaste tre åren samt skattefinansieringsgrad av
investeringar.

Diskonteringsräntan sänktes åren 2011 och 2013 och
bidrog till att resultatet sjönk och att soliditeten försämrades. Arbogas likviditet har historiskt varit låg
men under de senaste åren har en förbättring skett.
Arboga förstärker likviditeten med en checkkredit
på 50 mkr som inte ingår i bedömningen i profilen.
Arboga ligger år 2014 på medelbetyg eller bättre
betyg på tre av de åtta nyckeltalen (fyra år 2013)
jämfört med kommunerna i Västmanlands län. Jämfört med riket ligger Arboga på medelvärdet eller
bättre på sex av de åtta nyckeltalen (sex år 2013).
Det är främst resultatet år 2014 samt skattesatsen
som har sämre utfall än genomsnittet i riket.

Trenden de tre åren visar en försämring för Arboga
kommun, framförallt jämfört med Västmanlands län.

Arboga (rött) jämfört med Västmanland

Arboga (grönt) jämfört med riket
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MEDARBETARE
Stora pensionsavgångar inom de kommande tio åren
Fram till år 2026 kommer 260 anställda eller 26 procent att gå i pension.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade kommunen 999 personer tillsvidareanställda varav 322 på deltid. (974
personer 2014/2015 varav 291 på deltid). Andelen
deltidsanställningar har ökat med 2,5 procentenheter.

och fritidshem samt förskolorna Ärlan, Junibacken
samt Fasanen.

ArbogaTid prövas
Projektet ArbogaTid påbörjades i april 2014 med
syfte att stegvis planera införandet av önskad, höjd,
sysselsättningsgrad i hela kommunen. Projektet har
genomförts i utvalda pilotenheter inom socialförvaltningen. Projektet har utvärderats år 2015. Utvärderingen visar att de stödsystem som idag finns inte
motsvarar de behov som finns. Projektet lades vilande vid årsskiftet. Syftet är att finna nya administrativa lösningar så att ArbogaTid kan återupptas år
2017.

Stor andel kvinnor och få unga
Merparten av de som arbetar i kommunen är kvinnor. Vid årsskiftet 2015/2016 var andelen kvinnor 85
procent, vilket är detsamma som vid årsskiftet
2014/2015.
Medelåldern var 49 år för kvinnor (48 år 2014) och 51
år för män (samma som år 2014). Medelåldern tenderar att öka.

Stor rörlighet
Under året har 134 tjänster utannonserats (163 under
samma period år 2014) varav 65 tillsvidareanställningar och 69 vikariat (72/91 år 2014).

Personalkostnader
Totalt uppgår personalkostnaderna år 2015 till cirka
525 mkr inklusive arvoden och pålägg för arbetsgivaravgifter med mera (490 mkr år 2014). Personalkostnadernas andel av kommunens externa verksamhetskostnader var 61 procent år 2015 (59 procent
år 2014).

Av de 65 utannonserade tillsvidaretjänsterna kan 34
procent (22 personer) härledas till beräknade pensionsavgångar. 43 personer har avslutat sin anställning av andra skäl. Fler och fler yrkesgrupper med
eftergymnasial utbildning är svåra att rekrytera. I
synnerhet inom förskola, skola och vård och omsorg
har det varit få eller inga sökande.
Utöver detta har 150 semestervikariat (168 år 2014)
och 18 698 beställningar (17 462 år 2014) via bemanningsenheten ”en väg in” blivit tillsatta. Dessutom
har 970 beställningar (1 107 år 2014) inkommit till
bemanningsenheten där vikarie inte lyckats tillsättas
eller beställningen avbeställts.

Satsningar på hälsa
En stor del av kommunens hälsofrämjande arbete
har inriktning av att stödja arbetslag och dess chefer
i att utveckla samarbetsförmågan och kommunikationen. Det kan röra sig om ett rent utvecklande syfte
men är ofta utifrån att arbetslagen har problem.
År 2015 prioriterades arbetsmiljöutbildningar för
skyddsombud och chefer i syfte att tidigt fånga upp
arbetsmiljöproblem som bland annat kan leda till
ohälsa. Utbildningarna genomfördes partsgemensamt.

Löneöversyn 2015
Samtliga lokala förhandlingar med anledning av
löneöversyn år 2015 avslutades så att ny lön kunde
utbetalas under april månad.

Hälsotimma eller friskvårdspeng erbjuds till medarbetarna. I dag finns ingen utarbetad metod för att
mäta i hur stor del detta nyttjas av medarbetarna.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron år 2015 i procent av arbetad
tid var 6,7 procent och ligger ungefär på samma nivå
som år 2014 (6,8 procent). Däremot har sjukfrånvaron i 60 dagar eller mer ökat i procent av den totala
sjukfrånvaron till 38,2 procent mot fjolårets 35,6
procent. Kvinnornas andel har ökat till 39,9 procent
jämfört med fjolårets 35,5 procent. Männens andel
har minskat till 26,7 procent i förhållande till tidigare
35,7 procent.

Arbetsmiljö
Under året har 62 arbetsskadeanmälningar skrivits i
kommunen (52 år 2014). Majoriteten av anmälningarna kommer från socialförvaltningen, 38 stycken (27
år 2014). Arbetsskadeanmälningarna är fördelade på
sjukdom, 8 stycken, olycksfall, 45 stycken, samt färdolycksfall, 9 stycken.
53 personer har omfattats av rehabiliteringsåtgärder.
Arbetsmiljöverket har gjort fyra arbetsmiljöinspektioner. Inspektionerna har utförts på Götlunda skola
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Stora pensionsavgångar
Total sjukfrånvaro i
procent av arbetad
tid
Ålder

60 dagar eller mer i
procent av den totala
sjukfrånvaron

2013

2014

2015

2013

2014

2015

-29

4,9

6,3

5,8

4,9

12,5

12,3

30-49

5,7

6,9

6,8

29,3

37,4

44,8

50-

6,3

6,9

6,9

40,7

39,6

38,1

Kvinnor

6,3

7,1

7,4

35,5

35,5

39,9

Män

4,2

5,5

4,1

18,3

35,7

26,7

Totalt

5,9

6,8

6,7

33,1

35,6

38,2

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

Kompetensförsörjning

Psykisk ohälsa har gått om den tidigare vanligaste
sjukfrånvaroorsaken, skelett och muskelsjukdomar
(se cirkeldiagram). Den största ökningen av sjukfrånvaron finns bland åldersgruppen 30 – 49 år. Då
medelåldern bland kommunens anställda tenderar
att öka finns en risk att även sjukfrånvaron ökar om
inte aktiva åtgärder genomförs. Män redovisas inte
på grund av ett litet antal och därmed sekretesskäl.

Med de stora pensionsavgångarna den kommande
tioårsperioden följer ett stort rekryteringsbehov. Det
ställer krav på en god kompetensförsörjning som
säkerställer att rätt kompetensstruktur finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål. En stor utmaning
blir att attrahera, rekrytera, matcha, utveckla och
behålla kompetenta medarbetare i en konkurrensutsatt situation. Det är också viktigt att ge medarbetare
en värdig avslutning när de lämnar sin anställning.
Kommunen har fortsatt att vara delaktig i rekryteringsmässor som anordnas i regionen. Syftet är dels
att rekrytera personal och dels att också väcka nyfikenhet och intresse för yrken inom kommunen.
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KVALITETSREDOVISNING
Arboga i jämförelse med andra kommuner
Undersökningen Kommunens kvalitet i korthet
(KKiK) ger en översiktsbild av hur Arboga kommun
står sig i jämförelse med andra kommuner ur ett
invånarperspektiv. Mätningen är indelad i fem
områden: Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och
information, Resultat och effektivitet samt
Kommunen som samhällsutvecklare. KKiK är ett
nationellt jämförelseprojekt som drivs av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Antalet kommuner
som deltar ökar stadigt och år 2015 deltog 240 kommuner. Resultaten av mätningarna redovisas i januari varje år. Syftet med undersökningen är bland
annat att kommuninvånarna ska få information om
kvaliteten på den service som kommunen
tillhandahåller. Kommunen kan också använda
måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen. Nedan redovisas resultaten för åren
2013- 2015.

Läsanvisning
Färgen anger hur Arboga ligger till jämfört med andra kommuner och siffran anger vilket värde Arboga fått.
De ofärgade värdena anger medelvärdet för alla kommuner som deltagit i mätningen.
Mörkgrön anger att Arboga tillhör kommunerna med bäst resultat.

Bästa gruppen

Ljusgrön anger att Arboga tillhör kommunerna med näst bäst resultat.

Näst bästa gruppen

Gul anger att Arboga tillhör kommunerna med näst sämst resultat.

Näst sämsta gruppen

Röd anger att Arboga tillhör kommunerna med sämst resultat.

Sämsta gruppen

Tillgänglighet
Bemötande, telefon och e-post

2012

2013

2014

2015

Medel 2015

1. Andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post och får svar inom två arbetsdagar

87%

83%

96%

85%

84%

2. Andel av medborgarna som tar kontakt mde kommunen via telefon och får ett direkt svar på en enkel fråga

50%

46%

56%

50%

46%

3. Andel av medborgarna som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till
kommunen

100%

96%

90%

100%

94%

55

62

65

50

4. Antal timmar/vecka som huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen är öppet utöver tiden 08-17
på vardagar
Öppettider och väntetider

2012

2013

2014

2015

Medel 2015

5. Andel som erbjudits plats inom förskoleverksamheten vid önskat datum

42%

28%

39%

64%

65%

6. Väntetid för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten vid önskat datum

35

43

68

34

23

7. Väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats

78

122

102

99

57

8. Handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd

24

26

21

36

16

Trygghet
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2012

2013

2014

2015

Medel 2015

Ingen
mätning

41

Ingen mätning

49

60

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

15

15

15

18

15

11. Antal inskrivna barn per personal i kommunens förskolor

5

6

5

6

5

5

4

4

4

4

2012

2013

2014

2015

Medel 2015

86%

91%

90%

90%

80%

61

61

59

69

55

Ingen
mätning

42

Ingen mätning

41

40

2012

2013

2014

2015

Medel 2015

122 tkr

121 tkr

127 tkr

127 tkr

131 tkr

93%

94%

88%

93%

9. Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen

Antal närvarande barn per personal i kommunens förskolor

Delaktighet och information

13. Hur god kommunens webbinformation är till medborgarna
14. Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling
15. Hur väl medborgarna upplever att de har inflytande över kommunens verksamhet

Effektivitet
Barn- och utbildningsnämnden
16. Kostnad för ett inskrivet barn i förskolan
17A. Resultat för elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven
17B. Resultat för elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven

54%

79%

85%

75%

70%

18. Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet

86%

89%

90%

92%

85%

71

Ingen
mätning

Ingen mätning

82

75

344 kr

336 tkr

337 kr

362 kr

375 kr

21. Resultat för de gymnasieutbildningar som kommunens elever tar del av utifrån andel som
fullföljer gymnasiet inom fyra år

76%

76%

81%

79%

79%

22. Kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram

27 tkr

27 tkr

22 tkr

26 tkr

26 tkr

Socialnämnden

2012

2013

2014

2015

Medel 2015

87

75

77

77

66

527 tkr

600 tkr

523 tkr

587 tkr

801 tkr

25. Hur nöjda brukarna är med sitt särskilda boende

89

82

80

83

83

26. Omsorgs- och serviceutbud i hemtjänst finansierat av kommunen

82

85

82

85

65

65 tkr

113 tkr

208 tkr

245 tkr

264 tkr

28. Brukarnas nöjdhet med den hemtjänst de erhåller

83

86

92

83

91

29. Serviceutbud inom LSS grupp- och servieboende

91

93

80

86

82

97%

69%

64%

88%

78%

2012

2013

2014

2015

Medel 2015

76%

76%

76%

76%

79%

6%

6%

5%

4%

3

5

4

5

65

68

10

11

19. Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8
20. Effektivitet i kommunens grundskolor, i förhållande till övriga kommuner kostnad per
betygspoäng

23. Serviceutbud inom särskilt boende finaniserat av kommunen
24. Kostnad för en plats i kommunens särskilda boende

27. Kostnad per vårdtagare inom kommunens hemtjänst

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

Samhällsutveckling

31. Andel av kommunens invånare 20-64 år som förvärvsarbetar
32. Hur stor andel av befolkningen som får försörjningsstöd
33. Antal nya företag som startats, per 1 000 invånare i kommunen

6,0

34. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen?
35. Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare

66
7
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36. Så effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall, uppgift hämtas från
Avfall Sverige fr o m 2012

34%

29%

35%

38%

39%

37. Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunorganisationen

51%

Ingen
uppg

47%

37%

33%

38. Andel inköpta ekologiska livsmedel

10%

14%

25%

25%

25%

Ingen
mätning

57

Ingen
mätning

59

60

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

Nöjdheten med kommunens bemötande av medborgarna ligger på en hög nivå år 2015 (100 procent) och
har ökat från 90 procent år 2014. Medelvärdet ligger
på 94 procent för de kommuner som deltar i den
serviceundersökning som genomförs årligen.

Antal vårdare som besöker en äldre person med
hemtjänst under 14 dagar, beviljad av kommunen,
har försämrats år 2015. År 2015 var det 18 personer
jämfört med 15 personer år 2014, vilket också är
genomsnittet i mätningen år 2015.

Andel behöriga elever till något nationellt program
på gymnasiet ligger på samma nivå som år 2014, 91
procent. Genomsnittet för jämförbara kommuner
ligger på 86 procent. Kostnad per betygspoäng
grundskolan ligger lägre i Arboga än jämfört med
genomsnittet i mätningen.

Brukarnas nöjdhet inom särskilt boende har ökat och
ligger år 2015 på samma nivå som genomsnittet i
mätningen. Inom hemtjänsten har nöjdheten sjunkit
kraftigt år 2015 jämfört med år 2014 och ligger nu
under genomsnittet i mätningen.
Kostnaden för en plats i ett särskilt boende och per
brukare inom hemtjänsten är fortfarande lägre i
Arboga jämfört med genomsnittet i mätningen.

Elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8 har inte mätts tidigare i Arboga. År 2015 var
första året och 82 procent av Arbogas elever var
nöjda. Genomsnittet i mätningen uppgick till 75
procent.

Arboga kommuns webbplats hamnar på en delad
trettonde plats av Sveriges 290 kommuner. År 2014
hamnade Arboga på delad tionde plats. Nöjdheten
uppgår till 90 procent år 2015 (90 procent år 2014)
och ligger betydligt över genomsnittet i mätningen.

Andel som erbjudits plats i förskolan vid önskat
datum har stigit kraftigt år 2015, 64 procent, jämfört
med föregående år, 39 procent. Väntetiden ligger nu
i nivå med genomsnittet i mätningen.

Mätningen av hur väl kommunen möjliggör för
medborgarna att delta i kommunens utveckling får
ett bättre betyg än jämfört med genomsnittet i mätningen. Resultatet för kommunen har stigit kraftigt
jämfört med år 2014.

Inom äldreomsorgens särskilda boende har väntetiderna minskat något år 2015, 99 dagar, jämfört med
året innan, 102 dagar, men ligger fortfarande betydligt sämre än riket, 57 dagar.

I medborgarundersökningen, som gjordes under år
2015, framkom att medborgarnas upplevelse av
trygghet har förbättrats men är fortfarande lägre än
genomsnittet i undersökningen. Arboga fick index
49 jämfört med ett genomsnitt i undersökningen på
60. En förbättring har dock skett från index 41 år
2013. Ett arbete med att förbättra den upplevda
tryggheten startade år 2014 och har pågått under år
2015, bland annat har extra frågor ställts i medborgarundersökningen år 2015 kring trygghet.

Arbogas serviceutbud inom särskilt boende och
hemtjänst är högre än hos jämförbara kommuner.
Även för personer med funktionshinder är serviceutbudet i Arboga högre än jämfört med genomsnittet
i mätningen. En betydande förbättring av serviceutbudet för personer med funktionshinder har skett
jämfört med föregående år.
Handläggningstiden för att få ekonomiskt bistånd
har ökat markant jämfört med tidigare år, från 21
dagar år 2014 till 36 dagar år 2015. Genomsnittet i
mätningen ligger på 16 dagar.
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VERKSAMHETSREDOVISNING
VERKSAMHETSREDOVISNINGEN INNEHÅLLER

KOMMUNENS STYRELSE OCH NÄMNDER
Här lämnas en redovisning av kommunens styrelse och nämnders
verksamhet, ekonomi samt framtid.
KOMMUNÄGDA FÖRETAG OCH ORGANISATIONER
Här lämnas en redovisning av kommunens helägda och delägda
företags och organisationers verksamhet, ekonomi samt framtid.
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KOMMUNENS STYRELSE OCH NÄMNDER
Kommunfullmäktige och kommunstyrelse
Försäljning av Arboga Energi AB och nominering till
Sveriges bästa webbplats
En försäljning av det kommunala bolaget Arboga Energi AB är på gång. Kommunens
webbplats, arboga.se, var nominerad till Sveriges bästa webbplats i kategorin ”Samhällsinformation”.
Köpings kommun har visat intresse av att köpa
Arboga Energi AB. Affären möjliggör ekonomiska,
samhälleliga och miljömässiga samordningsvinster
för både Köpings och Arbogas kommuner.

Uppdrag
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ med 41 ordinarie ledamöter. Under kommunfullmäktige finns även kommunens revisorer och valberedningen.
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande samordning
av kommunens verksamheter. Styrelsen ska även se till
att nämnderna och de kommunala företagen fullgör sina
uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter.

arboga.se är nominerad till Sveriges bästa
webbplats
Kommunens webbplats arboga.se fortsätter att vara
en viktig kommunikationskanal. Under sommaren
genomfördes en användarundersökning av arboga.se som gav så bra resultat att webbplatsen
nominerades till Sveriges bästa webbplats i kategorin ”Samhällsinformation” tillsammans med Polisen,
Elsäkerhetsverket och verksamt.se.

Verksamheter som rör kansli, personal, ekonomi, IT,
vaktmästeri, folkhälsa, övergripande samhällsplanering,
boendeplanering, information, marknadsföring, näringsliv
och turism är organiserade under kommunstyrelsen.
Bokslut
2014

Bokslut
2015

6 845

5 552

Verksamhetens kostnader

67 908

69 251

Nettokostnad

61 063

63 699

Budget

63 890

65 726

Ekonomi
(belopp i tkr)

Antalet besök på webbplatsen ökar och under år
2015 hade webbplatsen drygt 423 000 besök. Siffran
för år 2014 var cirka 400 000 besök. Arboga.se fick
också bra betyg i SKL:s årliga undersökning av
kommunala webbplatser.

Verksamhetens intäkter

Årets resultat

2 827

2 027

Facebook blir en allt viktigare kommunikationskanal
med medborgarna. Antalet följare på Arboga kommuns Facebook-sida har ökat från 1 000 till över
1 500 under året.

Bruttoinvesteringar

5 771

8 251

2 013

2 035

Nettokostnader
Kommunfullmäktige

En strategisk lokalförsörjningsplan ger
långsiktighet i lokalfrågorna
Lokalfrågan fortsätter att vara i fokus. Arboga växer
och det finns behov av nya lokaler. Dessutom är
många av kommunens lokaler i behov av omfattande renovering. Kommunstyrelsen har för första
gången tagit fram en strategisk lokalförsörjningsplan, som sammanställer behovet av lokaler och
investeringar för åren 2015 till 2018 och ger en helhetsbild. Målet är att lokalförsörjningsplanen ska
bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga, klimateffektiva och kostnadseffektiva lokaler.

Valnämnd

224

15

Revision

552

621

Kommunstyrelse

5 573

3 767

Kommunkansli

7 159

7 360

Utvecklingscentrum

6 027

6 605

Personalkontor

7 489

8 401

Information och IT

4 172

4 509

Ekonomikontor

23 483

25 999

Överförmyndare

1 073

1 100

Kommunchef
Summa nettokostnader

Strategi för ett ännu bättre näringslivsklimat
genom satsning på service och kommunikation

3 298

3 287

61 063

63 699

företagare och organisationer är nyckelfaktorer för
att nå ett bra företagsklimat. En strategi under året
har därför varit att ge en bättre service till företagen
och att skapa fler naturliga mötesplatser där det
lokala näringslivet, kommunen och organisationer
träffas. Målet har också varit att öka antalet företagsbesök med kommunchef, näringslivschef, kommunalråd och oppositionsråd.

Resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning ”Lokalt företagsklimat” visar att goda relationer och konstruktiv dialog mellan kommun, lokala
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Resultatet av årets enkätundersökning visar att det
sammanfattande betyget för företagsklimatet i Arboga ökade till 3,48 i jämförelse med 3,20 år 2014.
Arbogas betyg ligger nu över genomsnittet för riket.

Ekonomi

En samordnande roll i flyktingfrågan

Förvaltningen har under året haft ett antal vakanta
tjänster som bidragit till lägre kostnader medan
kostnaderna för bostadsanpassningsbidrag överskred budget med 0,3 mkr.

Kommunstyrelsens resultat (inklusive kommunfullmäktige och överförmyndarverksamheten) uppgår för år 2015 till 2,0 mkr.

Den senare delen av året präglades mycket av det
stora antalet flyktingar som sökte sig till Sverige för
asyl. Kommunstyrelsen hade en samordnande roll
gällande inventeringar av möjliga evakueringsboenden i kommunen, lägesrapporter över flyktingsituationen i Arboga och kontakt mot Migrationsverk och
länsstyrelse.

Större investeringar under året har främst varit läggande av tomma rör för att förbereda inför kommande fiberdragningar. Upphandlingen av den
digitala skylten vid Arboga station blev klar och ska
monteras i början av år 2016.

Marknadsföring av Arboga som turistmål
Målet med turistbyråverksamheten är att marknadsföra Arboga som besöksmål och ge besökaren tillgång till information i rätt tid och på rätt plats. Turistbyrån har därför utvecklat en decentralisering av
driften för att på ett effektivt sätt kunna närvara på
de platser där det finns många besökare. Förutom
den ordinarie turistbyrån fanns det under året ett
samarbete med bemannade satelliter på tre platser i
kommunen. Ett stort antal besökare får även information via 17 obemannade informationsplatser runt
om i kommunen. Totalt delades drygt 30 000 tryckta
foldrar och kartor ut via satelliter och informationsplatser.
Under året har de olika evenemangen i Arboga lyfts
fram i annonser i lokala medier, där de utformats
med en enhetlig profil enligt platsvarumärket ”Arboga-Plats för inspiration”. Annonsering har skett i
tidningar i Örebro och Eskilstuna och på riksnivå.
Annonsering har även skett i sociala medier. Annonsmätningar visar att Arboga har stärkt sitt platsvarumärke och en stor andel av årets besökare
kommer från orter utanför västra Mälardalen.

Framtid
Behovet av nya lokaler och renoveringar av befintliga lokaler är en viktig framtidsfråga för kommunen. För kommunstyrelsens del innebär det att arbetet med att ge en helhetsbild av lokalbehoven i den
strategiska lokalförsörjningsplanen fortsätter.
Dialog och kontakt via digitala medier blir allt viktigare. En webbplats måste ständig utvecklas för att
möta de ökade behov och krav som dagens medborgare ställer på information och digitala tjänster.
Nuvarande webbplattform är dessutom gammal och
måste bytas ut under en snar framtid. Under år 2016
påbörjas därför ett arbete med att utveckla arboga.se.
Det trygghetsskapandet arbetet fortsätter. Under
kommande år sker bland annat trygghetsvandringar
med utvalda målgrupper.
Arboga kommun arbetar efter en styrmodell med
vision, strategiska områden och övergripande mål
med tillhörande mått. Kommunstyrelseförvaltningen
har, genom analysgruppen, inlett ett arbete med att
se över och utveckla den befintliga styrmodellen och
föreslå förbättringar. Det arbetet fortsätter under år
2016.

Samverkan är viktigt i arbetet med trygghet
Samverkan är viktigt när det gäller att öka Arbogabornas upplevda trygghet. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar kommunens brottsförebyggande
råd, som består av representanter för politiken,
kommunala förvaltningar, polis och näringsliv. Under året undertecknades ett nytt samverkansavtal
med polisen. Avtalet innebär att kommun och polis
ska ha ett nära och tydligt samarbete i det brottsförebyggande arbetet. Polisen och kommunen kom
även överens om lokala medborgarlöften för Arboga, med samverkansavtalet och medborgardialoger som grund.

Under hösten har en förstudie påbörjats tillsammans
med Köping, Kungsör och Surahammar, om upphandling av nytt ekonomisystem. Avtalet om det
nuvarande ekonomisystemet upphör 2017-12-31 och
kan inte förlängas.
Flyktingfrågan kommer att fortsätta vara i fokus.
Kommunstyrelseförvaltningen har en samordnande
roll gentemot övriga förvaltningar och myndigheter.
Förslag till åtgärder och beslut utifrån 2015 års medarbetarundersökning ska tas fram.

E-faktura från de flesta av kommunens
verksamheter
Från och med den 1 september erbjuder Arboga
kommun e-faktura från de flesta av verksamheterna,
till exempel barnomsorg, musik- och dansskola och
hemtjänst. Sedan tidigare erbjuder Arboga kommun
e-faktura även från va-verksamheten.

Utvecklingsarbetet för ett ännu bättre näringslivsklimat prioriteras. Under år 2016 kommer därför
kommunen att driva ett pilotprojekt i samarbete med
organisationen Svenskt Näringsliv. Syftet är att identifiera ytterligare förbättringsmöjligheter i samråd
med det lokala näringslivet.
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Nyckeltal
2013

2014

2015

Antal nätverksanslutna PC

696

809

739

- varav administration

495

483

370

200*

326*

369*

1 046

1 027

1 058

509

792

400

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

139*

162

185

Antal behandlade fakturor

24 863

25 800

24 846

Antal besök på arboga.se

374 434

399 878

423 000

Antal PC per tekniker

* Skolans MAC datorer ingår inte i dessa nyckeltal

- 52 –

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

Barn- och utbildningsnämnd
Många nyanlända elever
160 nyanlända elever skrevs in i grundskola och gymnasium under år 2015. För svenska för
invandrare, SFI, är siffran 161.
Det stora antalet nyanlända elever ställer krav på
nya sätt att arbeta i verksamheterna. Fler studiehandledare, modersmålslärare och lärare i svenska
som andraspråk har anställts under året. Det har
även skett förstärkningar av studievägledare, skolledning och elevhälsan.

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

Förskolan har börjat använda så kallade modersmålsstödjare, främst under barnets första tid i förskolan. Syftet med modersmålsstödjarna är att övergången från hemmet till förskolan ska gå så bra som
möjligt på alla sätt. Modersmålsstödjarna har fungerat mycket bra och under året utökades satsningen
med stödjare på fler språk. Förskolans personal har
gått en universitetskurs i flerspråkighet i förskolan,
för att få stöd i arbetet med de nyanlända eleverna.

Ekonomi
(belopp i tkr)
Verksamhetens intäkter

Bokslut
2014

Bokslut
2015

54 334

64 927

På Stureskolan finns en nystartad mottagningsgrupp, Globen, som ger extra stöd i ämnen till nyanlända elever i årskurs 6 till 9.

Verksamhetens kostnader

339 959

366 472

Nettokostnad

285 625

301 545

Budget

286 504

301 631

Inom verksamhetern Svenska för invandrare, SFI,
arbetar lärarna i ett slags skiftliknande arbetssätt för
att kunna ge utbildning till alla elever. För att få
plats med alla elever har SFI flyttat ut delar av verksamheten från de ordinarie lokalerna på Vasagymnasiet till Engelbrektsskolan, Gamla Posten och även
i fastigheten Gropgården.

Årets resultat
Bruttoinvesteringar

879

86

3 334

1 654

Nettokostnader
Politisk verksamhet

Antalet barn i förskolorna ökar

1 107

1 703

Barn- och utbildningskontor

478

712

Förskoleverksamhet 1-5 år

64 912

70 122

Fritidshem 6-9 (12) år

11 455

11 032

Förskoleklasser 6 år

7 795

7 870

111 858

124 909

Det har varit ett högt tryck på förskoleplatser under
året. Förskolan Bullerbyn öppnades därför upp igen
för att möta behovet av fler platser.

Grundskola

Även i Medåker finns en stor efterfrågan på förskoleplatser. Förskolan arbetar därför på ett nytt sätt för
att alla föräldrar som vill ska kunna ha sina barn på
Medåkers förskola. Bland annat lånar förskolan
förskoleklassens och fritidsverksamhetens lokaler
vissa dagar i veckan. Fritidshemmet flyttade in i nya
lokaler i Tåbygläntan strax innan årsskiftet.

Gymnasiesärskola

7 291

6 887

Vuxnas lärande

9 703

12 430

Familjepedagogverksamhet

490

455

Ungdomskontakten

555

575

Obligatorisk särskola
Gymnasieskola

Elevhem
Reserverat köp/sälj skolplats
Summa nettokostnader

Förskolan Fasanen i Götlunda bedrivs i tillfälliga
lokaler i Götlunda skola. Under våren togs ett beslut
om att en ny förskola ska byggas på den plats där de
ordinarie lokalerna låg. Sedan beslutet togs pågår
projektering av den nya förskolan och ett arbete med
detaljplan för området.

7 475

7 507

59 285

58 551

849

820

2 372

-2 028

285 625

301 545

Projekt med Skolverket för att stärka det
pedagogiska ledarskapet
Efter sommaren valde Skolverket ut Arboga som en
av deltagarna i projektet ”Samverkan för bästa
skola”. Genom deltagandet får kommunen mer
resurser till sitt arbete med att stärka det pedagogiska ledarskapet i alla nämndens verksamheter.
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Barn- och utbildningsförvaltningen är även med i
projektet #Jagmed, där förvaltningen har fått medel
från europeiska socialfonden. Projektet ska få fler
ungdomar tillbaka in i utbildning eller arbete.

Ekonomi
Nämndens verksamheter visade ett överskott på 85
tkr för verksamhetsåret 2015.
Nämndens större investeringar under delåret har
gällt industriprogrammets maskinpark på
Vasagymnasiet. Investeringar har också skett i lokaler i Medåker för att möjliggöra att alla barn och
elever ska få plats på förskola och fritidshem.
I syfte att kunna erbjuda fler barn plats i förskolorna
har nämnden även investerat i förskolornas innemiljö.

91 procent av eleverna var behöriga till
gymnasiet
I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Att följa
elevernas kunskapsutveckling och jämföra resultat
över tid är viktigt för nämnden. Resultaten från de
nationella proven i årskurs 3 visade att 75 procent av
eleverna nådde målen i svenska och matematik, ett
resultat som är något lägre än förra året. Resultaten
visar också att variationerna inom och mellan skolorna kan vara stora. Barn- och utbildningsförvaltningen har analyserat variationerna och skolledarna
har åtgärdsplaner för sina respektive enheter.

Framtid
Lokaler är en fortsatt viktig framtidsfråga. Inom
förskolan ökar behovet av förskoleplatser. En ny
förskola på söder och en ny förskola på norr behöver
byggas nu. En ny Gäddgårdsskola behöver byggas
nu. Den nuvarande skolan är i omfattande behov av
renovering, vilket inte är försvarbart då skolan inte
uppfyller dagens pedagogiska lokalkrav. Detta medför att även Stureskolan behöver renoveras. Förstudier kring dessa projekt pågår.
Enligt lagen måste lärare ha behörighet för att få
sätta betyg. Det finns därför ett behov av kompetenshöjande åtgärder inom skolan.

Eleverna får sedan tre år tillbaka betyg från årskurs
6. Egna preliminära uppgifter visar att en stor andel
av eleverna i Arboga klarade målen i alla ämnen,
cirka 80 procent. Gällande årkurs 9 klarade 76 procent (Gäddan) och 84 procent (Stureskolan) av eleverna målen i alla ämnen. 91 procent av eleverna i
årskurs 9 var behöriga till ett nationellt program på
gymnasiet. Arboga var på 34:e plats av 290 kommuner.

Det är viktigt att ta tillvara på nyanlända lärares
kompetens och nämnden startar nu upp ett SFI-spår
för pedagoger med pedagogisk utbildning från sitt
hemland. Arbetet med nyanlända ska fortsätta utvecklas för att möta barn och elever på bästa sätt.
Arbetet ska ske enligt de riktlinjer som nämnden har
beslutat om.

Satsningar på matematik och läsinlärning
Satsningen på matematik i skolorna fortsatte även
under år 2015 i form av bland annat SKL:s PISAsatsning och Matematiklyftet, en fortbildningssatsning för lärare som undervisar i matematik. Erbjudandet för högstadie- och gymnasielever om att få
hjälp med matematiken i form av så kallade mattestugor har också fortsatt. Mattestugorna sker i samarbete med SAAB.
En annan satsning som pågår i skolorna är ”En
läsande klass”. Med hjälp av en speciell metod ska
elevernas läsinlärning stimuleras.

Antalet barn i förskolan ökar. Ytterligare en förskolechef har anställts.
Konkurrensen om personer med rätt utbildning har
varit och kommer att bli ännu hårdare. Det innebär
att det blir svårare att rekrytera behöriga lärare och
förskollärare för kommunen.

Nyckeltal
2013

2014

2015

5,2

5,3

5,0

Fritidshem: antal barn/årsarbetare 2)

16,7

18,9

18,8

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

89,2

90,7

91,7

Gymnasiet: andel med slutbetyg (procent) 4)

90,4

66,9

71,2

Förskola: antal barn/årsarbetare 1)

1) Nyckeltalet, antal barn per årsarbetare inom
förskolan, har varit relativt stabilt de senaste åren
trots ständigt ökande antalet inskrivna barn.
2) Fritididshemmet har inga stora avvikelser.
3) Andelen elever med behörighet till
gymnasieskolan ligger strax över riksgenomsnittet.
4) Andelen elever med slutbetyg inom
gymnasieskolan ligger strax över riksgenomsnittet
trots att siffran ser ut att ha sjunkit, detta på grund
av gymnasiereformen GY11. Detta är första klassen
ut sedan reformer.
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Fritids- och kulturnämnd
Nyrenoverat bibliotek och mötesplatser för alla Arbogabor
Integrationsarbetet blir en allt viktigare del i nämndens verksamheter. Under året har Arbogaborna fått ett
nyrenoverat och ljusare bibliotek.
Fritids- och kulturnämndens verksamheter får en allt
viktigare roll i kommunens integrationsarbete. Extra
medel ur ”flyktingfonden” gjorde det möjligt att
köpa in fler barnböcker på andra språk än svenska
till biblioteket, framför allt arabiska, men även somaliska, tigrinja och romani. Det har varit mycket uppskattat och böckerna har lånats ut direkt. Biblioteket
erbjuder nu också sagostunder för barn på dessa
språk. Från och med december finns även en arabisktalande biblioteksvärd.

Uppdrag
Fritids- och kulturnämnden ansvarar för biblioteket,
Ekbacksbadet, musik- och dansskolan samt verksamheter inom ungdom, förening och idrott.
Bokslut
2014

Bokslut
2015

Verksamhetens intäkter

15 989

13 504

Verksamhetens kostnader

54 297

50 680

Nettokostnad

38 308

37 176

Budget

38 419

37 507

111

331

11 033

549

Politisk verksamhet

818

639

Förvaltningsledning

355

-143

Ungdomskontakten

-72

87

1 948

1 719

Ekonomi
(belopp i tkr)

Under hösten startade kommunen projektet
Språkvän. Samordnaren har sin bas på biblioteket,
vilket ytterligare gör biblioteket till en viktig mötesplats i integrationsarbetet.

Årets resultat
Bruttoinvesteringar

På Ekbacksbadet har personal och ledning från förvaltningen arbetat med integrationsfrågor och information till badgästerna. En uppskattad informationsträff om badets verksamhet hölls på asylboendet i kommunen och förhoppningsvis kan en liknande information genomföras efter nyår.

Nettokostnader

Fritidsgården

Ett nyrenoverat och ljusare bibliotek

Brandsta – Ungdomens hus

902

1 253

Arboga bibliotek har genomgått en renovering och
fått nya fönster, nytt golv och ny takbelysning. Resultatet är ett mycket ljusare bibliotek och reaktionerna från besökarna har varit mycket positiva. Renoveringen har också strävat efter att behålla känslan
av ”Arboga bibliotek”, till exempel är delar av den
nya inredningen renoverade originalmöbler från
1970 då biblioteket invigdes.

Ungdomsfullmäktige

122

163

4 028

3 544

11 429

9 802

5 594

4 559

-148

688

Kulturverksamheter

1 658

1 640

Bibliotek

6 332

6 404

Musik- och dansskola
Konstnärlig utsmyckning och lokalhistoriska verk

5 175

6 651

167

169

38 308

37 176

Föreningsservice
Idrotts- och fritidsanläggningar
Ekbacksbadet
Fritidskontor

Arbete för det virtuella biblioteket
Biblioteket fortsätter arbetet med att utveckla det
virtuella biblioteket. Alla Arbogabor med lånekort
kan logga in och söka i Nationalencyklopedin. Med
hjälp av appen PressReader kan besökare på biblioteket ladda ner tidningar till sin smarttelefon eller
surfplatta. Vill man hellre stanna hemma är det
möjligt att läsa samma tidningar i webbtjänsten
Library PressDisplay. På båda sätten får läsaren
tillgång till 2 500 dagstidningar från nästan 100 länder och på 50 språk.

Summa nettokostnader

samarbete med PRO och landstinget Västmanland,
som finansieras av Kulturrådet. Projektet avslutades
under år 2015, men såväl landstinget som PRO är
intresserade av en fortsatt samverkan.
Tillsammans med Arboga museum, Arboga Teaterförening samt Arbogabygdens församling har biblioteket fortsatt projektet Rutan och erbjudit gratis
familjeföreställningar för barn i förskoleåldern en
lördag i månaden. Projektet har varit mycket uppskattat och kommer att fortsätta under år 2016. Istället för Kulturrådet går landstinget in och stöttar
verksamheten ekonomiskt.

Flera samverkansprojekt ger mer kultur till
barn och äldre
Året har inneburit en rad samverkansprojekt, till
exempel gratis bio för skollovslediga barn i ett projekt tillsammans med Arboga biografförening. En
generationskör och en dansgrupp med äldre har
bildats inom ramen för projektet ”Livskraft”, ett
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midsommar- och nationaldagsfirande. Förvaltningen
samordnade även de många aktiviteter som föreningarna genomförde under loven.

Musik- och dansskolan firade med jubileumskonserter
Musik- och dansskolan firade två jubileer under år
2015. Dansskolan firade 15 år och Musikskolan firade 70 år. Det uppmärksammades med jubileumsföreställningar under årets kulturvecka. Skolan har
också arrangerat två välbesökta ”Öppet hus” och
bland skolans olika föreställningar under året kan
nämnas uppmärksamhet av Pippis 70-årsfirande. Ny
belysning i aulan i Nicolai kulturhus och ett nytt
dansgolv har skapat en bättre arbetsmiljö för såväl
elever som lärare.
Under våren 2015 började musik- och dansskolan att
använda sig av en e-tjänst, där det är möjligt att
anmäla sig till skolans kurser via webben.

Ekonomi
Fritid- och kulturnämnden redovisar ett överskott på
331 tkr jämfört med budget. Överskottet orsakas
främst av oväntat låga kostnader för vatten och
fjärrvärme samt personalvakanser i avvaktan på den
nya ledningsorganisation som startades i augusti.
Större investeringar är bibliotekets innemiljö samt
inköp av innebandyrink till Vasahallen.

Framtid
Under första delen av år 2015 genomfördes en överföring av driftpersonal från fritids- och kulturförvaltningen till tekniska förvaltningen, vilket har
upplevts som positivt och välfungerande. Organisationsförändringen ska nu följas upp och samverkan
behöver utvecklas. Under hösten startade också en
ny organisation på förvaltningen, som bland annat
ger möjligheter för mer utveckling av Ekbacksbadet
och ett utvecklat stöd till kommunens föreningar.
Ekbacksbadet är tänkt att vara ett pilotprojekt i
kommunen när det gäller användandet av Swish
som betalningsmöjlighet. Förberedelser pågår och
projektet är tänkt att genomföras under år 2016.
Inför år 2016 kommer förvaltningen att arbeta med
utvecklingen av ett medborgarkontor för att underlätta Arbogabornas kontakter med kommunen och
myndigheter.
Fritids- och kulturnämnden har gett förvaltningen i
uppdrag att undersöka intresse för och möjligheter
att utveckla musik- och dansskolan till en kulturskola, genom att bredda verksamheten med fler
ämnen.
Under en tid har skolan därför haft undervisning i
film och teater på försök och man söker nu vägar att
permanenta verksamheten.

Fler besöker ungdomsverksamheterna
Inom ungdomsenhetens verksamheter Gluggen,
Brandsta och Ungdomskontakten märks ett ökat
antal besökare. För år 2015 ligger besöksantalet på i
snitt tio fler besökare per kväll än år 2014. Statistiken
visar på en jämn fördelning av killar och tjejer, vilket
är bra eftersom fritidsgårdarna statistiskt sett mest
besöks av killar. Under hösten ökade däremot besöken främst bland nyanlända killar. Verksamheten
har därför gjort en satsning på ”Öppet hus” till nyanlända tjejer och deras föräldrar, som ett första steg
i arbetet med att nå den målgruppen.
Ungdomsfullmäktige har svarat på remissen ”En
skridskobana för alla” och bidragit med värdefulla
synpunkter som fritids- och kulturnämnden kunde
använda i sitt eget svar på motionen. I december
skickade nämnden ytterligare ett medborgarförslag
angående en multiidrottsplats på Krugen på remiss
till ungdomsfullmäktige, som ska besvaras i början
av år 2016.
550 deltagare besökte årets skolavslutningsfirande
på Ekbacksbadet, som ungdomsfullmäktige arrangerade.

Ekbacksbadet hittar nya former för att locka
fler besökare

Nyckeltal
2013

Ekbacksbadet har under året haft nya aktiviteter i
form av Barnens stora baddag och Halloween, som
lockat ett stort besökarantal. Den nya vattenmassagesängen har också blivit väldigt populär.
Under året har en rad reparationer och underhåll
skett på badet, såväl inomhus som utomhus. Inomhus har badet bland annat fått nya fönster i relaxavdelningen och förbättrad vattenrening. Utomhus har
toaletterna renoverats.

2014

2015

Besökare Ekbacksbadet

140 599

128 046

114 559

Besökare biblioteket

100 289

111 166

106 329

Ämneskurselever musik

327

330

294

Antal danselever

174

140

196

71

72

84

24 199

27 960

29 745

Antal besök ungdom/dag
Cirkeltimmar studieförbund

Det minskade besöksantalet på biblioteket beror på att det var
begränsat öppethållande och stängt för renovering under år 2015.
Ekbacksbadet var stängt för renovering under två veckor i december.

Flera firanden i kommunen
Fritids- och kulturförvaltningen har, i samverkan
med föreningslivet, arrangerat flera firanden i kommunen som Knutsdans, valborgsmässoafton, samt
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Socialnämnd
Behov av nya boenden och stärkt brukarinflytande
Ett stort antal ensamkommande flyktingbarn har anvisats till Arboga kommun under året. Det ger ett högt
tryck på individ- och familjeomsorgen och behov av nya boenden i kommunen. Verksamheten för personer
med funktionshinder har haft ett lyckat projekt med att stärka brukarnas engagemang och inflytande.
Uppdrag

Arboga och Hallstahammar har varit pilotkommuner i ett länsövergripande projekt, där verksamheten
för personer med funktionshinder, VFF, har provat
att arbeta enligt delaktighetsmodellen. Modellens
syfte är att skapa en jämlik dialog mellan brukare
och personal och stärka brukarens engagemang och
inflytande. Projektet gav ett mycket bra resultat och
delaktighetsmodellen kommer att införas på alla
kommunens boenden inom VFF.
VFF har även utökat och påbörjat en utveckling av
sin dagliga verksamhet. Utvecklingen riktar sig
främst till yngre med en lägre grad av funktionsnedsättning och gör att verksamheten kan erbjuda en
meningsfull sysselsättning för alla åldrar.

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

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Verksamhetens intäkter

107 595

131 690

Verksamhetens kostnader

372 543

405 652

Nettokostnad

264 948

273 962

Budget

257 469

267 797

Årets resultat

-7 479

-6 165

Bruttoinvesteringar

2 432

4 223

1 345

1 757

Nettokostnader

Ny servicebostad enligt LSS

Politisk verksamhet

Den 1 september öppnades också en ny servicebostad för personer med funktionsnedsättning. Boendet öppnades i enligt med lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) och är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen
lägenhet och en lägenhet i gruppbostad.

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

Många ensamkommande flyktingbarn skapar behov av boenden
Socialnämnden ansvarar för att ge samhällsinformation till nyanlända i kommunen. Antalet nyanlända
ökar och under år 2015 har verksamheten tagit emot
187 nyanlända.
Nämnden ansvarar också för omhändertagandet av
de ensamkommande flyktingbarn som Migrationsverket anvisar till kommunen. Antalet ensamkommande ökade kraftigt under år 2015 och totalt tog
Arboga emot 81 barn. Det är svårt att hitta boende
till ensamkommande barn och majoriteten av barnen
placeras på hem i orter långt från Arboga. Socialnämnden gjorde därför en Lex Sarah-anmälan, där
nämnden inte längre anser sig kunna garantera att
barnen placeras i ett tryggt och stabilt familjehem
eller HVB-hem (hem för vård och boende). Nämnden ser ett akut behov av ett HBV-hem i kommunal
regi i Arboga.
I början av år 2016 öppnas ett tillfälligt stödboende
med 11 platser för ensamkommande ungdomar i
åldern 16-18 år.

3 958

3 457

57 091

58 820

146 043

152 169

46 705

49 672

9 805

8 087

264 948

273 962

övriga förvaltningar.
I slutet av året tecknades även ett avtal med arbetsförmedlingen om insatser för att minska arbetslösheten bland ungdomar i kommunen.

Insatserna ökar inom hemtjänst och hemsjukvård
Arbogas åldrande befolkning gör att insatserna inom
vård och omsorg ökar, främst inom hemtjänst och
hemsjukvård, vilket ställer krav på organisationen.
Inom hemsjukvården har insatserna stabiliserats,
men ligger kvar på relativt höga tal. Allt fler brukare
behöver också kvalificerade insatser.
Under året har det därför skett en genomlysning av
hemsjukvården. Resultatet visar att prioriterade
utvecklingsområden är teamsamverkan mellan olika
yrkesgrupper och även samverkan med landstinget,
för att diskutera omfattningen av brukarnas hemsjukvård. Det pågår också ett arbete med stöd av
SKL:s handledning ”Koll på hemtjänsten” för att
analysera de viktigaste faktorerna som påverkar
hemtjänstens utveckling.

Åtgärder för att minska arbetslösheten
En etableringshandläggare anställdes under året för
att utveckla etableringsarbetet med nyanlända och
arbeta proaktivt med att hitta ingångar mot arbetslivet. Handläggaren ska ha en nära samverkan med
arbetsförmedlingen, näringslivet och kommunens
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dens verksamheter styrs i detalj av lagstiftning, vilket innebär att nämnden inte själv kan bestämma
nivån på stöd eller vård. Besparingarna fick därför
göras inom så kallad icke lagbunden verksamhet.
Bakom underskottet står framför allt ökade kostnader för hemtjänst och hemsjukvård och tvingande
behandlingar av drogmissbruk samt barn- och ungdomsvård. Besparingarna kommer att få full effekt
först nästa år. En extern genomlysning av kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg påbörjades
också under året, i syfte att ta reda på orsakerna till
de ökade kostnaderna.
Stora investeringar under året har varit två nya
verksamhetssystem samt ett nytt LSS-boende.

Behov av nytt vård- och omsorgsboende
Den allt äldre befolkningen gör att det finns ett behov av ett nytt vård- och omsorgsboende i Arboga.
Diskussioner förs om att bygga om fastigheten Tornet till ett sådant boende. Socialförvaltningen har
därför fortsatt arbetet med att i stora drag planera
för ett vård- och omsorgsboende i Tornet.

Förberedelser inför införandet av ÄBIC
En ny modell ”Äldres Behov i Centrum”, ÄBIC, ska
införas inom äldreomsorgen. Modellen innebär att
äldre personer i särskilda boenden ska få hjälp och
stöd utifrån sina individuella behov och inte utifrån
utbudet av existerande insatser. Socialförvaltningen
inväntar nu ett byte av verksamhetssystem innan
modellen kan införas.

Framtid
Arbogas åldrande befolkning är en fortsatt utmaning
för framtiden inom socialnämndens verksamheter.
En annan utmaning är det ökande antalet nyanlända
och framför allt ensamkommande flyktingbarn i
kommunen. Kommunen har skrivit ett nytt avtal
med Migrationsverket som innebär att Arboga tar
emot 77 ensamkommande barn under år 2016. Socialnämnden arbetar därför för ett permanent HVBhem i kommunal regi.
En annan utmaning för framtiden är att minska
arbetslösheten bland unga och utrikes födda i kommunen.
Inom vård och omsorg kommer nyckelfri hemtjänst
snart att bli verklighet, där medarbetare inom hemtjänst och hemsjukvård inte behöver hantera nycklar
till brukares boenden. Mobil dokumentation kommer också att införas, vilket möjliggör dokumentation på plats tillsammans med brukaren.
Nämnden ser behov av nya boendeformer i form av
motivationsboende och socialpsykiatriboende.

Ny organisation ska ge röd tråd i arbetet
med individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen, IFO, har genomgått
en organisationsförändring. I syfte att skapa en röd
tråd i verksamheten för både brukare och resurser
kommer verksamheten att delas in i två spår: ett
vuxenspår och ett spår för barn och familj.
I årets lönerevision skedde en satsning på socialsekreterare för att kunna behålla medarbetare och
komma ur konsultberoendet. Satsningen har gett
resultat och sedan en tid tillbaka anlitas inga konsulter inom IFO-verksamheten.

Ekonomi
Ett stort fokus för socialnämnden har varit att få en
budget i balans. Den ekonomiska prognosen visade
på ett underskott på cirka 10 miljoner kronor. Under
våren togs därför ett beslut om besparingar för att
minska underskottet. Många delar av socialnämn-
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Nyckeltal
2013

2014

2015

10 292

11 727

10 013

1 332

784

787

630

120

332

1 232

1 661

1 901

6 860

6 977

6 254

292

244

221

74

52

47

72

119

54

* Av de 221 personer som under år 2015 varit inskrivna på
AME har 89 hänvisats från IFO på grund av arbetslöshet och
bristande inkomster. De resterande 132 personerna har bland
annat anvisats från arbetsförmedlingen, från försäkringskassan
eller från kriminalvården.

Barn- och ungdomsvård
Antal dygn i familjehem
Antal dygn på behandlingshem
Beroendevård vuxna
Antal dygn i familjehem
Antal dygn på behandlingshem
Äldreomsorg
Korttidsvistelse
Antal vårddygn (egen regi)
AME
Antal inskrivna personer under året *
Antal utskrivna personer som fått annan
försörjning utanför AME
Antal personer som fått försörjning
genom anställning på AME
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Teknisk nämnd
Försäljning av flera tomter och Arboga får ny råvattenledning
De sänkta priserna på ledig planlagd mark har gett positivt resultat avseende försäljning av tomter. Projekteringen för nya överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Hällarna och Arboga har pågått under
året. Arboga kommer också att få en ny råvattenledning.
Kommunfullmäktige fattade under våren ett beslut
om att sänka priserna på all ledig planlagd mark i
kommunen för att få igång byggandet av bostäder
och lokaler. Priset är nu 50 kronor per kvadratmeter
och erbjudandet gäller till och med den 31 december
2016. Lediga tomter finns i Arboga, Götlunda och
Medåker. Marknadsföring av erbjudandet skedde
bland annat genom en tomtvisningsdag, där kommunen visade upp sina lediga tomter, delade ut
informationsmaterial och svarade på frågor kring
nybyggnation.

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

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Verksamhetens intäkter

128 418

145 901

Verksamhetens kostnader

170 230

190 856

Det sänkta tomtpriset har fått en positiv respons och
17 tomter för småhus eller radhusbebyggelse har
sålts i bland annat kvarteren Spirean och Säbylund. I
kvarteret Porsen har en tomt för flerbostadshus sålts.
Även en tomt vid Ekehill vid Ekbackens IP har sålts
för byggnation av föreningslokal. Under året skrevs
ett markanvisningsavtal för området Åbrinken etapp
1 med en arkitektfirma. Firman undersöker nu möjligheterna med att utveckla området för bostäder.

Nettokostnad

41 812

44 955

Budget

41 853

44 974

Många planprojekt under året

Markreserv

1 149

859

Ett trettiotal planprojekt finns på planlistan och
under året har bland annat detaljplaner för Marknaden, Smörblomman (Ladubacksskolan) och
Holmsätter 1:43 (förskolan Fasanen) varit aktuella.
Planläggningen av fastigheten Tornet har pågått
under året och den nya detaljplanen antogs innan
årsskiftet. Flera detaljplaner har också vunnit laga
kraft, bland annat Uven och Hällarna. Vid Hällarna
pågår nu en fastighetsbildning, som gör det möjligt
att teckna nya avtal om upplåtelser eller överlåtelser
av tomtmark i området.

Planavdelning

3 672

3 827

16 479

15 824

1 130

502

Årets resultat
Bruttoinvesteringar

41

19

28 657

36 692

902

1 017

-207

473

Teknisk förvaltning, nettokostnader
Politisk verksamhet
Förvaltningsledning

Projekt- och trafikavdelning
Deponi
Kostenheten
Driftavdelningen
Fritidsanläggningar

En va-plan ger långsiktighet
För att kunna fastställa kommunens planering för
vatten- och avloppsförsörjningen har också ett arbete
med att ta fram en va-plan påbörjats. Va-planen
utgör en långsiktig investeringsplanering. För att
klara utbyggnationer av va-verksamhetsområden
behövs mer resurser och ytterligare taxehöjningar
kommer att vara nödvändiga.

704

-283

15 925

17 041

0

4 996

Jämförelsestörande poster

-1 227

-108

Summa nettokostnader

38 527

44 148

Fastighetsförvaltning, nettokostnader

3 285

807

Summa skattefinansierade verksamheter

41 812

44 955

Va-verksamhet
Summa nettokostnader

0

0

41 812

44 955

kommunala va-ledningsnätet. Den befintliga råvattenledningen från Hjälmaren är gammal och nu
kommer en ny ledning att läggas i samband med
arbetet med överföringsledningen. Projekteringen
för ledningsarbetet har pågått under året och upphandlingen av arbetet har påbörjats.

Nya ledningar mellan Hällarna och Arboga
Överföringsledningarna för vatten och avlopp mellan Hällarna och Arboga är en långsiktigt hållbar
lösning för bra vatten- och avloppshantering i Hällarnas område. Genom förbindelsen skapas också
förutsättningar för att andra områden i framtiden
ska kunna ges möjligheten att ansluta sig till det

Trygghet och säkerhet är viktiga delar i planeringen
Trygghets- och trafiksäkerhetsfrågor är en naturlig
del i planeringen och utförandet av alla projekt och
detaljplaner inom tekniska nämndens verksamhets-
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områden. Till exempel spelar belysning en stor roll
för att öka medborgarnas upplevda trygghetskänsla
i Arboga. Som en del i kommunens arbete med
trygghetsskapande åtgärder har därför belysningen
längs Södra Å-promenaden, gångstråket söder om
Arbogaån, kompletterats. På gång- och cykelvägen
mellan Brattbergsvägen och Fågelsjövägen har belysningen utökats med fem nya ljuskällor. Sträckan
mellan Ekbackens IP och Ekbacksbadet har fått en ny
gång- och cykelväg med belysning. Även Västermovägen har fått ny belysning och gång- och cykelvägen har breddats för att öka trafiksäkerheten.

Större investeringar har varit stabiliseringsåtgärder
efter skred vid Grindberga, ett belysningsprojekt
utifrån trygghetsaspekter i Strandparken och byggnation av ny gång- och cykelväg mellan Ekbackens
IP och Ekbacksbadet, som har delfinansierats med
statsbidrag. En fördjupad utredning av Arbogaåns
stabilitet vid Villagatsbadet har också påbörjats.
Inom va-verksamheten har de större investeringarna
varit nya vattenledningar mellan Säbylund och Tegelvreten för att skapa en rundmatning. Nya ledningar har också lagts längs Redskapsgatan och i
området Skottgränd har relining och servisbyten
genomförts. På Rådhusgatan har rörspräckning
genomförts.

Jämställd snöröjning
Sedan år 2014 arbetar förvaltningen med så kallad
jämställd snöröjning. Det betyder att gång- och cykelvägar har högre prioritet vid snöröjning än bilvägar. Det kallas för jämställd snöröjning eftersom
forskning visar att män kör bil i betydligt större
utsträckning än kvinnor som oftare går, cyklar eller
reser med olika kollektiva färdmedel. Under året har
därför snöröjningsfordonen utökats med en mindre
lastmaskin som är anpassad för snöröjning av gångoch cykelbanor.

Implementeringen av den nya brunnen i Lunger har
försenats och projektet blir nu årsöverskridande.
Projekten gällande överföringsledningen och råvattenledningen är också årsöverskridande.

Framtid
Flera stora investeringsprojekt kommer att fortsätta
år 2016, där många av arbetena utförs i egen regi. Ett
exempel är utbyggnaden av avloppsledningarna i
området Hällarna.

GIS är viktigt för arbetet med den nya översiktsplanen

Även arbetet med överföringsledningar och ny råvattenledning fortsätter under kommande år. I
Lunger behöver ledningsarbeten göras för att implementera en ny brunn med förbättrad vattenkvalitet som resultat.

Tekniska förvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans påbörjat arbetet med att
revidera kommunens översiktsplan. Det finns också
planer på att ta fram en fördjupad översiktsplan,
FÖP, för centrala Arboga. Till detta arbete behöver
kartmaterial produceras i GIS-miljö. En arbetsgrupp
finns nu för utveckling av GIS med representanter
från kommunens samtliga förvaltningar.

En nyligen genomförd inventering av kommunens
broar och viadukter visar på stora åtgärdsbehov.
Långsiktig underhållsplanering gällande vägar och
gator är viktigt för ett regelbundet och planerat beläggningsunderhåll.

Strategisk plan för kommunens kök
Flera av kommunens kök behöver renoveras. Därför
har en strategisk plan för åtgärder i kommunens
livsmedelslokaler antagits. Planen beskriver behov
och förslag till åtgärder för varje kök. Utifrån planen
har nämnden beslutat att beställa projektering för
ombyggnad av köken på Ladubacksskolan och
Vasagymnasiet till produktionskök. Köken är i dag
mottagningskök.

God planberedskap är en förutsättning för attraktivt
arbete, boende och fritid. Resurser behöver avsättas
för strategiska markinköp.
Om området Åbrinken ska exploateras för bostäder
krävs en utbyggnad av gator samt vatten och avlopp. Tekniska nämnden har därför begärt en framflyttning av medel hos kommunfullmäktige för att
kunna genomföra detta.

Mindre helfabrikat och mer ekologiska livsmedel
Arbetet med att minska andelen helfabrikat och öka
andelen ekologiska livsmedel fortsätter. Målet för år
2015 var max 18,4 procent helfabrikat och målet är
uppfyllt på alla menyer för förskola och skola. Den
totala andelen inköp av ekologiska livsmedel inom
kommunens verksamheter är nu uppe i 28 procent.

Trygghets- och säkerhetsfrågor är fortsatt viktiga
frågor. Förvaltningen kommer därför att påbörja ett
uppföljnings- och kvalitetsarbete för att hitta förbättringsåtgärder.
Lokalfrågorna kommer att vara i fokus de kommande åren. Bland annat behövs en långsiktig lösning för Gäddgårdsskolans kök.

Under hösten arrangerades en inspirationsföreläsning om klimatsmarta matvanor för pedagoger,
kökspersonal och föräldrar i Arboga kommun.

Ekonomi
Årets resultat uppgick till 19 tkr (41 tkr år 2014).
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Nyckeltal
2013

2014

2015

510

606

592

4,69

6,15

5,84

616 840

616 902

641 694

1 286

1 307

1 235

5,92

5,74

5,81

31

30

25

2 048

2 310

2 411

4,45

4,04

3,98

Belysning gatljus
Kr/ljuspunkt
Beläggningsunderhåll
Kr/m2 (behov 5,69 kr/m2)
Kost
Antal levererade matportioner
Vatten
Producerat vatten, 1 000-tal m3
Kostnad per producerat m3 vatten (kr)
- inklusive kapitalkostnader
Förluster i dricksvattenlednings-nätet,
% av produktionen
Avlopp
Behandlat avloppsvatten,
1 000-tal m3
Kronor/behandlad m3 avloppsvatten
- inklusive kapitalkostnader
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KOMMUNÄGDA FÖRETAG OCH
ORGANISATIONER
Arboga kommuns samtliga åtaganden omfattar
förutom kommunens egen verksamhet även heloch delägda bolag och kommunalförbund. I den
sammanställda redovisningen ges en samlad bild
över koncernen Arboga kommuns ekonomiska ställ-

ning, åtaganden och resultat. Förutom kommunens
egen verksamhet omfattas även de bolag och kommunalförbund där kommunens röstetal överstiger
20 procent.
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Kommunens åtaganden i företag
och organisationer
I slutet av år 2010 bildades en helägd fastighetskoncern med ett moderbolag, Rådhuset i Arboga AB.
Under år 2014 förvärvade bolaget Vinbäckens Fastighets AB från Sturestadens Fastighets AB. Bolagets
syfte var att äga fastigheten Tornet 1, vilken förvärvades från Jehovas Vittnen med tillträde 2 januari
2015. Bolaget har sedan tidigare två dotterbolag,
Arbogabostäder AB samt Kommunfastigheter i Arboga AB. Rådhuset i Arboga AB valde att införliva
fastigheten Tornet 1 i Kommunfastigheter i Arboga
AB, varför Vinbäckens Fastighets AB avvecklades
under år 2015.

Under år 2010 bildade Arboga kommun tillsammans
med Köpings och Kungsörs kommuner, försäkringskassan, arbetsförmedlingen samt landstinget Västmanland ett finansiellt samordningsförbund i Västra
Mälardalen. Syftet är att samverka inom rehabiliteringsområdet.
Tillsammans med landstinget Västmanland och
länets kommuner bildades år 2000 den gemensamma
nämnden för hjälpmedelsverksamheten. Nämndens
syfte är bland annat att ansvara för hjälpmedelsverksamheten och för gemensamma frågor inom hälsooch sjukvården.

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

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

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

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

Arboga kommun är sedan tidigare engagerad i flera
företag. Arboga Energi AB är ett helägt bolag. Tillsammans med Byggnadsfirman Lund AB äger
kommunen Sturestadens Fastighets AB. Under år
2013 förvärvade bolaget Seniorbostäder i Arboga AB
från Arboga kommun och Byggnadsfirman Lund
AB. Sturestadens Fastighets AB är sedan tidigare
ensam ägare av Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB och Norra Skogen i Arboga Fastighets AB.

Under år 2015 har ett arbete genomförts med att
anpassa bolagsordningar och ägardirektiv i enlighet
med lagens intensioner. Bolagen deltar i budget- och
bokslutsträffar och lämnar prognoser över sin ekonomiska utveckling. Från och med år 2015 träffar
representanter från kommunstyrelsen, tillsammans
med kommunchef, kanslichef och ekonomichef,
bolagen fyra gånger per år för att förvissa sig om att
verksamheten bedrivs i den riktning som lagstiftningen kräver.

Arboga kommun har också ägarintressen i Mälarenergi Elnät AB med 10,2 procent och i Vafab Miljö
kommunalförbund med 4,53 procent. Kommunen är
medlem i Kommuninvest ekonomisk förening.

Kommunägda bolag och organisationer i siffror år 2015 (tkr)

Arboga Energi AB
Rådhuset i Arboga AB (koncern)

Rörelsens/
verksamhetens
intäkter

Resultat
efter fin.
poster

Årets
resultat

Balansomslutning

Eget
kapital

Soliditet
(%)

Årets
investeringar

68 396

4 151

4 151

247 253

9 813

4,0

5 115

109 331

3 292

2 474

558 987

611

0,1

97 619

Sturestadens Fastighets AB
(koncern)

80 134

25 150

22 235

747 209

86 059

11,5

19 961

Västra Mälardalens Kommunalförbund

97 400

-1 600

-1 600

86 128

12 643

14,7

12 477

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

6 272

751

751

5 556

2 835

51,0

25
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Arboga Energi AB
Diskussioner om försäljning under året
I slutet av året har en överenskommelse gjorts med Köpings kommun om försäljning av Arboga
Energi AB.
Viktiga frågor under året har varit analys av risker
och möjligheter, inträde i Prisdialogen, anslutning av
ny industrikund med speciella krav, investering i
nya tankar för bioolja samt innebörd och överklagande av ett nytt miljötillstånd.

Arboga Energi AB är ett helägt kommunalt bolag som
bildades år 2004. Bolagets uppgift är att leverera trygg,
miljövänlig och prisvärd fjärrvärme till fastigheter inom
Arboga kommun. Produktionen sker i värmeverket i kvarteret Vimman. Arboga Energi AB försörjer cirka 4 000
hushåll med fjärrvärme. Värmen distribueras till kunderna
genom ett 62,2 kilometer långt kulvertnät.

Produktionen under året har till 100 procent skett
med biobränslen (flis och pellets från regionen samt
bioolja). Biooljans andel av produktionen är nu nere
på 2-3 procent ett normalt år jämfört med cirka 10
procent innan pelletspannorna togs i bruk. De biooljor som använts uppfyller hållbarhetskriterierna.
Arboga Energi AB har under året fortsatt arbetet för
att kunna ansluta sig till Prisdialogen, som är ett
samarbete mellan Svensk fjärrvärme och olika fastighetsorganisationer. Syftet med Prisdialogen är att
stärka fjärrvärmekundens ställning och fjärrvärmeföretagens förtroende. I december 2014 påbörjade
Arboga Energi AB ett arbete med kundmöten som
pågick under hela år 2015. Samtliga kunder har
bjudits in till möten för att få information och möjlighet att diskutera Prisdialogen samt nuvarande
prismodell och priser. I december kom besked om
att bolaget blivit godkänt som medlem.

Fakta

2013

2014

2015

Omsättning, mkr

71,7

68,0

68,4

Årets resultat, mkr

0,7

1,9

4,2

Investeringar, mkr

16,3

8,4

5,1

Soliditet, procent

1,4

2,2

4

9

9

9

2014

2015

Antal anställda
Resultaträkning, belopp i tkr
Rörelsens intäkter

68 038

68 396

Rörelsens kostnader

-44 502

-43 288

Avskrivningar

-14 062

-14 893

9 474

10 215

21

6

Finansiella kostnader

-7 560

-6 070

Resultat efter finansiella poster

1 935

4 151

0

0

1 935

4 151

Rörelseresultat före finansiella poster
Finansiella intäkter

Den utredning av larmindikationer om läckage i
nätet som inleddes år 2012 fortsatte under året. De
avsnitt av kulverten som behöver undersökas närmare listas successivt i prioritetsordning. Under år
2015 har ytterligare ett tiotal av de högst prioriterade
positionerna grävts upp, kontrollerats och, vid behov, åtgärdats. Arbetet kommer att fortgå under
kommande år för att upprätthålla högsta möjliga
leveranssäkerhet och livslängd.

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Balansräkning, belopp i tkr

0
4 151

2014

2015

Anläggningstillgångar

239 766

229 988

Omsättningstillgångar

19 320

17 265

Arboga Energi AB har klättrat till plats 63 av 213 i
den så kallade Nils Holgerssonundersökningen, som
jämför fjärrvärmepriser i landet. Det innebär att
Arboga Energi AB är den 63:e billigaste fjärrvärmeleverantören i landet.
Priset är 4,2 procent under medelpriset för det så
kallade Nils Holgersson-huset som jämförs över
landet i statistiken.

SUMMA TILLGÅNGAR

Diskussionerna har under året fortsatt om en eventuell sammankoppling av fjärrvärmenäten i Arboga,
Kungsör och Köping för att bland annat kunna tillvarata mer av spillvärmen från industrierna i Köping. Arboga Energi AB har dock stått inför att bolaget ska säljas, vilket inneburit att inga beslut om
sammankoppling har kunnat tas
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0
1 935

259 086

247 253

Eget kapital

5 663

9 814

Avsättningar

0

0

Långfristiga skulder

136 881

118 428

Kortfristiga skulder

116 542

119 011

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

259 086

247 253

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

V E R K S AM H E T S R E D O V I S N I N G
AR B O G A E N E R G I AB

Nyckeltal
2012

2013

2014

2015

Antal abonnenter (st)

870

874

878

878

Försåld energi (Gwh)

101

96

89

90

Andel biobränsle använt (procent)

100

100

100

100

0

0

0

0

Energiindex, andelen av ett så kallat
normalår för perioden (procent)

93

89

84

90

Procent varmare jämfört med ett så
kallat normalår för perioden (procent)

7

11

16

10

Andel olja använt (procent)

Procent kallare jämfört med ett så kallat
normalår för perioden (procent)

Utfallet föregående år var 88,5 GWh respektive
67,5 mkr.
Den mindre leveransen än budgeterat beror på att
vädret varit varmare än normalt, 90 procent av ett
normalår. Ett normalår är leveransen cirka 107 GWh.

Ekonomi
Resultatet för året uppgick till 4,2 mkr (1,9 mkr år
2014). Året har varit varmare än normalt vilket har
medfört lägre intäkter men även lägre bränslekostnader. De två nya pelletspannorna bidrog till de
lägre bränslekostnaderna.

Framtid
Investeringarna uppgick till 5,1 mkr vilket är en
minskning jämfört med året innan (8,4 mkr).

I samband med försäljning av bolaget till Köpings
kommun kommer sammankoppling ske med fjärrvärmenätet i Köping. För fjärrvärmekunderna är det
avgörande hur väl integrationen av de två organisationerna och näten samt den fortsatta utvecklingen
efter sammanslagningen, faller ut.

89,6 GWh fjärrvärme har levererats till kunderna,
vilket har gett intäkter på 67,8 mkr. Det kan jämföras
med budgeterade 105 GWh och 76,2 mkr.
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Sturestadens Fastighets AB (koncern)
Planering för nya bostäder
Under året har flera fastigheter förvärvats för att kunna bygga nya hyresbostäder.

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

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

Fastigheterna Porsen 1 och Spirean 11, 12, 13, 14 har
förvärvats under året som ett led i Sturestadens
strategi att bygga nya bostäder.

Fakta

2013

2014

2015

Omsättning, mkr

81,8

84,5

80,1

Årets resultat, mkr

16,4

20,8

22,2

Under året har tecknats ett avtal med Nordic Whisky
Capital om att bygga ett whiskydestilleri inom fastigheten Åsby 8:7 med byggstart i början av år 2016.

Investeringar, mkr

38,3

5,2

20,0

Soliditet, procent

5,7

9,2

11,5

2

2

2

Ekonomi

Resultaträkning, belopp i tkr

2014

2015

Resultatet för koncernen Sturestadens Fastighets AB
uppgick år 2015 till 22,2 mkr (20,8 mkr år 2014). Det
är främst Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB
som bidrar till vinsten i koncernen.

Rörelsens intäkter

84 492

80 134

Rörelsens kostnader

-20 736

-19 580

Avskrivningar

-18 027

-18 258

Rörelseresultat före finansiella poster

45 729

42 296

Framtid

Finansiella intäkter

466

128

Bolagets förväntningar är att öka den redan höga
uthyrningsgraden. I första hand gäller det inom
fastigheten Åsby.

Finansiella kostnader

-24 693

-17 274

Resultat efter finansiella poster

21 502

25 150

0

0

21 502

25 150

I fastigheten Gösen 15 har under årets byggts en
arkivdepå, Arboga Arkivcentrum, bakom vilket står
Arkiv Västmanland och ArkivCentrum i Örebro län.

Antal anställda heltid

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB

Uppskjuten skattekostnad

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sturestadens
Fastighets AB. Bolaget äger lagerfastigheten Harren
3 som hyrs av Fortifikationsverket. Fastighetens
uthyrningsbara yta uppgår till 46 800 kvadratmeter.
Kommunen upplåter marken med tomträtt.

Balansräkning, belopp i tkr

Ekonomi

Avsättningar

-748

-2 915

20 754

22 235

2014

2015

Anläggningstillgångar

702 206

703 909

Omsättningstillgångar

38 841

43 300

741 047

747 209

67 824

86 059

Årets resultat

SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital

Årets resultat uppgick till 9,5 mkr (13,6 mkr 2014).
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
uppgick år 2015 till 10,9 mkr.

748

3 663

Långfristiga skulder

619 959

595 286

Kortfristiga skulder

52 516

62 201

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

741 047

747 209

Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar

630 441

630 441

Inga

Inga

Framtid
Under år 2016 kommer marken på Harren 3 att förvärvas från kommunen. Ett köpeavtal tecknades år
2015.

Ansvarsförbindelser

En bedömning är att hyresgästens verksamhetsutveckling kommer att kräva en utökning av anläggningen. Det kommer att resultera i nya behov av
investeringar i anläggningen.
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Seniorbostäder i
Arboga AB

Norra skogen i Arboga
Fastighets AB

Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) äger de 24 bostäderna i Örtagården. Arboga kommun äger marken
som har upplåtits med tomträtt.
Bolaget har förvärvat fastigheten Porsen 1 med avsikt att låta uppföra hyreslägenheter. Upphandling
för produktion beräknas vara avslutad under början
av år 2016.

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

Ekonomi
Årets resultat uppgick till 0,4 mkr (0,6 mkr år 2014).

Ekonomi
Resultatet för år 2015 blev 0,4 mkr (0 mkr år 2014).
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Rådhuset i Arboga AB (koncern)
Planering för nya lokaler
I januari 2015 förvärvades fastigheten Tornet 1, Jehovas Vittnens lokal i Arboga. Nedlagda förskolan
Laggargården avyttrades.

Rådhuset i Arboga AB bildades år 2010 och ägs av
Arboga kommun. Rådhuset i Arboga AB äger samtliga aktier i dotterbolagen Arbogabostäder AB,
Kommunfastigheter i Arboga AB samt Vinbäckens
Fastighets AB (avvecklat under år 2015).

Rådhuset i Arboga AB ägs till 100 procent av Arboga kommun.
Rådhuset i Arboga AB äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolagen
Arbogabostäder AB som är ett allmännyttigt bostadsbolag och
Kommunfastigheter i Arboga AB som äger och förvaltar fastigheter
för kommunal verksamhet. Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag bildades år 2010.

Koncernens fastighetsbestånd består av bostäder,
kommersiella lokaler samt kommunala fastigheter.
Den totala ytan är cirka 140 000 kvadratmeter
(115 000 kvadratmeter år 2014).

Fakta

2013

2014

2015

Omsättning, mkr

86,7

92,0

109,3

Årets resultat, mkr

-2,7

3,6

2,5

Rådhuset, inklusive dotterbolagen, har totalt 13
anställda.

Investeringar, mkr

34,7

21,3

97,6

Soliditet, procent

-2,0

-0,4

0,1

I december 2014 förvärvade Rådhuset i Arboga AB
samtliga aktier i bolaget Vinbäckens Fastighets AB
från Sturestadens Fastighets AB med syfte att fastigheten Tornet 1 skulle ingå i Vinbäckens Fastighets
AB. I samband med förvärvet lades fastigheten in i
Kommunfastigheter i Arboga AB då fastighetens
syfte var att användas som en verksamhetsfastighet.
Det innebar att Vinbäckens Fastighets AB avvecklades genom en fusion med Rådhuset i Arboga AB.

Antal anställda heltid

11

13

13

Ekonomi

Finansiella kostnader

Resultaträkning, belopp i tkr

2014

2015

Rörelsens intäkter

91 962

109 331

Rörelsens kostnader

-63 960

-79 287

Avskrivningar

-11 330

-14 962

Rörelseresultat före finansiella
poster

16 672

15 082

Finansiella intäkter

Koncernens resultat för år 2015 uppgick till 2,5 mkr.
Under året har koncernen investerat cirka 97,6 mkr
varav förvärvet av Tornet 1 uppgick till 84 mkr.
Ombyggnation har skett av Garvaregården för individ- och familjeomsorgens räkning.

79

20

-13 190

-11 810

Resultat efter finansiella poster

3 561

3 292

Resultat före skatt

3 561

3 292

62

-818

3 623

2 474

Skatt på årets resultat
Årets resultat

Framtid
Balansräkning, belopp i tkr

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

Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Fastighetsbeståndet i Arbogabostäder AB består av
340 lägenheter i Arboga, Götlunda och Medåker.
Dessutom har bolaget 37 lokaler, 92 garage och 88
bilplatser.

30 152

40 055
558 987

Eget kapital

-1 862

611

Avsättningar

943

1 686

Långfristiga skulder

450 983

527 824

Kortfristiga skulder

17 311

28 866

467 375

558 987

20 814

20 814

Inga

Inga

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar

Bolaget har genomfört ett antal renoverings- och
ombyggnadsprojekt, till exempel renovering av
kontorslokaler samt bibliotek vid Garvaregården,
ombyggnad av lokaler för skolans fritidsverksamhet
i Medåker samt omfattande utvändiga måleriarbeten
av fasader, tak och fönster. Uthyrningsgraden är hög
och vid årsskiftet var antalet outhyrda lägenheter
endast tre stycken.

2015
518 932

467 375

SUMMA TILLGÅNGAR

Arbogabostäder AB

2014
437 223

Ansvarsförbindelser

Installation av fiber har genomförts vid bolagets
samtliga bostäder och lokaler i Arboga.
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Ekonomi

I samband med renoveringar och ombyggnationer
har även genomförts investeringar i energisparåtgärder samt brandskyddsåtgärder.

Arbogabostäder AB redovisade år 2015 ett resultat
på 2,7 mkr (1,4 mkr). Bolaget har mottagit koncernbidrag från Kommunfastigheter i Arboga AB uppgående till 5,6 mkr.

Ekonomi
Kommunfastigheter i Arboga AB redovisade år 2015
ett resultat på minus 1,7 mkr (2,2 mkr). Kommunfastigheter i Arboga AB har år 2015 lämnat koncernbidrag till Arbogabostäder AB uppgående till 5,6 mkr.
Under året har bolaget investerat nästan 87,4 mkr
(16,5 mkr) i fastigheter, huvudsakligen i Tornet 1 (84
mkr).

Framtid
Efterfrågan på bostäder är fortfarande stor och bolaget räknar med att den låga vakansgraden kommer
att bestå under en längre tid. Under år 2016 beräknas
vakansgraden för lokaler sjunka.
Arbogabostäder AB fortsätter sin långsiktiga satsning på underhållsåtgärder, energieffektivisering
och åtgärder för att öka sina kunders nöjdhet.

Framtid
Under kommande år planerar Kommunfastigheter i
Arboga AB ett antal större ombyggnads- och nybyggnadsprojekt. Projektering för nytt äldreboende
pågår och under år 2016 planeras byggstart för ny
förskola i Götlunda, ombyggnad av kök och bilparkeringar vid Ladubacksskolan samt omfattande
renovering av Medborgarhuset.

Kommunfastigheter i
Arboga AB
Bolaget har under året haft många renoverings- och
underhållsprojekt. Bland annat har en ombyggnad
av köket vid skolan i Götlunda, återuppbyggnad av
den brandskadade skolan Vasagymnasiet samt omfattande målningsarbeten av fasader och tak vid ett
tiotal fastigheter, skett.

Vinbäckens Fastighets AB
Bolaget avvecklades under året genom en fusion
med Rådhuset i Arboga AB.
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Västra Mälardalens Kommunalförbund
Samarbetsformerna utvecklas
Under våren rekryterades en ny administrativ chef till förbundet. Skanningen av leverantörsfakturor övertogs av förbundet. Administrationen flyttade till nya lokaler i gamla polishuset i Köping.
Rutiner för hur samarbetet mellan medlemskommunernas kommunchefer och förbundets administrative chef har beslutats vilket innebär att gruppen har
månatliga träffar.

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

Förbundet har nu ett avtal med landstinget Västmanland att räddningstjänsten får åka på hjärtstoppslarm. Avtalet har diskuterats under en lång
tid. Det finns dock kommuner i länet som inte har
accepterat avtalet.
Under året har Surahammars kommuns IT-enhet
integrerats i förbundets IT-verksamhet. Även pensionsadministrationen har överlämnats från Surahammar till förbundets löneavdelning.

Fakta

2013

2014

2015

Omsättning, mkr

88,0

92,2

97,4

Årets resultat, mkr

1,1

0,4

-1,6

Investeringar, mkr

7,0

5,0

12,5

Soliditet, procent

23,9

17,6

14,7

89
38

90
38

96

Antal anställda heltid
varav räddningstjänst, heltid

Upphandlingsenheten har under året haft en vakant
upphandlartjänst. Tjänsten tillsattes under november
2015. Det har inneburit hög arbetsbelastning och
prioritering av uppdrag.

Deltid RIB*
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid,
räddningstjänst
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid,
administration mm

Bostadsanpassningarna ligger kvar på samma höga
nivå som föregående år. Ärendena tenderar att bli
större och mer komplexa och därmed mer personalkrävande.

38

46

44

44

0,1

0,4

0,6

2,7

4,8

5,3

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

Från och med januari 2015 finns två beredskapssamordnare inom förbundet. Under våren pågick arbetet
med ”Styrel”, vilket innebär att beredskapssamordnarna tillsammans med kommunerna identifierat
samhällsviktig verksamhet och stämt av tekniska
förutsättningar för prioritering med elnätsföretag i
händelse av att effektbrist på el inträffar. Under året
har kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser reviderats och antagits. Under hösten har fokus varit på
frågorna kring flyktingströmmarna.

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Ekonomi

-133 706

-141 379

-4 906

-6 207

-46 435

50 186

Kommunbidrag

47 492

49 305

Finansiella intäkter

136

57

Finansiella kostnader

-822

-776

Årets resultat

371

-1 600

2014

2015

Anläggningstillgångar

39 144

46 916

Omsättningstillgångar

41 556

39 212

SUMMA TILLGÅNGAR

80 700

86 128

Eget kapital

14 243

12 643

Avsättningar

26 469

29 121

Långfristiga skulder

6 204

6 000

Kortfristiga skulder

33 784

38 364

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

80 700

44 364

Inga

Inga

*

*

Ställda säkerheter

Förbundets resultat för år 2015 uppgick till minus 1,6
mkr (0,4 mkr år 2014), vilket kan hänföras till renhållningen. Underskottet beror på att insamlingskostnaden för hushållssopor samt personalkostnaderna blivit dyrare än budgeterat. Överskott jämfört
med budget redovisas för IT och telefon med totalt
1,2 mkr. Investeringarna under året uppgick till 12,5
mkr. Inom räddningstjänsten har investeringarna
uppgått till 3,8 mkr, bland annat har en lastväxlarbil

2015
97 400

Verksamhetens nettokostnader

Balansräkning belopp i tkr

Under året har VafabMiljö Kommunalförbund övertagit uppdraget som insamlare och transportör av
hushållens avfall från VafabMiljö AB. Köpings
kommun har tidigare haft uppdraget att samla in
slam i förbundets medlemskommuner men det har
nu övergått till en extern entreprenör.

2014
92 177

Ansvarsförbindelser

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

inköpts. Övriga investeringar avser IT-investeringar,
bland annat i servrar och datorer.

- 71 –

V E R K S AM H E T S R E D O V I S N I N G
V ÄS T R A M ÄL AR D AL E N S K O M M U N AL F Ö R B U N D

Framtid
Regeringen har uttalat en ambition att flytta insamlingsansvaret av förpackningar och returpapper från
producenterna till kommunerna. En utredare har
utsetts med uppgift att lägga fram förslag hur övergången ska ske.

Sannolikt kommer Arboga kommuns IT-verksamhet
att införlivas med förbundets under år 2016, vilket
kan leda till effektivisering av verksamheten.
Under år 2016 förväntas EU:s upphandlingsdirektiv
införlivas i svensk rätt. Det innebär troligen förändringar i bland annat lagen om offentlig upphandling
(LOU) vilket öppnar upp för ökat socialt hänsynstagande i upphandlingar men även ökade utbildningsoch informationsinsatser.
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Fortsatt arbete med enskilda avlopp
Samtliga enskilda avlopp i Arboga och Kungsör är nu inventerade. I vissa fall har beslut fattats
om förbud att använda avloppsanläggningarna, i några fall har även beslutats om viten.
Vid ingången av år 2015 var 98 procent av alla avloppsanläggningar inventerade och bedömda. Under
året har genomgång av de olika inventeringsområdena gjorts för att säkerställa att alla avloppsanläggningar har inventerats och bedömts. Under året har
totalt 290 bedömningar gjorts. En stor del av arbetet
med enskilda avlopp är att meddela beslut om förbud av utsläpp från de avloppsanläggningar som
inte har åtgärdats inom två år från det att de bedömts som inte godkända. Totalt har 227 beslut om
förbud meddelats under året. I 16 fall har beslutats
om förbud förenat med vite då anläggningarna inte
har åtgärdats inom tidsfristen.

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

2013

2014

2015

Omsättning, mkr

5,5

5,6

6,3

Årets resultat, mkr

0,9

0,7

0,8

Investeringar, mkr

0,2

0,2

0,03

Soliditet, procent

33,8

44,4

51,0

18

18

18

Antal anställda heltid

Vid årsskiftet ändrades plan- och bygglagen. Förändringarna avser främst förenklingar av planprocessen och avser en utökning av möjligheten att ge
bygglov för åtgärder som innebär en avvikelse från
en detaljplan eller en områdesbestämmelse.
Under året har totalt 281 (270 år 2014) bygglovsärenden (167 avser Arboga) registrerats.

Resultaträkning, belopp i tkr

2014

2015

Verksamhetens intäkter

5 627

6 272

-12 704

-13 369

-151

-115

Verksamhetens nettokostnader

-7 228

-7 212

Kommunbidrag

7 925

7 957

20

6

0

0

717

751

Balansräkning, belopp i tkr
Anläggningstillgångar

2014

2015

620

530

Omsättningstillgångar

4 069

5 027

SUMMA TILLGÅNGAR

4 689

5 556

Eget kapital

2 084

2 835

0

0

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Finansiella intäkter

Miljö- och hälsoskyddsenheten har haft 1 892 (2 036
år 2014) nya ärenden under året, varav 1 112 (1 365) i
Arboga. Flest ärenden finns inom enskilda avlopp,
hälsoskydd, miljöskydd samt inom livsmedel.
Inom livsmedelskontrollen har 98,1 (100) procent av
årets planerade kontroll genomförts. 61 procent av
kontrollen har varit oanmäld och 39 procent har
varit anmäld.
Förbundet har kontrollerat livsmedelshanteringen
hos totalt 35 livsmedelsföretag. Bland annat har
Arboga karnevalen och Arboga medeltidsmarknad
kontrollerats. En kurs i livsmedelshygien har genomförts. Vid kursen deltog. 25 personer. Kursen fick
mycket bra betyg och upplevdes som värdefull för
deltagarna.
Vid tre tillfällen har myndighetsåtgärd krävts med
föreläggande om åtgärd som följd och vid ett tillfälle
har saluförbud meddelats. Några utbrott av livsmedelsburen smitta har inte förekommit.

Finansiella kostnader
Årets resultat

Avsättningar
Långfristiga skulder

0

0

Kortfristiga skulder

2 604

2 721

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Ställda säkerheter

4 689

5 556

Inga

Inga

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

genomfördes en solelsmässa i Köping. Mässan var
välbesökt av fastighetsägare från alla tre kommunerna.

Förbundet har ett samverkansavtal med Köpings
kommun om samverkan inom energirådgivningsområdet. Energi- och klimatrådgivningen har under
året genomfört 175 rådgivningar och 55 privatkundbesök. En energi- och avloppsmässa genomfördes i
Kungsör där energi- och klimatrådgivaren höll ett
välbesökt föredrag kring energifrågor. I slutet av året

Ekonomi
Årets resultat visar ett överskott på 0,8 mkr (0,7 mkr
år 2014). Resultatet beror på högre intäkter än beräknat för enskilda avlopp.
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Nettoinvesteringarna under året uppgår till 0,03
mkr. Investeringarna har bestått av ekonomikoppling till ärendehanteringssystemet.

tet kring enskilda avlopp kommer att vara en betydande arbetsuppgift ett antal år framöver.
En annan utmaning är att minska spridningen av
farliga ämnen från förorenade områden. Förbundet
arbetar redan med frågan och kommer troligtvis att
fortsätta med detta under ett antal år.

Framtid
Arbetet med att nå god ekologisk status i sjöar och
vattendrag kommer att vara en av de stora utmaningarna. För förbundets del innebär detta att arbe-
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EKONOMISK REDOVISNING
DEN EKONOMISKA REDOVISNINGEN INNEHÅLLER

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

Budget

Intäkt

Kostnad

Nettokostnad

Avvikelse

Nettokostnad

Avvikelse

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

65 726

5 552

69 251

63 699

2 027

61 063

2 827

301 631

64 927

366 472

301 545

85

285 625

879

37 507

13 504

50 680

37 176

331

38 308

111

267 797

131 690

405 652

273 962

-6 165

264 948

-7 479

Teknisk nämnd

44 974

145 901

190 856

44 955

19

41 812

41

- varav teknisk förvaltning

44 360

115 415

159 580

44 165

196

39 623

-498

0

26 839

26 839

0

0

0

0

- varav va-verksamhet
- varav fastighetsförvaltning

614

3 647

4 437

790

-177

2 189

539

Summa nämnder,
nettokostnader

717 635

361 574

1 082 912

721 337

-3 703

691 755

-3 621

Finansiering

-720 026

917 558

173 029

-744 528

24 503

-709 777

11 577

-2 391

1 279 132

1 255 941

-23 191

20 800

-18 022

7 956

Budget

Inkomst

Utgift

Nettoinvestering

Avvikelse

Nettoinvestering

Avvikelse

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

Kommunfullmäktige och
kommunstyrelse

9 330

0

8 251

8 251

1 079

5 771

1 819

Barn- och utbildningsnämnd

2 500

0

1 654

1 654

846

3 334

36

933

0

549

549

384

11 033

433

6 388

19

4 223

4 204

2 184

2 432

2 988

Teknisk nämnd

64 463

5 135

36 692

31 557

32 906

26 602

921

- varav teknisk förvaltning

19 713

5 135

26 310

21 175

-1 462

15 376

1 847

- varav va-verksamhet

42 250

0

9 893

9 893

32 357

11 226

-926

2 500

0

489

489

2 011

0

0

83 614

5 154

51 368

46 214

37 400

49 172

6 197

0

0

0

0

0

-886

886

83 614

5 154

51 369

46 214

37 400

48 286

7 083

SUMMA

Investeringsredovisning
Belopp i tkr

Fritids- och kulturnämnd
Socialnämnd

- varav fastighetsförvaltning
Summa nämnder
Varav försäljning
SUMMA
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RESULTATRÄKNING
Resultaträkning
Belopp i tkr
Not

Kommun
Bokslut

Kommun
Bokslut

Kommun
Budgetavvikelse

Koncern
Bokslut

Koncern
Bokslut

2014

2015

2015

2014

2015

Verksamhetens intäkter

1

154 765

163 965

28 512

315 171

323 274

Verksamhetens kostnader

2

-824 989

-894 313

-55 822

-899 860

-929 971

Jämförelsestörande post

3

21 383

27 678

7 385

21 383

-8 590

Avskrivningar

4

-26 799

-23 643

4 536

-62 620

-64 372

-675 640

-726 313

-15 389

-625 926

-679 659

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

5

522 740

542 005

-8 342

522 740

542 005

Generella statsbidrag och utjämning

6

159 251

176 813

18 252

159 251

176 813

Finansiella intäkter

7

23 649

21 900

-4 224

8 491

7 504

Finansiella kostnader

8

-11 978

-7 277

2 856

-29 757

-19 498

Jämförelsestörande post

3

0

16 063

27 647

0

16 063

18 022

23 191

20 800

34 799

43 228

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

Uppskjuten skatt

0

0

0

-312

-2 276

18 022

23 191

20 800

34 487

40 952

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

ÅRETS RESULTAT

9

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

Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

Från driftredovisning nämnderna

313 182

361 574

475 014

522 233

Från driftredovisning finansiering

859 782

917 558

859 782

917 558

Avgår interna poster

-306 230

-338 295

-307 656

-339 646

Avgår skatter, generella statsbidrag, finansiella intäkter, fastighetsavgift

-710 756

-767 328

-710 756

-767 327

Not 1 Verksamhetens intäkter

Jämförelsestörande post

-1 213

-9 544

-1 213

-9 544

154 765

163 965

315 171

323 274

Taxor och avgifter

44 275

43 334

121 648

112 092

Försäljningsmedel

12 811

12 120

13 069

12 428

Försäljning verksamhet

21 584

23 121

33 546

36 405

Hyror och arrenden

17 644

17 645

81 476

75 392

Driftbidrag

56 882

66 602

57 113

75 672

Realisationsvinster materiella anläggningstillgångar

915

294

915

294

Övriga externa intäkter

654

849

7 404

10 991

154 765

163 965

315 171

323 274

Från driftredovisning nämnderna

1 004 937

1 082 912

1 117 070

1 195 256

Från driftredovisning finansiering

150 005

173 029

150 005

173 029

Avgår interna poster

-306 230

-338 295

-307 656

-339 646

Avgår avskrivningar

-26 799

-23 643

-62 635

-62 710

Avgår finansiella kostnader, LSS, kostnadsutjämningsavgift

-17 094

-17 824

-17 094

-17 824

Jämförelsestörande post

20 170

18 134

20 170

-18 134

824 989

894 313

899 860

929 971

Personalkostnader inklusive pensioner

514 894

552 053

548 565

552 061

Köp av verksamhet samt konsultkostnader

106 144

122 774

116 590

135 543

Bidrag och transfereringar

38 182

39 019

20 314

29 673

Lokal-, mark- och fastighetskostnader

88 401

98 280

60 277

81 623

0

0

25 403

23 010

10 512

10 734

28 011

7 452

300

965

509

965

SUMMA
Fördelas enligt nedan:

SUMMA
Not 2 Verksamhetens kostnader

SUMMA
Fördelas enligt nedan:

Råvaror och förnödenheter
Driftkostnader, bränsle, energi och vatten
Realisationsförluster
Övriga externa kostnader

66 566

70 488

100 191

99 644

824 989

894 313

899 860

929 971

16 232

14 206

16 232

14 206

Löneskatt på pensionsförpliktelser intjänade till och med år 1997

3 938

3 446

3 938

3 446

Prestationsersättning enligt överenskommelse regeringen-SKL

1 213

2 850

1 213

-2 850

AFA återbetalning

0

5 685

0

-5 685

Intäkter från försäljning exploateringstomter*

0

1 009

0

-1 009

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

Kostnader vid försäljning exploateringstomter*
DELSUMMA
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482

0

482

21 383

27 678

21 383
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Noter till resultaträkning, fortsättning
Belopp i tkr

Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

Realisationsvinst såld markreserv

0

0

0

0

Intäkter sålda tomter

0

1 009

0

1 009

Kostnader sålda tomter

0

-482

0

-482

Övriga exploateringskostnader

0

0

0

0

Resultat av exploateringsverksamheten

0

527

0

527

Finansiell kostnad fullfond

0

-5 132

0

-5 132

Finansiell kostnad löneskatt fullfond

0

-1 245

0

-1 245

Utdelning Mälarenergi Elnät AB

0

22 440

0

22 440

DELSUMMA

0

16 063

0

16 063

Avskrivningar mark, byggnader och tekniska anläggningar

-15 715

-11 400

-36 357

-36 394

Avskrivningar maskiner och inventarier

-11 084

-12 243

-26 263

-27 978

SUMMA

-26 799

-23 643

-62 620

-64 372

524 101

542 460

524 101

542 460

-1 455

-1 042

-1 455

-1 042

94

587

94

587

522 740

542 005

522 740

542 005

130 508

144 387

130 508

144 387

Kostnadsutjämning

7 322

1 665

7 322

1 665

LSS-utjämning

-5 115

-3 641

-5 115

-3 641

Regleringsbidrag/avgift

3 123

-529

3 123

-529

22 013

21 052

22 013

21 052

1 400

1 420

1 400

1 420

0

12 459*

0

12 459*

0

11 430

0

11 430

*Totalt utbetalt tillfälligt statsbidrag flyktingsituationen år 2015-2016

0

22 830

0

22 830

Utnyttjat år 2015

0

-11 430

0

-11 430

UB tillfälligt statsbidrag flyktingsituationen, kvar att nyttja år 2016

0

11 400

0

11 400

159 251

176 813

159 251

176 813

12 827

13 660

0

907

0

0

0

2

256

4

626

105

Räntor Mälarenergi Elnät AB

6 120

6 120

6 120

6 120

Borgensavgift

1 815

2 004

0

185

312

18

312

18

2 319

94

1 433

167

23 649

21 900

8 491

7 504

*Tilläggsupplysning kommunens exploateringsverksamhet
Bland jämförelsestörande poster ingår poster hänförliga till kommunens
exploateringsverksamhet:

Not 3 Jämförelsestörande post, finansiella

Not 4 Avskrivningar

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

Kommunal fastighetsavgift
Strukturbidrag
Generella bidrag från staten*
-

Varav tillfälligt statsbidrag flyktingsituationen år 2015-2016

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

Realisationsvinster finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella intäkter
SUMMA
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Noter till resultaträkning, fortsättning
Belopp i tkr

Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

-7 469

-6 336

-25 083

-18 385

-625

-845

-625

-845

-3 764

0

-3 764

0

-120

-96

-285

-268

-11 978

-7 277

-29 757

-19 498

18 022

23 191

34 487

40 952

Not 8 Finansiella kostnader
Räntor upptagna lån
Finansiell kostnad intjänad pension inklusive löneskatt
Finansiell kostnad ansvarsförbindelsen inklusive löneskatt
Övriga finansiella kostnader
SUMMA
Not 9 Årets resultat
Årets resultat exklusive va-verksamheten
Årets resultat va-verksamheten

299

1 836

299

1 836

Årets resultat va-verksamheten omförd skuld va-kollektivet

-299

-1 836

-299

-1 836

18 022

23 191

34 487

40 952

SUMMA

Balanskravsavstämning
År

MKR

2006

15,3

2007

-1,7

2008

2,1

2009

-1,0

2010

16,4

2011

4,1

2012

27,9

2013

13,8

2014

16,8

2015 resultat

23,2

2015 realisationsvinster
Summa

-0,3
116,6
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Kassaflödesanalys
Not

Belopp i tkr

Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

18 022

23 191

34 487

40 952

11 119

15 325

47 556

56 970

MEDEL FRÅN VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

29 141

38 516

82 043

97 922

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

10 366

-14 751

7 501

-34 869

Ökning/minskning förråd och varulager

-1 312

-1 324

--47

-1 005

Ökning/minskning kortfristiga skulder

28 857

64 665

14 086

82 461

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

67 052

87 106

103 183

144 509

2 055

2 476

2 055

2 476

-51 227

-48 691

-84 927

-164 789

1 830

3 427

2 935

4 376

-9

-7 182

-9

-7 588

113

2 910

2 613

2 910

-47 238

-47 060

-77 333

-162 615

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
27

Justering för ej likviditetspåverkande poster

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringsbidrag
Investeringar materiella anläggningstillgångar
Försäljning materiella anläggningstillgångar
Investeringar finansiella anläggningstillgångar
Försäljning finansiella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån

106 300

0

129 300

0

Amortering av skuld

-11 335

-11 943

-32 160

-46 125

-309

1 446

-2 711

0

3 599

2 957

3 599

2 957

Förändring långfristiga fordringar

-23 000

-84 000

-23 000

0

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

75 255

-91 540

75 028

-43 168

95 069

-51 494

100 878

61 274

47 068

142 137

63 120

163 301

Likvida medel vid periodens slut

142 137

90 643

163 998

102 027

FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL

95 069

-51 494

100 878

61 274

Förändring långfristig skuld
Amortering av långfristiga fordringar

ÅRETS KASSAFLÖDE

28

Likvida medel vid årets början

Noter till kassaflödesanalysen
Not 27 Justering för ej likvidpåverkande poster

Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

Avskrivningar/nedskrivningar

26 958

23 964

62 778

64 693

Förändring pensionsavsättning inklusive löneskatt

-14 502

-9 079

-13 751

-8 163

750

440

750

440

-2 087

0

-2 087

0

0

0

-134

0

11 119

15 325

47 556

56 970
5 685

Förändring avsättning deponi Kallstenstippen
Anslutningsavgifter – bokat direkt mot Eget kapital/Skuld till abonnentkollektivet
Uppskjuten skatt
SUMMA
Not 28 Årets kassaflöde - Betalningspåverkande händelser som avviker från det normala
Återbetalning av AFA premier

0

5 685

0

1 213

2 850

1 213

2 850

84 000

-84 000

84 000

-84 000

Utdelning Mälarenergi Elnät AB

0

22 440

0

22 440

Utbetalning flyktigbidrag

0

22 830

0

22 830

Andelar i Kommuninvest

0

-4 271

0

-4 271

Koncernkonto Sparbanken Västra Mälardalen

0

23 772

0

23 772

85 213

-10 694

85 213

-10 694

Prestationsersättning enligt överenskommelse regeringen - SKL
Nyupptaget lån för utbetalning för Tornet 1 - utelämnat lån januari 2015

SUMMA
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BALANSRÄKNING
Balansräkning
Belopp i tkr

Not

Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

-Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

310 170

313 993

1 085 847

1 168 664

-Maskiner och inventarier

11

35 614

42 161

286 163

280 020

-Pågående projekt

12

19 331

24 074

26 471

39 331

Finansiella anläggningstillgångar exklusive bidrag statlig infrastruktur

13

599 680

684 995

125 373

129 945

964 795

1 065 223

1 523 854

1 617 960

3 785

7 495

3 785

7 495

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Bidrag till statlig infrastruktur

14

Omsättningstillgångar
Förråd

15

1 855

3 179

4 641

5 646

Fordringar

16

55 224

69 975

97 244

103 157

Kassa och bank

17

142 137

90 643

163 998

102 027

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

199 216

163 797

265 883

210 830

1 167 796

1 236 515

1 793 522

1 836 285

197 431

220 622

223 640

262 591

18 022

23 191

34 487

40 952

407 162

398 083

414 309

405 946

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

18

- varav årets resultat
Avsättningar
Avsättning pensioner

19

Avsättning skatter

20

0

0

1 317

3 517

Avsättning deponi

21

5 790

6 230

5 790

6 230

412 952

404 313

421 416

415 693

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

22

374 009

363 512

917 612

870 430

Kortfristiga skulder

23

183 404

248 068

230 854

287 571

557 413

611 580

1 148 466

1 158 001

1 167 796

1 236 515

1 793 522

1 836 285

271 222

262 591

13 518

20 135

0

0

0

0

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

24

271 222

262 591

13 518

20 135

Finansiell leasing

25

267

223

267

223

Operationell leasing

25

2 082

1 493

3 297

4 341

Soliditet exklusive pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997

47,1%

45,4%

32,1%

32,9%

Soliditet inklusive samtliga pensionsförpliktelser

16,9%

18,0%

12,5%

14,3

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

Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

422 061

483 061

1 251 361*

1 331 008

39 617

12 222

59 969

111 323

-619

-1 181

-1 724

-1 181

Årets utrangering

-2 985

-6 892

-2 985

-7 975

Omklassificeringar

24 387

-4 354

24 387

-4 354

Utgående anskaffningsvärde

483 061

482 856

1 331 008

1 428 821

Ingående ackumulerade avskrivningar

-158 956

-172 891

-215 744*

-245 161

-15 715

-10 723

-31 197

-29 881

432

0

432

0

1 344

6 559

1 344

6 694

Not 10 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets försäljning

Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning
Avskrivningar på utrangeringar
Avskrivning på omklassificering

4

8 192

4

8 191

Utgående ackumulerade avskrivningar

-172 891

-168 863

-245 161

-260 157

Redovisat utgående värde

310 170

313 993

1 085 847

1 168 664

Avskrivningstider: (ingen avskrivning på mark)

3-65 år

3-100 år

3-65 år

3-100 år

Genomsnittlig avskrivningstid exklusive mark:

34 år

33 år

35 år

34 år

Markreserv

23 603

19 913

23 603

19 913

Verksamhetsfastigheter

18 877

18 135

733 499

852 384

Fastigheter för affärsverksamhet

127 240

122 737

127 240

122 737

Publika fastigheter

136 918

149 218

136 918

149 218

3 486

3 990

3 486

3 990

46

0

46

0

0

0

21 055

20 422

*Ingående balans 2014 stämmer inte överens med utgående balans
2013 på grund av att koncernen Rådhuset i Arboga AB har räknat om
ingående balanser enligt K3 redovisning.
Specifikation

Fastigheter för annan verksamhet
Övriga fastigheter
Tekniska anläggningar
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Noter till balansräkning, fortsättning
Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

77 961

86 251

461 812

487 196

9 556

13 846

17 892

21 014

Not 11 Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets försäljning

-177

0

-177

0

Årets utrangering

-6 092

-24 231

-6 092

-24 231

Omklassificeringar

5 003

14 436

13 762

16 147

Utgående anskaffningsvärde

86 251

90 302

487 196

500 126

Ingående ackumulerade avskrivningar

-45 526

-50 637

-175 585

-201 033

Årets avskrivningar

-11 084

-12 920

-31 421

-34 488

88

0

88

0

5 889

23 608

5 889

23 608

-4

-8 192

-4

-8 193

Utgående ackumulerade avskrivningar

-50 637

48 141

-201 033

-220 106

Redovisat utgående värde

35 614

42 161

286 163

280 020

Avskrivningstider: (ingen avskrivning på konst)

3-30 år

3-30 år

3-30 år

3-30 år

7 år

8 år

9 år

9 år

50 820

19 331

61 707

26 471

0

16 116

5 011

31 076

-31 489

-11 414

-40 247

-18 257

0

41

0

41

19 331

24 074

26 471

39 331

580 384

599 680

127 573

125 373

-105

4 272

-2 200

4 572

23 000

84 000

0

0

0

0

0

0

-3 599

-2 957

0

0

599 680

684 995

125 373

129 945

37 985

37 985

37 985

37 985

Avskrivningar på försäljning
Avskrivning på utrangering
Avskrivning på omklassificering

Genomsnittlig avskrivningstid:

Not 12 Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets omklassificering
Årets utrangering
Utgående anskaffningsvärde
Avskrivningstider: Pågående projekt avskrivs ej.

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Ingående värde
Långfristiga fordringar
Utökade utlämnade lån
Nedskrivningar
Minskade utlämnade lån
Utgående värde
Därav:
Aktier
Mälarenergi Elnät AB
VAFAB Miljö AB

2 910

0

2 910

0

Sturestadens Fastighets AB

1 500

1 500

0

0

15 000

15 000

0

0

10

10

10

10

100

100

0

0

Arboga Energi AB
Fibra AB
Rådhuset i Arboga AB
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Noter till balansräkning, fortsättning
Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

8

8

8

8

17

17

17

17

1 540

5 811

1 540

5 811

Andelar
Sveaskog
Västmanlands tolkservice
Kommuninvest i Sverige AB
Västmanlands läns företagarförening

1

1

1

1

VafabMiljö kommunalförbund

0

2 912

0

2 912

Husbyggnadsvaror

0

0

40

40

61 200

61 200

61 200

61 200

Utlämnade lån
Mälarenergi Elnät AB
Seniorbostäder i Arboga AB
Marieborgs lagerfastigheter i Arboga AB
Kommuninvest i Sverige AB
Arbogabostäder AB
Kommunfastigheter i Arboga AB
Rådhuset i Arboga AB

2 250

2 250

1 125

1 125

25 000

25 000

12 500

12 500

2 088

2 088

2 088

2 088

43 224

43 224

0

0

353 657

434 700

0

0

49 900

49 900

0

0

Sturestadens Fastighets AB

3 000

3 000

1 500

1 500

Övriga långfristiga fordringar

0

0

4 159

4 459

290

289

290

289

964 795

684 995

125 373

129 945

3 987

8 018

3 987

8 018

Bostadsrätter
Bostadsrätter HSB
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur
Citybanan
Ackumulerad upplösning bidrag statlig infrastruktur*

-202

-523

-202

-523

3 785

7 495

3 785

7 495

Förråd

211

211

2 997

2 678

Centralkök

191

205

191

205

Förråd marknadsföring

104

103

104

103

Exploateringsfastigheter tomter skattefinansierade

1 349

2 660

1 349

2 660

SUMMA

1 855

3 179

4 641

5 646

12 367

12 839

32 585

43 248

0

587

0

587

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

Not 15 Förråd

Not 16 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Preliminär skatteavräkning 2015
Slutlig skatteavräkning 2014

94

0

94

0

Fastighetsavgift

7 653

6 847

7 653

6 847

Övriga kortfristiga fordringar

9 432

20 445

29 247

13 991

18 232

22 382

19 693

30 993

7 446

6 875

7 972

7 491

55 224

69 975

97 244

103 157

Förutbetald kostnad och upplupen intäkt
Avräkning moms
SUMMA
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Noter till balansräkning, fortsättning
Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

19

20

19

20

141 678

90 609

163 539

101 993

Not 17 Kassa och bank
Handkassor
Sparbanken Västra Mälardalen*
Plusgiro

440

14

440

14

SUMMA

142 137

90 643

163 998

102 027

179 408

197 431

190 524*

223 640

0

0

-1 371

0

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

18 022

23 191

34 487

40 952

-varav Resultatutjämningsreserv i Eget kapital VMMF

0

0

1 189

1 193

Förändrad redovisningsprincip

0

0

0

-2 000

197 431

220 622

223 640

262 591

59 850

59 850

59 850

59 850

Ingående värde

2 088

0

2 088

0

Byte av redovisningsprincip anslutningsavgifter

-2 088

0

-2 088

0

Årets resultat

0

0

0

0

Utgående värde

0

0

0

0

47 895

49 270

54 223

56 417

1 375

1 805

2 194

2 521

2 846

2 998

3 602

3 588

503

680

574

782

0

556

0

556

-342

-797

-347

-802

0

0

0

0

-1 900

-2 107

-2 063

-2 219

268

475

428

615

49 270

51 075

56 417

58 937

89%

91%

89%

91%

Ingående avsättning

4 909

5 437

4 909

5 437

Förändring under året

425

315

425

315

Förändring löneskatt under året

103

77

103

77

5 437

5 829

5 437

5 829

Utgående värde
Därav:
Pensioner ”avsatta” till och med år 1997
*Ingående balans 2014 stämmer inte överens med utgående balans 2013
på grund av att koncernen Rådhuset i Arboga AB har räknat om ingående
balanser enligt K3 redovisning.
Eget kapital va-verksamheten

Not 19 Avsättningar pensioner
Avsatt till pensioner intjänade från och med år 1998
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Därav:
-Nyintjänad pension
-Ränte- och basbeloppsuppräkning
-Pension till efterlevande
-Övrig post
-Sänkning diskonteringsränta
-Årets utbetalningar
-Förändring löneskatt
SUMMA
Aktualiseringsgrad
Avsatt till pensioner VMKF

SUMMA
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Noter till balansräkning, fortsättning
Kommun 2014

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

368 861

352 455

368 861

352 455

0

-560

0

-560

3 030

5 132

3 030

5 132

Avsatt till pensioner, intjänade till och med år 1997

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

-790

375

-790

375

-17 445

-17 422

-17 445

-17 422

0

0

0

0

-1 403

0

-1 403

0

202

1 199

202

1 199

SUMMA

352 455

341 179

352 455

341 179

SUMMA AVSATT TILL PENSIONER

407 162

398 083

414 309

405 945

Avsättning skatter enligt ÅR

0

0

1 317

3 518

SUMMA

0

0

1 317

3 518

5 040

5 790

5 040

5 790

Not 20 Avsättning skatter

Not 21 Övrig avsättning
Deponi*
Ingående avsättning
Årets avsättning

750

440

750

440

5 790

6 230

5 790

6 230

377 895

365 952

621 109

593 083

0

0

307 757

274 157

-11 560

-12 202

-25 624

-28 381

7 674

9 762

7 674

9 762

0

0

6 696

21 809

374 009

363 512

917 612

870 430

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

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

Kommun 2015

Koncern 2014

Koncern 2015

Leverantörsskulder

47 233

49 963

53 401

67 618

Interimsskulder

19 033

48 930

17 044

26 585

Arbetsgivaravgift

9 081

9 740

9 552

10 229

Preliminärskatt

7 830

8 335

8 260

8 768

Semesterlöneskuld

32 850

33 164

34 421

34 792

Flyktingstatsbidrag

12 261

29 667

12 261

29 667

Kortfristig del av långfristig skuld

11 560

12 202

25 624

25 431

Upplupen pension individuell del inklusive löneskatt

20 714

22 601

21 584

23 506

Not 23 Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder som regleras inom ett år

Momsskuld skatteverket

1 291

502

3 937

2 971

Statsbidragsskuld

2 747

13 360

2 747

13 360

13 109

11 760

39 963

35 697

1 788

3 624

1 788

3 624

Övriga kortfristiga skulder
Kortfristig skuld abonnentkollektivet va-verksamhet
Checkräkningskredit
SUMMA

3 907

4 220

272

5 323

183 404

248 068

230 854

287 571

Not 24 Övriga ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser
VafabMiljö kommunalförbund

11 184

18 443

11 184

18 443

240 704

225 456

0

0

Sturestadens Fastighets AB

12 000

12 000

0

0

Seniorbostäder i Arboga AB

5 000

5 000

0

0

Arboga Energi AB

Förlustansvar för Egnahem
Arboga Golfklubb
Arboga Södra Idrottsförening
Arboga Ryttarsällskap

145

117

145

117

1 750

1 575

1 750

1 575

179

0

179

0

260

0

260

0

271 222

262 591

13 518

20 135

1 307

1 274

2 427

1 274

784

648

784

648

- som förfaller inom ett år

722

448

722

448

- som förfaller inom ett till fem år

210

208

1 425

3 056

- som förfaller inom ett år

621

526

621

526

- som förfaller inom ett till fem år

529

311

529

311

2 082

1 493

3 297

4 341

50

50

50

50

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

Framtida leasingavgifter fordon

Summa framtida operationell leasing
Finansiella leasingavtal
Årets kostnader
Framtida leasingavgifter
- som förfaller inom ett år

44

44

44

44

- som förfaller inom ett till fem år

223

179

223

179

Summa framtida finansiell leasing

267

223

267

223
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Not 26 Koncerninterna förhållanden
Enhet

Ägd andel

Ägartillskott
Givna

Kommunen
Sturestaden fastighets AB

50 %

Koncernbidrag
Mottagna

Givna

Utdelning

Mottagna

Given

Mottagen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000*

0

*Arboga kommun har bytt redovisningsprincip år 2015 och redovisar utdelning enligt kontantprincipen.

Enhet

Ägd andel

Försäljning
Intäkt

Kommunen

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

4 320

90 321

14 506

0

0

28 913

0

1 574

Mottagare
557 645

Arboga Energi AB

100 %

2 434

449

0

1 819

203

0

0

0

1 729

0

Rådhuset i Arboga AB

100 %

80 794

3 331

0

11 804

24 752

0

0

0

539 263

0

Sturestadens Fastighets AB

50 %

1 795

400

0

883

69

0

0

0

15 626

0

Västra Mälardalens kommunalförbund

27 %

5 026

50

0

0

1 128

0

1 574

0

1 012

0

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

60 %

272

90

0

0

2 761

0

0

0

15

0

Enhet

Andel

Försäljning
Intäkt

Arboga Energi AB

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

Mottagare

13 601

495

0

1 819

0

1 731

0

0

0

1 956

Arboga kommun

100 %

449

2 434

1 819

0

1 729

0

0

0

203

0

Rådhuset i Arboga AB

100 %

0

10 141

0

0

0

0

0

0

1 584

0

Sturestadens Fastighets AB

50 %

5

1 026

0

0

0

0

0

0

169

0

Västra Mälardalens kommunalförbund

27 %

19

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

60 %

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Enhet

Andel

Försäljning
Intäkt

Sturestadens Fastighets AB

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

Mottagare

2 044

1 444

0

883

0

670

0

15 125

0

145

Arboga kommun

50 %

400

1 795

883

0

501

0

15 125

0

69

0

Arboga Energi AB

50 %

1 026

5

0

0

169

0

0

0

0

0

Rådhuset i Arboga AB

50 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens kommunalförbund

27 %

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

50 %

10

244

0

0

0

0

0

0

76

0

- 89 –

EKONOMISK REDOVISNING
K O N C E R N I N T E R N A F Ö R H Å L L AN D E N

Enhet

Andel

Försäljning
Intäkt

Västra Mälardalens kommunalförbund

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

Mottagare

5 543

51

0

0

0

1 012

0

0

0

2 802

Arboga kommun

27 %

51

5 026

0

0

1 012

0

0

0

2 702

0

Arboga Energi AB

27 %

0

19

0

0

0

0

0

0

2

0

Rådhuset i Arboga AB

27 %

0

389

0

0

0

0

0

0

72

0

Sturestadens Fastighets AB

27 %

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

27 %

0

101

0

0

0

0

0

0

26

0

Enhet

Andel

Försäljning
Intäkt

Rådhuset i Arboga AB

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

Mottagare

80 794

13 888

0

11 804

0

13 097

0

527 824

0

24 752

Arboga kommun

100 %

3 331

80 794

11 804

0

11 439

0

527 824

0

24 752

0

Arboga Energi AB

100 %

10 141

0

0

0

1 584

0

0

0

0

0

Sturestadens Fastighets AB

50 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens kommunalförbund

27 %

389

0

0

0

73

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

60 %

27

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Enhet

Andel

Försäljning
Intäkt

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Räntor och borgensavgifter

Kostnad

Intäkt

Kostnad

Kortfristiga skulder
Givare

Långfristiga skulder

Mottagare

Givare

Fordringar

Mottagare

Givare

Mottagare

331

435

0

0

0

119

0

0

0

2 762

Arboga kommun

60 %

90

272

0

0

16

0

0

0

2 761

0

Arboga Energi AB

60 %

0

23

0

0

76

0

0

0

0

0

Rådhuset i Arboga AB

60 %

0

27

0

0

0

0

0

0

1

0

Sturestadens Fastighets AB

50 %

245

9

0

0

0

0

0

0

0

0

Västra Mälardalens kommunalförbund

27 %

100

0

0

0

27

0

0

0

0

0

Medlemskap i Kommuninvest
Arboga kommun har i november 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och
framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2015-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest
ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Arboga kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2015-12-31 uppgick Kommuninvest
i Sverige AB:s totala förpliktelser till 325 620 649 807 kronor och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till
768 011 983 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 753 845 257 kronor.
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delse, det vill säga som en upplysningspost i balansräkningen. Pensionerna är redovisade enligt RIPS 07.

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

Timlöner intjänade under december 2015 betalas ut i
januari 2016. En schablon har använts för redovisning baserat på timlöner från december 2014 och har
belastat periodens resultat.
Lönerevideringar och utbetalning av nya löner har
gjorts under året för samtliga löntagare.

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

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

Intäkter och kostnader

Tillgångar, avsättningar och skulder

Prognos för avräkningen av skatteintäkterna för åren
2014 och 2015 har baserats på SKL:s prognos i cirkulär 15:42 i december månad 2015 i enlighet med
rekommendation RKR 4:2.

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

Från och med år 2012 tillämpas rekommendation
RKR 18 ”Redovisning av intäkter” avseende anslutningsavgifter. Rekommendationen innebär att anslutningsavgifter periodiseras över respektive anläggningstillgångs nyttjandeperiod. Vaanslutningsavgifter finns från år 2012 upplagda i ett
anslutningsregister. Från och med år 2014 har ackumulerat överskott i va-verksamheten omklassificerats från eget kapital till kortfristig skuld.

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

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

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

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

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 ansvarsförbin-

Tomtmark som iordningställts i avsikt att försäljas
har klassificerats som omsättningstillgång. Försäljning av exploateringsmark redovisas som jämförel-
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sestörande post och i not har exploateringsresultatet
specificerats.

AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 20052006. Återbetalningen skedde i december 2013 med
11,3 mkr. År 2012 återbetalades premier för åren
2007-2008 med 11,9 mkr. Återbetalningarna redovisades som jämförelsestörande poster. Under år 2014
tog AFA Försäkring beslut om att inga nya återbetalningar för år 2004 skulle ske. I oktober 2015 informerade AFA Försäkring att de tagit beslut att
återbetala premier för AGS-KL år 2004. Återbetalningen skedde i november 2015 med 5,7 mkr.

Koncernkonton kan definieras som bankkonton som
används av flera företag inom en koncern. Vid redovisning av koncernkonton är det avgörande vem
som juridiskt är gäldenär gentemot banken. Om
moderbolaget är ensam gäldenär ska moderbolaget
redovisa hela krediten/tillgången som sin. Om koncernföretagen gemensamt skrivit på förbindelsen
kan respektive bolag redovisa sin andel i den totala
skulden/tillgången som sin skuld/tillgodohavande
hos banken. Internt redovisas respektive bolags
saldo som fordran/skuld koncernbolag. Ovanstående definition är enligt K3 (RedU 5, Redovisning av
gemensamt bankkonto i koncern). Från år 2015 redovisar Arboga kommun enligt K3 hela krediten/tillgången som sin eftersom Arboga kommun är
ensam gäldenär mot banken och koncernbolagen
redovisar fordran/skuld koncernbolag.

Den beräknade amorteringen för år 2015 av de långfristiga skulderna har omklassificerats till kortfristiga skulder och bokförts som kortfristig del av
långfristig skuld.

Eget kapital
”Pensionsavsättningar” till och med år 1997 utgör
59,9 mkr av kommunens egna kapital vid utgången
av år 2015.

Sammanställd redovisning

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

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

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

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

Från år 2009 har avsättning till deponi för framtida
täckning av Kallstenstippen gjorts. Under året har
avsättning gjorts med 0,4 mkr. Total avsättning för
Kallstenstippen är 6,2 mkr. Åtagandet är inte nuvärdesberäknat.
Omsättningstillgångar har värderats till det lägsta av
anskaffningsvärdet och verkligt värde. Kundfordringar som är äldre än ett år betraktas som osäkra
och har skrivits av i redovisningen. Dock kvarstår
fordran mot den enskilde.

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

Fordran med förfallotid inom ett år från balansdagen
betraktas som kortfristig.

Kommunens redovisningsprinciper har varit vägledande vid upprättande av den sammanställda redovisningen.

Under år 2013 beslutade AFA Försäkring att sänka
och återbetala premier för avtalsgruppsjukförsäkring
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ORDLISTA OCH FÖRKLARINGAR
Aktualiseringsgrad

Jämförelsestörande post

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

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

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

Kapitalkostnader

Anslutningsavgift

Kassaflödesanalys

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

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

Avskrivning

Kortfristiga fordringar/skulder

Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande.

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

Balanskrav

Likviditet

Lagkrav att intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna.

Visar betalningsberedskapen på kort sikt.

Balansräkning

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

Benämning för avskrivningar och intern ränta.

Långfristiga fordringar/skulder

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

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter reducerat med investeringsbidrag.

Omsättningstillgångar

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

Lös egendom som inte är avsedd att stadigvarande
innehas.

Extraordinära poster

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

Resultaträkning

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

Räntenetto
Skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

Sammanställd redovisning

Finansiella intäkter och kostnader

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

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

Finansnetto

Skattesats

Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Den andel av varje hundralapp som kommuninvånarna betalar i kommunalskatt.

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

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

borgare och företag i kommunen. Avgifterna för vaverksamheten ska baseras på självkostnadsprincipen, verksamheten ska därför normalt redovisa ett
nollresultat. Om ett överuttag, det vill säga överskott, har skett ska det egna kapitalet återställas så
snart som möjligt inom en treårsperiod. År 2014
ändrade va-verksamheten redovisningsprincip och
redovisar det så kallade överuttaget som en förutbetald intäkt, skuld till abonnentkollektivet.

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Belopp i tkr

Not

Bokslut
2014

Bokslut
2015

Budget

Budget

2014

2015

Verksamhetens intäkter

1

29 076

26 773

28 116

27 928

Verksamhetens kostnader

2

-18 605

-18 496

-17 010

-22 830

Avskrivningar

3

-6 596

-5 063

-6 557

-5 058

3 875

3 214

4 549

40

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella intäkter

4

18

9

0

0

Finansiella kostnader

5

-3 893

-3 223

-4 549

-40

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER

0

0

0

0

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

0

0

0

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT

6
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Noter till resultaträkning va-verksamheten
Belopp i tkr

2014

2015

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter

14 601 14 598

Fast avgift

13 687 11 603

Anläggnings/anslutningsavgifter

274

316

Övriga intäkter

514

256

SUMMA

29 076 26 773

Not 2 – Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köp av verksamhet samt konsultkostnad
Lokal-, markhyror o fastighetskostnader

4 764

4 126

4 455

4 905

2 664

1 882

Driftkostnader. bränsle, energi o vatten

1 840

1 865

4 882

5 718

Övriga externa kostnader
SUMMA

18 605 18 496

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

6 562

4 402

34

661

6 596

5 063

Not 4 – Finansiella intäkter
Räntor likvida medel

2

9

Ränteintäkter på kundfordringar
SUMMA

16
18

0
9

Not 5 – Finansiella kostnader
Räntor på lån från kommunen

3 832

3 204

Övriga räntekostnader

61

19

3 893

3 223

Periodens resultat

0

0

SUMMA

0

0

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

2014

2015

0

0

6 596

5 063

-2 087

0

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

4 509

5 063

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

1 133

-555

Ökning/minskning förråd och varulager

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

1 541

3 378

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

7 183

7 886

130

0

-15 835

-9 893

173

68

Investeringar finansiella anläggningstillgångar

0

0

Försäljning finansiella anläggningstillgångar

0

0

-15 532

-9 825

7 044

0

-309

1 939

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

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringsbidrag
Investeringar materiella anläggningstillgångar
Försäljning/utrangering materiella anläggningstillgångar

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

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

- 99 –

0

0

6 735

1 939

-1 614

0

1 614

0

0

0

1 614

0

EKONOMISK REDOVISNIN G
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EKONOMISK
REDOVISNING
B AL AN S R ÄK N I N G

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Belopp i tkr

Not

2014

2015

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar

7

126 720

122 289

Maskiner och inventarier

8

543

3 164

Pågående projekt

9

Summa anläggningstillgångar

942

7 513

128 205

132 966

4 489

5 045

Omsättningstillgångar
Fordringar

10

Kassa och bank

11

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

0

0

4 489

5 045

132 694

138 011

0

0

0

0

122 469

124 408

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

12

- varav årets/periodens resultat
Skulder
Långfristiga skulder

13

Kortfristiga skulder

14

10 225

13 603

Summa skulder

132 694

138 011

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

132 694

138 011
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Noter till balansräkning va-verksamheten
Belopp i tkr

2014

2015

191 774

215 150

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

15 298

2 693

-543

-5 417

8 621

-10 787

Utgående anskaffningsvärde

215 150

201 639

Ingående ackumulerade avskrivningar

-82 239

-88 430

Årets avskrivningar

-6 561

-4 405

370

-13 485

-88 430

-79 350

Redovisat utgående värde

126 720

122 289

Avskrivningstider: (ingen avskrivning på mark)

15-50 år

5-65 år

Genomsnittlig avskrivningstid exklusive mark:

30 år

45 år

Ingående anskaffningsvärde

208

615

Årets investeringar

407

0

0

-6 919

Avskrivningar på försäljning/utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 8 – Maskiner och inventarier

Årets försäljning/utrangering
Omklassificeringar

0

11 413

Utgående anskaffningsvärde

615

5 109

Ingående ackumulerade avskrivningar

-38

-72

Årets avskrivningar

-34

-658

Avskrivningar på försäljning/utrangering

0

-1 215

Utgående ackumulerade avskrivningar

-72

-1 945

Redovisat utgående värde

543

3 164

5-10 år

5-25 år

7,5 år

15 år

9 563

942

Avskrivningstider:
Genomsnittlig avskrivningstid:
Not 9 – Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Årets omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde

0

7 200

-8 621

-629

942

7 513

3 040

4 284

Avskrivningstider: Pågående projekt avskrivs inte.
Not 10 – Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Avräkning moms

311

540

Övriga kortfristiga fordringar

1 138

221

SUMMA

4 489

5 045
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Noter till balansräkning va-verksamheten
Belopp i tkr

2014

2015

Sparbanken Västra Mälardalen

0

0

SUMMA

0

0

2 088

0

Not 11 – Kassa och bank

Not 12 – Eget kapital
Ingående värde
Periodens resultat

0

0

-2 088

0

0

0

Lån av kommunen

114 795

114 795

Delsumma

114 795

114 795

Skuld för anslutnings/anläggningsavgift

9 012

11 081

Ackumulerad upplösning skuld anslutnings/anläggningsavgift

-1 338

-1 468

Förändrad redovisningsprincip
SUMMA
Not 13 – Långfristiga skulder

Delsumma

7 674

9 613

122 469

124 408

2 652

3 898

163

88

Checkräkningskredit

3 907

4 220

Skuld till abonnentkollektivet

1 788

3 624

Avräkning moms

1 240

502

SUMMA
Not 14 – Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna semesterlöner

Interimsskulder
SUMMA
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475

1 271

10 225

13 603

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