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 Kommunen prognostiserar ett resultat på 10,4 mkr
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRET
Eleverna är eftertraktade på arbetsmarknaden och
nio av tio elever fick jobb efter genomförd utbildning.

Cityvärdar för en ökad service och trygghet
Under delåret påbörjades ett pilotprojekt i Arboga med
cityvärdar. Cityvärdar finns i ett tjugotal städer runt
om i Sverige och är ett konkret sätt att arbeta med
trygghet. Under perioden juni till och med september
finns två cityvärdar på plats i centrala Arboga för att
öka tryggheten, trivseln och service till både Arbogabor
och besökare.

Positiv utveckling för företagsklimatet
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 3,2
år 2014. Arbogas betyg ligger nu över genomsnittet
för riket.

Satsning på sänkta markpriser
För att den positiva utvecklingen av ökat antal invånare och företag ska fortsätta krävs att det kommer
igång ett byggande av bostäder och lokaler i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade därför att erbjuda
sänkta markpriser på all planlagd mark i kommunen.
Erbjudandet gäller under ett och ett halvt år fram till
den sista december år 2016.

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

Arbogabor och företagare allt mer nöjda med
sin kommun

Högt tryck på förskola och skola

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.

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.
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ORGANISATIONSÖVERSIKT

Organisationsöversikt
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN INNEHÅLLER

VISION, STRATEGISKA OMRÅDEN
OCH ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅTT
I avsnittet beskrivs Arboga kommuns styrprocess samt måluppfyllelse/prognos inom de strategiska områdena.
OMVÄRLDSORIENTERING
I avsnittet beskrivs bland annat den finansiella utvecklingen i omvärlden samt hur den påverkar Arboga kommun.
EKONOMISK ANALYS
I avsnittet görs en ekonomisk analys av kommunens resultat och
ekonomiska ställning efter de första åtta månaderna 2015 samt
prognos för helåret.
MEDARBETARE
I avsnittet redovisas fakta kring kommunens personal som till exempel sjukfrånvaro och antalet anställda.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VISION 2026, STRATEGISKA
OMRÅDEN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VISION 2026 OCH STRATEGISKA OMRÅDEN

VISION 2026, STRATEGISKA OMRÅDEN
OCH KOMMUNFULLMÄKTIGES
ÖVERGRIPANDE MÅL OCH MÅTT
Vision
Arboga – plats för inspiration
Visionen 2026 är Arboga – plats för inspiration vilket
också är Arbogas varumärke.

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

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

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

Strategiska områden
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 lärande
 Inspirerande arbete
 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 varje strategiskt
område, inriktningstext samt mål och mått.

Redovisning av måluppfyllelse
Färgerna visar graden av måluppfyllelse och om måtten uppfyllts.

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.

Målet har inte kunnat bedömas.

7

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VISION 2026 OCH STRATEGISKA OMRÅDEN

Strategiska områden
Nedan sammanfattas måluppfyllelsen inom respektive strategiskt område. Mätarna anger en samlad
bedömning av uppfyllelsen av målen och måtten inom det strategiska området. Kommunfullmäktige har beslutat att vissa mått ska mätas årligen eller vartannat år. Det innebär att samtliga mått inte ska mätas vid tidpunkten för delårsrapporten.

Inom det strategiska området inspirerande livsmiljö finns
fyra mål och tio mått. Av måtten har sex mått bedömts
och resterande ska inte bedömas i nuläget.
Under målet ”Arbogaborna ska ha en god livskvalitet”
finns sex mått varav tre mått är uppnådda, ett mått är
inte uppnått och två mått ska inte mätas i dagsläget.
Under målet ”Medborgarna i Arboga kommun ska uppleva att de har inflytande i kommunen” återfinns ett mått
som inte har uppnåtts.
De två måtten som ska mäta målet ”Arboga kommun ska
ha en ekologisk hållbarhet inom alla områden” ska inte
bedömas i nuläget.
Målet ”Det ska finnas goda möjligheter till pendling med
kollektivtrafik till och från Arboga” mäts med ett
mått. Måttet har uppnåtts till minst 80 procent.
Inom området inspirerande lärande finns ett mål och fyra
mått. Målet är att ”Arbogas förskolor och skolor ska ha
hög kvalitet och vara trygga”. Två mått mäts i dagsläget
och två ska inte mätas. Av de två måtten som ska mätas
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är ett uppnått och ett är uppnått till 80 procent.
Inom området inspirerande arbete finns målet ”Arboga
ska vara känd som en företagsvänlig kommun”. Målet
mäts med tre mått. Ett mått har uppnåtts och två mått ska
i dagsläget inte mätas.
Inom området inspirerande organisation finns tre mål
och fem mått. Under målet ”Arboga kommun ska ha
effektiva och tillgängliga tjänster” återfinns två mått.
Måtten ska i nuläget inte mätas. Målet ”Arboga kommun
är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare” mäts genom ett mått som inte ska bedömas i nuläget. Målet ”Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning”
mäts genom två mått. Ett av måtten kommer att uppfyllas
medan ett mått kommer att uppfyllas till minst 80 procent.
Av 22 mått som beslutats har 11 bedömts i delårsrapporten. Resterande mått mäts årsvis. Av de mått som bedömts har sju mått uppnåtts, två har delvis uppnåtts och
två mått har inte uppnåtts.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

Inspirerande livsmiljö
I Arboga finns plats för inspiration, här finns plats att utveckla idéer och tänka nya tankar. Fritids- och kulturlivet är rikt och
erbjuder något för alla.
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.

Allt nöjdare Arbogabor och satsning
på sänkta markpriser
Medborgarundersökningen visar att Arbogaborna blir allt nöjdare med sin hemkommun. Arbogaborna känner sig också tryggare i jämförelse med förra undersökningen.
För att stimulera till byggande erbjuder nu kommunen sänkta markpriser på all planlagd mark.
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. 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.

Arboga kommun gick in som delägare i bolaget Stadsnät i Svealand AB i början av år 2014. Under våren har
antalet delägare blivit fler och bolaget bytte namn till
Fibra AB. Tillsammans får delägarna mer resurser att
göra nätet ännu snabbare, och till att bygga ut det i
både stad och på landsbygd. Målet är att bli ett av världens bästa bredbandsnät.
Antalet invånare i Arboga fortsätter att öka och uppgick den 30 juni till 13 727 invånare.

Det område där det har skett en större förändring i
positiv riktning är Arbogabornas upplevda trygghet.
För första gången på flera år känner sig Arbogaborna
tryggare i sin hemkommun.

Även de äldre i befolkningen ökar. Inom hemtjänsten
och hemsjukvården sker en kraftig ökning av antalet
brukare och insatser. Det sker samtidigt som kommunfullmäktige har beslutat om att antal vårdare som besöker en äldre ska bli färre. Det ställer krav på vårdoch omsorgsverksamheterna och ett arbete pågår nu
med analysera utvecklingen inom hemtjänsten och en
översyn görs av hemsjukvården.

Under delåret påbörjades ett pilotprojekt i Arboga med
cityvärdar. Cityvärdar finns i ett tjugotal städer runt
om i Sverige och är ett konkret sätt att arbeta med
trygghet. Under perioden juni till och med september
finns två cityvärdar på plats i centrala Arboga för att
öka tryggheten, trivseln och service till både Arbogabor
och besökare. Projektet ska sedan utvärderas.
Ett nytt samverkansavtal har tecknats med polisen, som
ska gälla under år 2015. Avtalet innebär att kommunen
och polisen ska ha ett nära och tydligt samarbete i det
brottsförebyggande arbetet. Under våren har fokus
varit på trygghet i offentlig miljö.
Belysning är viktigt för den upplevda tryggheten. Under delåret har flera områden fått förstärkt belysning,
bland annat Södra Å-promenaden.

För att den positiva utvecklingen av ökat antal invånare och företag ska fortsätta krävs att det kommer
igång ett byggande av bostäder och lokaler i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade därför att erbjuda
sänkta markpriser på all planlagd mark i kommunen.
Erbjudandet gäller under ett och ett halvt år fram till
den sista december år 2016.
Arboga bibliotek genomgick en större renovering under delåret och Arbogaborna har nu ett modernare och
ljusare bibliotek. Det pågår också ett arbete för ett virtuellt bibliotek.

9

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

Bland annat kan nu Arbogabor med lånekort ta del
av 2 500 dagstidningar från nästan 100länder och på
50 språk.

Mål och mått
Mål 1. Arbogaborna ska ha en god livskvalitet.
Mått 1:1: Arbogas befolkning ska öka.
KF:s mätning: SCB, befolkningsstatistik 31/12 varje år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015-06-30

13 353

13 493

13 631

Öka jfrt föreg år

13 727

Mått 1:2: Den upplevda tryggheten hos medborgarna i Arboga, ska öka.
KF:s mätning: Trygghetsindex i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år (KKiK).
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Utfall
2013

Snitt medborgarundersökningen
2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

Snitt medborgarundersökningen 2015

41

60

Ingen mätning

Samma nivå
som snittet i
mätningen

49

60

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 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Snitt KKiK
2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

15

15

15

15

Samma nivå
som snittet i
mätningen

Mäts under
hösten 2015
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INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

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 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015-08-31

92

83

76

Minska jfrt 2013

72 (2014-08-31: 62)

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 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

Snitt medborgarundersökningen
2015

7,1

Ingen mätning

Samma nivå som
snittet i mätningen

7,2

7,2

Mått 1:6: Kvaliteten på ledningsnätet ska vara god för att leveransen av ett hälsosamt, godkänt och bra dricksvatten ska bibehållas.
KF:s mätning: Egen mätning av förnyelsetakten av ledningsnätet. (Antal meter ledning som bytts ut per år av
totala antal meter dricksvattenledning).
Samordningsansvar: Tekniska nämnden
Adressering: Tekniska nämnden
Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

0,8 %

0,5 %

0,7 %
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Utfall 2015
Mäts i samband
med årsbokslutet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

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

Mått 2:1: Det upplevda inflytandet, ska öka.
KF:s mätning: Nöjd inflytande Index (NII) i SCB:s medborgarundersökning, vartannat år (KKiK).
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2013
42

Snitt medborgarundersökningen
2013
39

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

Ingen mätning

Öka jfrt 2013

41

Snitt medborgarundersökningen
2015
41

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

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

0,205 MWh/kvm

0,209 MWh/kvm

0,203 MWh/kvm

Minska jfrt 2013

Prognos 2015
Mäts i samband
med årsbokslutet

Mått 3:2: Andel miljöbilar av totala antalet bilar inom kommunkoncernen ska öka.
KF:s mätning: SKL:s undersökning årligen (KKiK).
Samordningsansvar: Tekniska nämnden
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

51 %

Ingen uppgift

47 %
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Målvärde 2015
Högre än snittet i
mätningen

Utfall 2015
Mäts i samband
med årsbokslutet

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LIVSMILJÖ

Mål 4. Det ska finnas goda möjligheter till pendling med kollektivtrafik till och
från Arboga.
Mått 4:1: Antalet tåg till och från Arboga på Mälarbanan och Svealandsbanan per vardag och järnvägsbana, ska
öka.
KF:s mätning: Egen mätning, årligen.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen
Utfall 2012
Utfall 2013
Utfall 2014
11/13 Svealandsba- 11/13 Svealandsba- 11/14 Svealandsbanan,
nan,
nan,
14/16 Mälarbanan
14/16 Mälarbanan
15/17 Mälarbanan
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Målvärde 2015
15 + 15

Utfall 2015
11/14 Svealandsbanan,
16/17 Mälarbanan

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE LÄRANDE

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

Nya arbetssätt för att möta det ökande
antalet elever
Antalet barn och elever i kommunens utbildningsverksamheter fortsätter att öka.
Förskolan och skolan utvecklar därför nya arbetssätt och metoder för att kunna möta
elevernas behov.
Verksamheten med svenska för invandrare, SFI, får allt
fler elever. SFI har nu flyttat delar av sin verksamhet till
nya lokaler och personalen arbetar i skift för att kunna
tillgodose utbildningsbehoven.
Förskolan och grundskolan har utvecklat olika typer av
stöd, för att kunna ta emot nyanlända elever på bästa
sätt.
Under våren öppnades förskolan Bullerbyn tillfälligt
för att möta behovet av förskoleplatser. I och med öppnandet kan Arboga hålla garantin om en förskoleplats
inom fyra månader från dess att ansökan har lämnats
in.
Vistelsen på förskolan och tiden i skolan ska vara inspirerande och lustfylld. Satsning på matematik fortsätter
även under år 2015, genom bland annat deltagandet i
Sveriges kommuner och landstings PISA-satsning.
Kommunen är även med i Matematiklyftet, en fortbildningssatsning för lärare som undervisar i matematik.
Erbjudandet för högstadie- och gymnasielever om att få
hjälp med matten i form av så kallade mattestugor
fortsätter också. Mattestugorna sker i samarbete med
SAAB.
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En annan satsning som pågår i skolorna är ”En läsande
klass”. Med hjälp av en speciell metod ska elevernas
läsinlärning stimuleras.
I årskurs 3 genomförs nationella prov i svenska,
svenska som andraspråk och matematik. Resultaten
från de nationella proven i årskurs 3 visade att 78 procent av eleverna nådde målen i svenska. I matematik
nådde 79 procent av eleverna målen, ett resultat som är
något lägre än förra året. Resultaten visar också att
variationerna inom och mellan skolorna kan vara stora.
Med anledning av detta kommer en analys och förslag
på åtgärder att tas fram.
Alla pedagoger strävar efter att fler barn och elever ska
tycka att det är roligt i förskolan och skolan. Utökat
elevinflytande är en av vägarna för att uppnå detta. På
skolorna finns därför elevråd, matråd och liknande
funktioner för delaktighet.
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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Mål och mått
Mål 5: Arbogas förskolor och skolor ska ha hög kvalitet och vara trygga.
Mått 5:1: Upplevelsen av en god och trygg arbetsmiljö i förskolan och skolan ska vara högre än 3 på den fyrgradiga skalan.
KF:s mätning: Egen mätning årligen.
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall 2012

Mål 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

Högre än 3 i mätningen

Mäts under hösten
2015

Förskola: 3,55
Åk 2: 3,71
Åk 5: 3,59

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

Ingen mätning

Åk 8 och gymn:
3,58 o 3,89
Vuxenutb: 3,82

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

Utfall 2013

Utfall 2014

Snitt KKiK 2014

Målvärde 2015

54 %

79 %

85 %

68 %

Samma nivå
som utfall 2013

Utfall 2015
Svenska: 78 %
Matematik: 79 %

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

Utfall 2013

Utfall 2014

86 %

89 %

90 %

Snitt KKiK
2014
86 %
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Målvärde 2015

Utfall 2015

Samma nivå
som utfall 2013

90 %

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
INSPIRERANDE ARBETE

Mått 5:4: Andelen elever som fullgör gymnasieutbildningen inom fyra år i kommunen, ska vara i samma nivå
som genomsnittet i mätningen.
KF:s mätning: Skolverket (KKiK).
Samordningsansvar: Barn- och utbildningsnämnden
Adressering: Barn- och utbildningsnämnden
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Snitt KKiK
2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

76 %

76 %

70 %

63 %

Samma nivå
som snittet i
mätningen

Redovisas hösten 2015
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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 fortsatt satsning på företagsbesök
Företagarna i Arboga blir allt nöjdare med företagsklimatet i kommunen visar en
undersökning av Svenskt Näringsliv. Kommunen fortsätter med veckovisa
företagsbesök för att öka dialogen mellan kommun och företag.
Svensk 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 3,2 år 2014. Arbogas betyg ligger nu över genomsnittet för riket (3,37).

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.
Tillsammans med de fyra andra kommunerna som
ligger intill Hjälmaren arbetar Arboga kommun för
att synliggöra Hjälmaren som besöksmål och därmed locka till fler besökare i området. I Arboga påbörjas nu ett projekt tillsammans med näringsliv,
föreningar och organisationer för utvecklingen av
företag inom turism och båtar längs Hjälmare kanal.

Dialog mellan kommun och företag har visat sig
vara en nyckelfaktor för företagsklimatet. Som ett
led i att få mer dialog med företagen i Arboga gör
kommunen veckovisa företagsbesök hos lokala företag. Besöken är mycket uppskattade och givande för
båda parter. Deltagare från kommunen är kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd, kommunchef
samt näringslivschef. Besöken kommer att fortsätta
under hela år 2015.

Projektet, att locka besökare från Baltikum och Ryssland baltiska och ryska marknaden, har fortsatt
under våren. Det innebär bland annat att det numera
finns information om Arboga på färjelinjen Tallinks
webbplats. I projektet har även en guideutbildning
genomförts. Numera finns det därför mobila guider i
Stockholm som kan guida i Västmanland och Arboga.

Under årets första sex månader hade 26 nya företag
startats i Arboga. Av dessa är hela tio aktiebolag, 15
enskilda firmor och ett handels-/kommanditbolag.
Motsvarande period förra året startades 27 företag.
En intressant nyetablering under delåret är ett nytt
whiskydestilleri, som kommer att vara placerat i
Arboga teknikpark.

De stora evenemangen har under året haft en stabil
och ökande tillströmning, det gäller såväl Arboga
karnevalen, torglördagarna samt det nya evenemanget ”Arboga möte”. Medeltidsdagarna bedöms
också ha haft ett bra besöksantal. Bedömningen är
även att dagbesökarna under sommaren har ökat i
antal.

Antalet aktiva företag per tusen invånare i Arboga
uppgår till 81,7. För länet exklusive Västerås är motsvarande siffra 74,4. Västerås kommun ligger på
73,7. Arboga ligger mycket väl till i förhållande till
målet och även i jämförelse med Köping och
Kungsör.
För att stimulera till nyföretagande har 30 gymnasieungdomar i Västra Mälardalen erbjudits möjligheten att söka till ”Roligaste sommarjobbet” genom det
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Mål och mått
Mål 6. Arboga ska vara känd som en företagsvänlig kommun.
Mått 6:1: Sammanfattande betyget för Arboga kommun avseende näringslivsklimatet, ska öka.
KF:s mätning: Svenskt Näringsliv, sammanfattande betyg, årligen.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2011

Utfall 2013

Utfall 2014

Snitt Sv. Näringsliv 2014

Målvärde 2015

Utfall 2015

3,20

3,31

3,48 (redovisas
våren 2015)

3,37

Högre än snittet
i mätningen

Redovisas våren 2016

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

Utfall 2012

Utfall 2013

5 480

5 548

5 559

Målvärde 2014
Öka jfrt föregående år

Utfall 2014
December 2015

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 2011

Utfall 2012

Utfall 2013

Snitt KKiK
2013

Målvärde 2014

Utfall 2014

74,6 %

76,3 %

76,0 %

78,5 %

Samma nivå
som snittet i
mätningen

December 2015
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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.

Projektet ArbogaTid förlängs och
kommunens medarbetare erbjuds nu
möjligheten att löneväxla
Under flera år har önskemålen om önskad sysselsättningsgrad kartlagts och intresset
är stort. Nu förlängs projektet ArbogaTid på några enheter inom socialförvaltningen.
Projektet ArbogaTid utvärderades under våren och
beslut togs att förlänga projektet året ut. ArbogaTid
påbörjades i april 2014 och har som mål att kunna
erbjuda önskad och ökad sysselsättningsgrad. I projektet deltar anställda inom verksamheter för vård
och omsorg samt funktionshinder.

annons i tidningen Framtidsvalet Västmanland som
delas ut till elever i årskurs 8 och 9 samt gymnasieskolor i länet. Syftet var att visa Arboga kommun
som arbetsgivare och den mångfald av yrken som
kommunen kan erbjuda.
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 få en
inblick i några av de olika områden som en kommun
kan erbjuda som arbetsgivare.

Arboga kommun tog ett beslut i våras att erbjuda
medarbetare så kallad löneväxling, en möjlighet att
växla lön mot pension. Under våren har kommunens
chefer fått information om möjligheten samt erbjudande om individuell rådgivning vid intresse. Till
hösten planeras informationstillfällen för alla intresserade medarbetare.
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.

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

Kommunen har också deltagit på två rekryteringsmässor under delåret. En mässa skedde tillsammans
med arbetsförmedlingen och Köpings och Kungsörs
kommuner i syfte att söka semestervikarier till respektive socialförvaltning. En nyhet för i år är att
semestervikarieansökningarna kan ske digitalt.

Under delåret genomfördes en användarundersökning av kommunens webbplats arboga.se. 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.

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.

I medarbetarenkäten, som gjordes under hösten
2013, uttrycker medarbetare och chefer fortsatt stort
eller mycket stort förtroende för Arboga kommun

Arboga kommun deltog även för första gången med
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som arbetsgivare. Ny medarbetarundersökning
sker under hösten 2015.

bedömer styrelsen och nämnderna sammantaget ett
underskott liksom år 2014. Grunden för en hållbart
god ekonomi är att verksamheten har en ekonomi i
balans.

Den ekonomiska prognosen för år 2015 års visar på
en ekonomi i balans totalt för kommunen. Dock

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

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

Utfall 2013

Utfall 2014

Snitt KKiK
2014

86,0%

91,0 %

90,0 %

78,0 %

Målvärde 2015
Samma nivå
som utfall 2013

Utfall 2015
Redovisas hösten 2015

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 %

Målvärde 2015
Samma nivå som
utfall 2013

Utfall 2015
Redovisas hösten
2015

Mål 8. Arboga kommun är och upplevs som en attraktiv arbetsgivare.
Mått 8:1: Medarbetarnas samlade betyg av Arboga kommun som arbetsgivare, ska ligga över det nationella jämförelseindexet.
KF:s mätning: Hållbart medarbetarengagemang (kommunens totalindex, nationell jämförelse, SKL), vartannat år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2009

Utfall 2011

Utfall 2013

83,0 %

79,5 %

72,0 %
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Målvärde 2015
Högre än snittet i
mätningen

Utfall 2015
Redovisas hösten
2015
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Mål 9. Arboga kommun ska ha en god ekonomisk hushållning.
Mått 9:1: Resultatet ska under mandatperioden i genomsnitt årligen uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämning.
KF:s mätning: Egen mätning i samband med bokslutet varje år.
Samordningsansvar: Kommunstyrelsen
Adressering: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder
Utfall 2012

Utfall 2013

Utfall 2014

Målvärde 2015

4,5 %

-2,5 %

2,6 %

0,34 %

Prognos 2015
1,47 %

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

Prognos 2015

20,4 %

17,5 %

16,9 %

18,7 %

17,3 %
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God tillväxt i USA och en ljusning i Europa
Hushållen är mer pessimistiska än företagen. Hushållens syn på den svenska ekonomin är dystrare än
normalt men har förbättrats jämfört med tidigare
mätning. Av företagens indikatorer ligger detaljhandeln högst och indikerar ett mycket starkt läge.

Internationellt
I USA fortsätter den goda tillväxten med en positiv
utveckling av arbetslösheten som fortsätter sjunka
under året. I Europa sker en långsam återhämtning
av ekonomin men bättre utsikter än tidigare.

I SKL:s skatteunderlagsprognos från augusti månad
2015, beräknas skatteunderlaget öka med 3,2 procentenheter år 2014 jämfört med år 2013. Mellan åren
2014 och 2015 bedömer SKL en ökning med 4,8 procent. För de kommande åren, 2016-2018, beräknas
skatteunderlaget öka med 5,6 procent, 4,3 procent
samt 4,3 procent. Orsaken till den stora ökningen år
2016 är bedömningen att antalet arbetade timmar på
grund av den ökande invandringen ökar samt att
pensionsinkomsterna ökar. Under åren 2017 och
2018 bedömer SKL att sysselsättningstillväxten avtar
och att inkomstpensionerna ökar långsammare.

Bedömare tror på en inbromsning av den ekonomiska tillväxten i Kina, vilket får följder i stora delar
av världen.
Den 20 september var det val i Grekland för andra
gången i år. En dryg tredjedel av folket röstade på
vänstern med dess ledare Alexis Tsipras. Hans parti
ledde landet fram till sommaren.
Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble säger
att ”den tyska ekonomin är robust, trots de existerande globala riskerna, och den inhemska efterfrågan ser ut att fortsatt vara ekonomins främsta tillväxtfaktor”.

Arboga

Prisraset på olja slår hårt mot norsk ekonomi. Danmark sänker sin prognos för BNP-tillväxten i år och
nästa år. I Finland föreslår regeringen en borttagning
av två helgdagar, lägre lön vid sjukfrånvaro samt
sämre ersättning vid övertid och söndagsarbete för
att komma tillrätta med den ekonomiska utvecklingen.

För Arboga kommun liksom för många andra kommuner är befolkningsutvecklingen och befolkningsstrukturen av stor betydelse. Arboga kommun har
en befolkningsstruktur som kännetecknas av hög
andel äldre och låg andel yngre personer. Vid årsskiftet 2014/2015 var andelen i åldrarna 0-44 år i
Arboga lägre än genomsnittet i riket, medan andelen
i åldrarna 45 år och äldre var högre än genomsnittet i
riket. Befolkningen i Arboga kommun ökade under
första halvåret med 96 personer jämfört med vid
utgången av år 2014 och uppgick till 13 727 personer
vid halvårsskiftet 2015. De två föregående åren var
förändringarna, vid samma mätpunkt, plus 82 respektive plus 51 personer.

Sverige
BNP-tillväxten i Sverige förväntas, enligt Sveriges
kommuner och landsting (SKL), bli 3,1 procent i år.
För åren 2016-2018 är bedömningen 3,7 procent, 2,4
procent samt 2,1 procent. Hushållens konsumtion
har utvecklats betydligt sämre än förväntat under
året. Detta trots starka inkomstökningar och växande
befolkning.

Arbetslösheten i Arboga inklusive personer i
arbetsmarknadspolitiska program var i åldersgruppen 16-64 år i augusti månad år 2015 11,9
procent (11,1 procent i augusti 2014). Arbetslösheten
i Arboga är fortsatt högre än genomsnittet i riket
som var 7,8 procent (7,8 procent). Motsvarande siffra
i länet var 9,3 procent (9,4 procent). I åldersgruppen
18-24 år är arbetslösheten i Arboga 19,3 procent (20,3
procent), i riket 13,3 procent (15,2 procent) och i länet
16,9 procent (19,2 procent). För utrikes födda är
arbetslösheten i Arboga i augusti 2014 43,6 procent
(36,6 procent), i länet 25,7 procent (24,2 procent)
samt i riket 21,4 procent (20,5 procent). (AMS).

Riksbanken lämnade, vid direktionens sammanträde
i början av september, styrräntan oförändrad på
minus 0,35 procent. Den låga räntan förväntas bidra
till att den låga inflationen stiger. Riksbankens mål
är att inflationen (konsumentprisindex, KPI) ska
uppgå till 2,0 procent. Inflationen var i augusti 2015
minus 0,2 procent, mätt som den årliga förändringen
KPI. Motsvarande siffra i juli månad var minus 0,1
procent.
Konjunkturinstitutet publicerar varje månad konjunkturbarometern som visar hur näringslivet och
hushållen ser på sin nuvarande och framtida ekonomi. I augusti steg barometern för andra månaden i
rad och visar på ett starkt läge för svensk ekonomi.
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EKONOMISK ANALYS
Positivt resultat
Resultatet för kommunen efter åtta månader 2015 uppgick till 21,4 mkr. Prognosen visar på ett resultat på
10,4 mkr vid årets slut. Budgetavvikelsen förväntas uppgå till 8,0 mkr. Orsaken till det prognostiserade
positiva resultatet är främst en utdelning på aktier i Mälarenergi Elnät AB på 22,4 mkr. Av de hel- och
delägda företagen och organisationerna redovisar endast Arbogabostäder AB ett negativt resultat i
delårsbokslutet. Prognosen visar på ett positivt resultat för samtliga bolag och organisationer för år 2015
med undantag för Arbogabostäder AB.

Resultat

21,4 mkr. Balanskravet för helåret 2015 uppnås om
det prognostiserade resultatet blir verklighet.
Resultatet att avstämma mot balanskravet uppgår
till 10,4 mkr enligt prognosen. De samlade överskotten för åren 2006 – 2014 uppgår till 93,7 mkr reducerat med reavinster. Dessa samlade överskott har
kommunfullmäktige beslutat om att de kommer att
användas för att täcka oväntade kostnadsökningar
eller intäktsminskningar som leder till underskott.
Inklusive prognosen för år 2015 uppgår de samlade
överskotten till 104,1 mkr.

Resultatet för kommunen enligt resultaträkningen
uppgick vid utgången av augusti månad 2015 till
21,4 mkr. Budgeterat resultat för år 2015 uppgår till
2,4 mkr. Resultaten för de organisationer och företag
där kommunen har ett röstetal på över 20 procent,
och som ingår i kommunens sammanställda redovisning i årsbokslutet, uppgår totalt till 7,0 mkr per
sista augusti. Ett av företagen redovisar delårsbokslut per sista juni och deras resultat uppgick till 12,7
mkr vid den tidpunkten. Resultatet för kommunen
enligt resultaträkningen bedöms vid utgången av år
2015 uppgå till 10,4 mkr. Prognosen för år 2015 i
förhållande till budgeterat resultat, 2,4 mkr, innebär
ett överskott på 8,0 mkr.

Verksamhetens nettokostnader
Kommunstyrelsen och nämnderna prognostiserar ett
underskott jämfört med budget uppgående till 6,6
mkr. Socialnämnden prognostiserar ett underskott
på 6,4 mkr, främst beroende på ökade kostnader
inom individ- och familjeomsorgen samt inom vård
och omsorg. Tekniska nämnden bedömer ett underskott på 0,7 mkr som avser försäljning av mark med
realisationsförlust. För kommunstyrelsen, inklusive
kommunfullmäktige, prognosticeras ett överskott på
0,5 mkr bland annat beroende på vakanta tjänster.
Barn- och utbildningsnämnden och fritids- och kulturnämnden bedömer ett resultat i nivå med budget.

De företag och organisationer som ingår i kommunkoncernens sammanställda redovisning vid årsbokslutet visar tillsammans en prognos på 2,8 mkr
exklusive Sturestadens Fastighets AB som redovisar
en prognos på 16 mkr.
Resultatutveckling (tkr)
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Kommunen redovisar idag pensioner enligt fullfondsmodellen. Pensionskostnaderna förväntas
överskrida budget med 3,9 mkr. Det är främst kostnaderna för den individuella delen som bedöms bli
högre än budget. Om kommunen hade redovisat
pensioner enligt blandmodellen skulle resultatet i
delåret 2015 uppgått till 14,6 mkr. Det egna kapitalet
skulle ha uppgått till 564,5 mkr.
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Balanskravsavstämning

Skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämning

Kommunallagens krav på att resultaträkningens
intäkter ska överstiga kostnaderna uppfylls i delårets
resultat. Resultatet blev 21,4 mkr för de åtta första
månaderna 2015. Från resultatet ska avräknas eventuella realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Realisationsvinsterna uppgår för de
åtta första månaderna till 0,02 mkr, avseende försäljning fastigheter. Resultatet vid utgången av augusti
2015, enligt balanskravsavstämningen, uppgår till

Arbogaborna betalar i kommunalskatt (landsting
och kommun) 32,74 kr per 100 kronor år 2015. Av
detta är skatten till Arboga kommun 21,86 kr och till
landstinget Västmanland 10,88 kr. Motsvarande
genomsnitt i riket uppgår till 31,99 kr varav 21,86 kr i
kommunalskatt och 11,29 kr i landstingsskatt.
Prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag
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och utjämning redovisar en prognos på ett underskott jämfört med budget uppgående till 1,8 mkr.
Det är främst skatteintäkterna som bedöms bli lägre
än budgeterat beroende på att kommunens egna
skatteunderlag blivit lägre än förväntat. Det kompenseras i inkomstutjämningen. Regleringsavgiften,
där finansieringsprincipen regleras, bedöms bli lägre
än budgeterat. Även utfallet i kostnadsutjämningen
blir lägre än budgeterat. Kostnadsutjämningen uppdateras i sin helhet under hösten året före budgetåret
vilket innebär att förändringar under hösten inte tas
hänsyn till i budgeten för kommande år. Vid budgettillfället räknades med 13 575 invånare och per 1
november 2014 uppgick invånarantalet till 13 651.
Trots att utfallet baseras på fler invånare prognosticeras ett underskott jämfört med budget för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Kommunens egna kapital bedöms öka med 10,4 mkr
för år 2015. Per sista augusti ökar det egna kapitalet
med 21,4 mkr. Kommunens egna kapital uppgår vid
utgången av augusti månad 2015 till 218,9 mkr.

Investeringar
Nettoinvesteringarna uppgick för de åtta första
månaderna till 19,2 mkr jämfört med budget uppgående till 58,6 mkr. Prognosen för år 2015 uppgår
till 57,6 mkr. Investeringar har gjorts i vaverksamheten under de första åtta månaderna med
3,4 mkr. Investeringen i Hällarna har under delåret
uppgått till 1,2 mkr. Beläggningsarbeten i gatunätet
har gjorts för 3,2 mkr. Kommunen har även bidragit
till Citybanans finansiering med 4,0 mkr.

Likviditet och lån
Kommunens likviditet uppgick vid utgången av
augusti månad 2015 till 49,2 mkr. Det är en minskning med 92,9 mkr jämfört med årsskiftet 2014/2015.
Minskningen beror till stor del på den upplåning
som utbetalades i december 2014 för utlåning till
Kommunfastigheter i Arboga AB i januari 2015 med
84 mkr avseende förvärv av fastigheten Tornet 1.
Kommunens låneskuld uppgick totalt till drygt 372
mkr vid augusti månads utgång. Eventuellt kommer
nyupplåning på 20 mkr att ske under hösten för att
finansiera investeringar i bland annat ombyggnad av
Garvaregården samt i fiberanslutning. Upplåning
sker genom Arboga kommun för vidareutlåning till
Arbogabostäder AB

Finansnetto
Prognosen för finansnettot (finansiella intäkter
minus finansiella kostnader) visar på ett överskott
jämfört med budget på 27,9 mkr. Totalt bedöms de
finansiella intäkterna redovisa ett överskott på 20,3
mkr varav 22,4 mkr avser utdelning på aktier i Mälarenergi Elnät AB.
Räntekostnaderna för kommunens lån bedöms redovisa lägre kostnader än jämfört med budget uppgående till 1,6 mkr. Räntekostnaderna för pensionsskulden bedöms till 5,9 mkr lägre än budgeterat.
Totalt bedöms ett överskott jämfört med budget
uppgående till 7,5 mkr för de finansiella
kostnaderna.

Låneskuldens utveckling (tkr)

Eget kapital
Från och med år 2010 ändrade kommunen redovisningsprincip för pensioner till den så kallade fullfondsmodellen. Modellen innebär att pensionsåtaganden intjänade till och med år 1997 redovisas
som avsättning i stället för ansvarsförbindelse.
Resultatet av förändrad modell innebar att kommunens egna kapital minskade med 347,9 mkr år 2010.
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Soliditet
Kommunens soliditet uppgick vid årsskiftet
2014/2015 till 16,9 procent inklusive samtliga
pensionsåtaganden (47,1 procent exklusive intjänade
pensioner till och med år 1997). Vid utgången av
augusti månad 2015 uppgick soliditeten till 21,1
procent inklusive samtliga pensionsåtaganden och
till 54,1 procent exklusive intjänade pensioner till
och med år 1997.
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MEDARBETARE
Möjlighet till löneväxling har införts
Projektet ArbogaTid fortsätter och möjlighet ges för personalen att löneväxla till pension.
Vid halvårsskiftet 2015 hade kommunen 978 personer
tillsvidareanställda (961 samma period år 2014). Av
dessa var närmare 84 procent kvinnor. Medelåldern för
kvinnorna var 48 år och för männen 49 år.

Arbetsmiljö
Ett trettiotal chefer och arbetsledare i kommunen har
sedan tidigare intervjuats om deras upplevelse av
kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. I den
sammanfattande rapporten framkom bland annat ett
behov av utbildning i arbetsmiljölagstiftning och hur
arbetsmiljöarbetet är systematiserat.
Som ett första steg infördes systematiskt arbetsmiljöarbete i den kommungemensamma chefsintroduktionen,
nästa steg med start år 2014 var att erbjuda en tredagars
grundutbildning i arbetsmiljölagstiftning och systematisk arbetsmiljö. Utbildningen planeras och genomförs
gemensamt av arbetsgivare och facklig organisation, då
ett bra arbetsmiljöarbete i kommunen bygger på gott
samarbete mellan parterna. Hittills har totalt 35 chefer/arbetsledare och 39 skyddsombud genomfört utbildningarna.
Under delåret 2015 har 38 (22) arbetsskadeanmälningar
skrivits inom kommunen.
Majoriteten är olycksfall (26) och de flesta anmälningarna har inträffat inom barn- och utbildningsförvaltningen (13) och socialförvaltningen (20).
35 personer har omfattats av rehabiliteringsåtgärder.

nen. Den andra mässan genomfördes på Örebro universitet med inriktning på för Arboga kritiska kompetenser inom barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen.
Västmanlands kommuner och landstings (VKL) uppdrag till länets personalchefer i form av ”projekt Lyskraft” har förlängts att gälla år 2015. Uppdraget är att
stärka kommunernas attraktionskraft som arbetsgivare
och att utveckla länsgemensamma åtgärder som kan
komplettera, stödja eller stärka lokala aktiviteter. Prioriterade områden i projektet är kompetensförsörjningsprocessen, chefs- och ledarutveckling samt marknadsföring av arbetsgivarvarumärket.
Som en del av Arboga kommuns lokala chefs- och
ledarutveckling ges även i år ett kommungemensamt
utbildningsprogram för chefer i kommunen. Innehållet
består av sådant som ska underlätta i arbetet som chef
och omfattningen är sex halvdagar.
Fem medarbetare från kommunen deltog i det länsgemensamma mentorsprogrammet under våren.
Under våren har student från Örebro universitet gjort
sin verksamhetsförlagda utbildning på personalkontoret i Arboga kommun. Studentuppdragets inriktning
har varit att utveckla nuvarande rekryteringsprocess
till en mer kompetensbaserad rekryteringsprocess
enligt aktivitet i kommunens likabehandlingsplan.
Arbetet med att utveckla en rekryteringsprocess med
kompetensbaserad rekrytering kommer att pågå under
hela året.

Kompetensförsörjning
Under delåret har 118 tjänster annonserats ut (112
samma period 2014) varav 73 (49) tillsvidareanställningar och 45 (63) som vikariat. I det stora hela så har
kommunen inte haft svårigheter att rekrytera nya medarbetare under första halvåret 2015. Däremot har 8
utannonserade befattningar inom skola och vård- och
omsorg haft väldigt få eller inga sökande.
Utöver detta har 304 (168) ansökningar om semestervikariat inkommit och 11 221 (9 994) beställningar via
bemanningsenheten ”en väg in ” blivit tillsatta.
Nytt för i år har varit att semesteransökningarna sker
digitalt.
Kommunen har deltagit i två rekryteringsmässor varav
en genomfördes tillsammans med arbetsförmedlingen
och Kungsörs och Köpings kommuner. Syftet var att
söka semestervikarier till verksamheter inom socialförvaltningen och att ge information om vad det innebär
att arbeta i olika yrken inom kommunen. Mässan bidrog med 48 sökande till sommarens vikariat och förhoppningsvis en nyfikenhet för yrken inom kommu-
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Önskad tjänstgöringsgrad
Varje år inventeras hur många av kommunens medarbetare som önskar förändrad tjänstgöringsgrad.
För att öka måluppfyllelsen i att tillmötesgå medarbetares önskade tjänstgöringsgrad, påbörjandes projekt
ArbogaTid i april 2014. Projektet har förlängts att gälla
även för år 2015 med uppdraget att fortsätta att utveckla en intern effektiv administration där det är möjligt att följa hur den utökade tillgängliga tiden nyttjas.
Arbetet drivs genom pilotenheter inom vård- och omsorg samt verksamheten för funktionshinder.
Förutom de anställda som fått erbjudande om att delta i
projekt ArbogaTid, så önskar 59 (40) personer förändrad tjänstgöringsgrad vid halvårsskiftet. 5 (10) av dessa
59 personer har tidsbegränsat fått förändrad tjänstgöringsgrad under delåret.

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har minskat marginellt till 6,4
procent i jämförelse med samma period år 2014. En
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ökning har skett inom åldersgruppen upp till 29 år. En
liten minskning har skett i åldersgrupperna 30-49 år
samt 50 år och uppåt. Kvinnornas procentuella sjuktal
ligger i nivå med år 2014 medan männens andel av
sjukfrånvaron har minskat för såväl den totala sjukfrånvaron som den över 60 dagar.

Löneöversyn år 2015
I stort sett samtliga lokala förhandlingar med anledning av löneöversynen för år 2015 var avslutade så att
ny lön kunde utbetalas i samband med april månads
lön. Inga retroaktiva ersättningar behövde därför utbetalas.

Den totala sjukfrånvaron över 60 dagar har ökat något
för kvinnorna och då i åldersgrupperna upp till 29 år
och 30-49 år.

Löneväxling

Med anledning av att sjukfrånvaron har ökat de senaste
åren har ett arbete med att analysera orsaken till frånvaron för år 2013 gjorts. 341 läkarintyg har klassificerats
i sjukdomstyperna psykisk ohälsa, belastningssjukdom,
cancersjukdom, hjärt-/kärlsjukdom, infektionssjukdom, arbetsplatsolycka och övrigt. Vidare har sjukdomsorsaken delats in i arbetsrelaterat, ej arbetsrelaterat och orsak okänd.
Även om den totala sjukfrånvaron nu ligger på ungefär
samma nivå som år 2014 så fortsätter arbetat med att
analysera orsaken till frånvaron även för år 2014.

Från och med våren erbjuder Arboga kommun möjlighet att växla lön mot pension. Två informationstillfällen
för chefer har hittills genomförts och vid intresse har
individuell rådgivning kunnat bokas. Till hösten planeras ytterligare informationstillfällen om såväl pension
som löneväxling för alla medarbetare.

Handlings-/beredskapsplan
En handlings-/beredskapsplan har utarbetats med
utgångspunkt i beslutad ”Likabehandlingsplan – Lika
förutsättningar för anställda i Arboga kommun 20152017”. Planen ska göras känd och implementeras i hela
organisationen under andra halvåret 2015.

De totala kostnaderna för sjuklön uppgick för de åtta
första månaderna år 2015 till 4,5 mkr, att jämföra med
samma period föregående år, 4,0 mkr. Sjuklönekostnaderna för delåret motsvarar 1,72 procent av den totala
lönesumman.

Sjukfrånvaro sista augusti åren 2013-2015.
Total sjukfrånvaro i procent av
arbetad tid
Ålder

60 dagar eller mer i procent av
den totala sjukfrånvaron

31 aug
2013

31 aug
2014

31 aug
2015

-29

3,6

4,1

6,0

30-49

5,5

6,9

6,5

50-

6,3

6,8

6,5

Kvinnor

6,5

7,0

Män

2,4

5,2

Totalt

5,8

6,7
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2013

31 aug
2014
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0,8

4,8

15,4

32,4

43,0

48,0

49,0

41,8

40,8

7,0

41,7

40,0

42,0

4,0

16,8

50,2

32,0

6,4

40,0

41,3

40,7
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VERKSAMHETSREDOVISNING
VERKSAMHETSREDOVISNINGEN INNEHÅLLER

KOMMUNENS STYRELSE OCH NÄMNDER
Här lämnas en redovisning av kommunens styrelses 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
Lokalfrågan fortsatt aktuell
Framtidens lokaler har varit i fortsatt fokus under delåret 2015. Arbetet med att öka dialogen mellan
kommun och näringsliv har gett resultat.
Hösten 2013 genomfördes en omfattande utredning
gällande lokaler för skola, förskola, kostverksamhet
samt vård och omsorg. Sedan utredningen presenterades år 2013 har förutsättningarna ändrats för framför allt barn- och utbildningsnämndens verksamheter, där antalet barn och elever har ökat markant.

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.

Under delåret 2015 har arbetet fortsatt med att analysera utredningens förslag. Förstudier har också
påbörjats för att klargöra förutsättningarna och konsekvenserna inför de inriktningsbeslut som ska fatttas.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter. Verksamheter som rör kansli, personal, ekonomi, IT, vaktmästeri,
folkhälsa, övergripande samhällsplanering, boendeplanering, information, marknadsföring, näringsliv och turism är
organiserade under kommunstyrelsen.

Strategi för bättre service och kommunikation med näringslivet

Ekonomi,
belopp i tkr

Resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning ”Lokalt företagsklimat” visar att goda relationer och konstruktiv dialog mellan kommun, lokala
företagare och organisationer är nyckelfaktorer för
att nå ett bra företagsklimat. En strategi under delåret för att nå detta har därför varit dels att ge bättre
service till företagen och att skapa fler naturliga
mötesplatser då det lokala näringslivet, kommunen
och organisationer träffas, dels att öka antalet företagsbesök med kommunchef, näringslivschef, kommunalråd och oppositionsråd.

31 aug
2014

31 aug
2015

4 861

3 803

Verksamhetens
kostnader

44 664

44 826

Nettokostnad

39 803

41 023

Budget

63 859

65 570

Prognos helår

63 859

65 070

0

500

3 537

4 430

Verksamhetens intäkter

Avvikelse
budget-prognos helår
Bruttoinvesteringar

Resultatet av årets enkätundersökning visar att det
sammanfattande betyget för företagsklimatet i Arboga ökade till 3,48 i jämförelse med 3,2 år 2014.
Arbogas betyg ligger nu över genomsnittet för riket.

Den ska nu implementeras i hela organisationen
under kommande delår.

Fler delägare och namnbyte på fiberbolaget

Samverkan för att öka turismen

Arboga kommun äger tillsammans med Hallstahammars kommun, Mälarenergi AB och Eskilstuna
Energi och Miljö AB ett bolag för att driva och utveckla stadsnäten i Mälardalen. Under år 2015 blev
även Strängnäs Energi AB delägare och bolaget bytte
namn från Stadsnät i Svealand AB till Fibra AB.

Turistbyrån deltar i ett stort antal samverkansmöten
med olika föreningar före, under och efter genomfört
evenemang. Syftet är att skapa ett ännu bättre värdskap och samordna kommunens resurser för att
stödja evenemangen. Under delåret har turistbyrån
genomfört möten med Kulturveckan, Medeltidsdagarna och Arboga karnevalen.

Likabehandlingsplan och nya rutiner för
redovisning av facklig tid

Det finns även samverkansprojekt i syfte att lyfta
olika geografiska områden. Området kring sjön
Tjurlången med bland annat golf, fiske och vandring
är ett exempel. Ett annat samverkansprojekt är
Hjälmare kanal, där flera aktörer arbetar tillsammans för att utveckla området.

Tillsammans med de fackliga organisationerna har
kommunstyrelseförvaltningen arbetat fram nya
rutiner för redovisning av facklig tid. För att förenkla
redovisningen har även en digitalisering av arbetet
skett.
Kommunfullmäktige beslutade år 2014 om en likabehandlingsplan för Arboga, som ska gälla under
åren 2015-2017. Med planen som utgångspunkt har
en handlingsplan arbetats fram under våren.
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Samverkan är även viktigt i arbetet med
trygghet och folkhälsa

Framtid
Lokaler kommer att fortsätta vara en viktig fråga.
Arbetet med att planera och strukturera kommunens
totala lokalbehov ska presenteras i en lokalförsörjningsplan. Planen ska utgöra verktyg för planering
av framtida behov och med god framförhållning
kunna bedöma framtida investeringsbehov samt
kommunens samlade lokalkostnader. Målet är att
lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga, klimateffektiva och
kostnadseffektiva lokaler.

Samverkan är också viktigt när det gäller att öka
Arbogabornas upplevda trygghet. Kommunstyrelseförvaltningen samordnar kommunens brottsförebyggande råd, som består av politiker, representanter från kommunala förvaltningar, polis och näringsliv. 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 våren
har fokus varit på trygghet i offentlig miljö.

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.
Under delårets sista månader genomfördes en användarundersökning av kommunens webbplats
arboga.se. Syftet är att få mer kunskap om vad besökarna tycker om webbplatsens innehåll och utseende
och varför de besöker arboga.se. Underlaget ska
sedan användas i arbetet med att utveckla webbplatsen.

Under delåret påbörjade kommunen och polisen en
riktad medborgardialog mot kommunens äldre
invånare, med besök hos en av Arbogas pensionärsorganisationer. Fler organisationsbesök är inplanerade.
En medborgardialog riktad mot allmänheten i Arboga kommun genomfördes i samverkan mellan
polisen och kommunen den 30 juni på och runt Nytorget. Medborgardialogen fokuserade på upplevelser av trygghet och genomfördes med hjälp av en
enkät.

Det trygghetsskapandet arbetet fortsätter att vara
viktigt. En omvärldsanalys och samverkansöverenskommelsen med polisen har definierat aktiviteter
som ska genomföras för att arbeta trygghetsfrämjande mot kommunens invånare. Under hösten innebär det bland annat mer information och aktiviteter riktade mot den äldre delen av Arbogas invånare.

Arbetet med en länsstrategi för folkhälsa har fortsatt
under våren. Kommunstyrelsen antog en ny överenskommelse om samverkan mellan VKL (Västmanlands kommuner och landsting), landstinget Västmanland samt länsstyrelsen i Västmanlands län
kring en utvecklingsplan för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och ungdomar under åren
2015-2018.

Ett arbete med kommunens styrmodell har påbörjats
och fortsätter under året. Arbetet innebär att styrmodellen ses över och förslag till förbättring tas
fram.

Ekonomi
Kommunstyrelsens prognos för år 2015 (inklusive
kommunfullmäktige, revision, överförmyndare med
mera) uppgår till ett överskott jämfört med budget
på 0,5 mkr. Förvaltningen har under delåret haft ett
antal vakanta tjänster som bidragit till lägre kostnader medan kostnaderna för fackliga företrädare och
bostadsanpassningsbidrag visar på underskott jämfört med budget.

Under hösten kommer de av kommunens ”kunder”,
som så önskar, kunna få e-fakturor i stället för pappersfakturor.

Den största enskilda investeringen under delåret är
finansieringen av Citybanan med 4,0 mkr.
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Barn- och utbildningsnämnd
Behov av nya lokaler och fortsatt högt tryck på
verksamheterna
Under årets första sex månader är det fortsatt högt tryck på barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
Lokaler är också en fortsatt viktig fråga.
Det höga trycket på förskoleplatser gör att förskolan
Bullerbyn öppnades upp igen tillfälligt för att möta
behovet av fler platser.
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. Dessa verksamheter flyttar i sin tur in i andra
lokaler.

Uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens huvudsakliga verksamheter
är förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, utbildning för barnoch ungdomar i obligatoriska och frivilliga skolformer samt
utbildning för vuxna inom kommunal vuxenutbildning och
övrig utbildning.
Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

Verksamhetens intäkter

33 475

39 997

Svenska för invandrare, SFI, ökar också fortfarande.
Därför flyttar SFI ut en del av verksamheten från de
ordinarie lokalerna på Vasagymnasiet in i lokaler i
Engelbrektsskolan och på Nygatan i Postens före detta
lokaler.

Verksamhetens kostnader

215 817

233 952

Nettokostnad

182 342

193 955

Budget

286 504

301 545

Hösten 2013 upptäcktes dålig lukt på Fasanens förskola
i Götlunda. Fasanen har därför varit stängd sedan i
januari 2014 och verksamheten bedrivs nu i tillfälliga
lokaler i Götlunda skola. Under våren togs ett beslut
om att en ny förskola ska byggas på befintlig plats.
Fasanen ska ha plats för 60 barn för att möta ett ökat
behov på sikt. Förskolan har därefter arbetat med att
planera hur de framtida lokalerna ska se ut och anpassas efter verksamheten.

Prognos helår

286 504

301 545

0

0

1 410

763

Satsningen på matematik fortsätter
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 78 procent av eleverna
nådde målen i svenska. I matematik nådde 79 procent
av eleverna målen, ett resultat som är något lägre än
förra året. Resultaten visar också att variationerna inom
och mellan skolorna kan vara stora. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att analysera variationerna
och ta fram åtgärdsförslag.
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. Omkring 90 procent av eleverna i årskurs 9
var behöriga till ett nationellt program på gymnasiet,
en bra siffra.
Satsningen på matematik i skolorna fortsätter även
under år 2015 i form av bland annat SKL:s PISAsatsning och Matematiklyftet, en fortbildningssatsning
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för lärare som undervisar i matematik. Erbjudandet för
högstadie- och gymnasielever om att få hjälp med matten i form av så kallade mattestugor fortsätter också.
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.

Nya arbetssätt för att möta det stora antalet
barn och elever
160 nyanlända elever har skrivits in i nämndens verksamheter under läsåret 2014/2015. Cirka 200 elever
skrevs in på SFI under motsvarande period.
Det ökande antalet elever ställer krav på nya sätt att
arbeta i verksamheterna. Under delåret har det skett en
ökad satsning på studievägledare och modersmålslärare.
På Stureskolan finns en nystartad mottagningsgrupp,
Globen, som ger extra stöd i ämnen till nyanlända elever i årskurs 6 till 9.
Förskolans personal har gått en universitetskurs i flerspråkighet i förskolan, för att få stöd i arbetet med de
nyanlända eleverna.
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Under delåret har förskolan 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.

jämfört med budget är SFI (svenska för invandrare) och
all mottagning av nyanlända. Detta beror på att antalet
nyanlända har ökat under året. Nämnden har fått tillskott ur den så kallade interna flyktingfonden, vilket
kan täcka vissa delar av de ökade kostnaderna.

Inom SFI arbetar lärarna i ett slags skiftliknande arbetssätt för att kunna ge utbildning till alla elever.

Nämnden prognosticerar ett nollresultat vid årsskiftet.

Yrkeshögskoleutbildningar kan anordnas efter ansökan
och godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan. Som utbildningsanordnare får kommunen ansöka
om att anordna utbildningar på tvåårsperioder. Tyvärr
fick Högskolecentrum i Arboga avslag på sin ansökan
om att fortsätta anordna utbildningen elkraftsingenjör
under perioden 2015 och 2016. Detta trots att nio av tio
elever får jobb efter avslutad utbildning. Högskolecentrum kommer att ansöka om att få anordna utbildningen för åren 2017 och 2018, samtidigt som Arboga ansöker om att anordna nya yrkeshögskoleutbildningar.
Den nuvarande utbildningen till underhållsingenjör
fortsätter under åren 2015 samt 2016.

Ekonomi
Förskolan prognosticerar, på grund av det stora trycket
på förskoleplatser, ett resultat på minus 6,8 mkr jämfört
med budget. Sedan tidigare har en modul öppnats upp
och den kommer att behövas under detta och nästa år.
Detsamma gäller även för Meijerska gården och Bullerbyns lokaler. Problemen kring lokalerna på förskolan
Fasanen medför ökade kostnader.
Grundskolan beräknas redovisa ett överskott jämfört
med budget på 0,2 mkr.
Gymnasieskolan prognosticerar ett resultat uppgående
till 4,5 mkr jämfört med budget, bland annat beroende
på att ett stort antal elever i åk 1 valt Vasagymnasiet.
Andra verksamheter som redovisar höga kostnader
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Barn- och utbildningsnämnden har under delåret investerat i industriprogrammets maskinpark samt i entréhall på Vasagymnasiet.

Framtid
Lokaler är en fortsatt viktig framtidsfråga. Inom förskolan ökar behovet av förskoleplatser. Det blir därför
viktigt att få ekonomiska resurser för ny förskola på
söder och ny förskola på norr. Fler förskolelärare behöver också rekryteras. För grundskolans del är det viktigt att få klarhet i om det är ekonomiskt möjligt att
bygga en ny Gäddgårdsskola, eftersom den nuvarande
skolan är i omfattande behov av renovering. Även
Stureskolan behöver renoveras.
Enligt lagen måste lärare ha behörighet för att få sätta
betyg. Det finns därför ett behov av kompetenshöjande
åtgärder inom skolan.
Arbetet med nyanlända kommer att fortsätta att utvecklas för att möta barn och elever på bästa sätt. Arbetet ska ske enligt de riktlinjer som nämnden har beslutat om.
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Fritids- och kulturnämnd
Nyrenoverat bibliotek och fler besöker nämndens
ungdomsverksamheter
Arbogaborna har fått ett nyrenoverat och ljusare bibliotek. Flera samverkansprojekt ökar utbudet av kultur
för såväl barn som äldre. Allt fler väljer också att besöka Gluggen, Brandsta och Ungdomskontakten.
Arboga bibliotek har renoverats i omgångar under
delåret. Under en period, i början av juni, stängdes
också biblioteket för renovering. Nya fönster, nytt
golv och ny takbelysning har gjort biblioteket mycket ljusare. Själva renoveringsarbetet är klart, men nu
återstår möblering och omflyttning av böcker. Renoveringen syftar till att modernisera biblioteket, samtidigt som känslan av ”Arboga bibliotek” ska behållas.

Uppdrag

Även Nicolai kulturhus har fått ny belysning i aulan
och därmed bättre ljus. Ett nytt dansgolv ger en
bättre arbetsmiljö för såväl elever som lärare.

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

Utökad service vid Hällarnas camping
Hällarnas camping har i år en kiosk och en campingvärd under perioden 15 juni till 15 augusti. Det
innebär utökad service till befintliga campinggäster.
Campingvärden kan hyra ut tillfälliga campingplatser dagligen under perioden och därmed finns också
bättre möjlighet till så kallad dygnscamping.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

Verksamhetens intäkter

10 462

7 287

Verksamhetens kostnader

36 213

32 118

Nettokostnad

25 752

24 831

Budget

38 419

37 444

Prognos helår

38 919

37 444

-500

0

4 234

117
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Flera samverkansprojekt som ger mer kultur
till barn och äldre

får läsaren tillgång till 2 500 dagstidningar från nästan 100 länder och på 50 språk.

Delåret har inneburit en rad samverkansprojekt. Till
exempel kunde barn och ungdomar se filmer gratis
eller med reducerat pris på bio under sportlovet tack
vare ett projekt som förvaltningen driver tillsammans med Arboga biografförening. Projektet är en
del i Svenska Filminstitutets satsning på att lyfta film
i skolan och på fritiden. Under delåret har även
grundskolelärarna fått en filmutbildning via satsningen.

En viktig mötesplats för alla
Biblioteket är en viktig mötesplats i integrationsarbetet. Under delåret har biblioteket fått extra medel
ur ”flyktingfonden” och kunnat göra en extra satsning på att köpa in barnböcker på andra språk än
svenska, framför allt arabiska. Det har varit mycket
uppskattat och böckerna har lånats ut direkt. Somaliska, tigrinja och romani är andra språk där det nu
finns fler böcker att välja på.

För att främja kulturaktiviteter för och med äldre är
fritids- och kulturförvaltningen med i projektet
”Livskraft”, ett samarbete med PRO och landstinget
Västmanland, som finansieras av Kulturrådet. Utöver en lyckad generationskör finns nu också en
dansgrupp med äldre i Nicolai kulturhus.

Musik- och dansskolan firade med jubileumskonserter
Musik- och dansskolan firade två jubiléer under
delåret. Dansskolan firade 15 år och musikskolan
firade 70 år. Det uppmärksammades med jubileumsföreställningar under årets kulturvecka.

Arbete för det virtuella biblioteket
Biblioteket fortsätter arbetet med att utveckla det
virtuella biblioteket. Till exempel kan alla Arbogabor
med lånekort 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

Från och med vårterminen 2015 är det möjligt att
anmäla sig via webben till musik- och dansskolans
kurser.

Fler besöker ungdomsverksamheterna
Inom ungdomsenhetens verksamheter Gluggen,
Brandsta och Ungdomskontakten märks ett ökat
antal besökare. I snitt har verksamheterna haft 83

webbtjänsten Library PressDisplay. På båda sätten
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besökare per kväll, vilket kan jämföras med snittet
på 73 besökare i höstas. Av besökarna är cirka 50
procent tjejer och 50 procent killar, vilket är en bra
fördelning. Statistik för riket visar annars att fritidsgårdarna besöks mest av killar.

Ekonomi
Fritids- och kulturnämndens driftsprognos visar
en budget i balans.
Investeringar i bibliotekets innemiljö samt inköp
av innebandyrink till Vasahallen pågår.

Ungdomsfullmäktige har svarat på remissen ”En
skridskobana för alla”. Tack vare Ungdomsfullmäktige fick fritids- och kulturnämnden värdefulla synpunkter som nämnden kunde använda i sitt eget
svar på motionen. Ungdomsfullmäktige har också
arrangerat skolavslutningsfirande på Ekbacksbadet,
som lockade 550 deltagare.

Framtid
Under delåret 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. I höst startar också en ny organisation
inom förvaltningen. Syftet är att renodla verksamheterna och utöka möjligheter till samverkan. En ny
badchef finns på plats för att stärka och utveckla
badverksamheten. En ny ungdomsenhet skapas,
där förvaltningens verksamheter med huvudfokus
på ungdomsarbete samlas och utökas. Förvaltningen
stärker också stödet till föreningarna i kommunen
genom att anställa en föreningskonsulent med ett
helhetsuppdrag för både anläggningsfrågor och
föreningsstöd.

Simundervisning med bra resultat
Ekbacksbadet påbörjade under hösten 2014 ett arbete
med att lyfta inomhusmiljön med nya växter. Arbetet avslutades under delåret 2015. Utomhusbadets
toaletter har fått nya ytskikt, toalettstolar och handfat. Den nya vattenmassagesängen har blivit väldigt
populär.
Personal och ledning från förvaltningen har arbetat
med integrationsfrågor och information till badgästerna. Information om badets verksamhet har lämnats på asylboendet i kommunen. Informationsbesöket mottogs väldigt positivt av såväl boende på
asylboendet som personal på badet.

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 nu söks vägar
att permanenta verksamheten.

Flera firanden i kommunen
Under delåret har fritids- och kulturförvaltningen,
i samverkan med föreningslivet, även arrangerat
firanden i kommunen som Knutsdans, valborgsmässoafton samt midsommar- och nationaldagsfirande.
Förvaltningen samordnade även de många aktiviteter som föreningarna genomförde under sportlovet.
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Socialnämnd
Allt fler i behov av hemtjänst och hemsjukvård
Insatserna inom hemtjänst och hemsjukvård ökar. Inom verksamheten för funktionshinder pågår
ett arbete med att stärka brukarnas engagemang och inflytande.

Arboga får allt fler äldre invånare. Det resulterar i att
insatserna ökar inom vård och omsorg, främst inom
hemtjänsten och hemsjukvården. Vårdinsatsernas
utformning visar också på att allt fler behöver mer
kvalificerad hemtjänst och hemsjukvård.

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

Statistik visar att hemsjukvården i Arboga har ökat
med 30 procent på ett år. Samtidigt ska nämnden,
enligt beslut i fullmäktige, arbeta för att antalet vårdare som besöker en äldre ska bli färre. En äldre
person med hemtjänst ska ha kontinuitet i vilka vårdare som besöker brukaren.
Detta ställer krav på organisationen. Under delåret
påbörjades därför en analys av hemtjänsten med stöd
av ”Koll på hemtjänsten”. Det är en handledning som
är framtagen av Sveriges kommuner och landsting,
SKL, för att stödja kommunerna i att analysera de
viktigaste faktorerna som påverkar hemtjänstens
utveckling. Arbetet med att analysera hemtjänsten
kommer att vara klart i höst.
En översyn av hemsjukvården har genomförts och
visar på behov av en ökad teamsamverkan inom
socialförvaltningen. Översynen visar också på vikten
av ökad samverkan med landstinget för att diskutera
omfattningen av brukarnas hemsjukvård. När det
gäller hemsjukvård är det landstinget som bestämmer behov av insatser, men det är kommunen som
utför och betalar insatserna. Översynen visar också
på behov av ökad samverkan med landstinget i alla
former.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

Verksamhetens intäkter

68 048

79 269

Verksamhetens kostnader

243 898

264 651

Nettokostnad

175 850

185 382

Budget

257 467

267 738

Prognos helår

262 178

274 128

-4 710

-6 390

263

2 974
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det av existerande insatser. Varje brukare i kommunens särskilda boenden ska få en individuell planering, och denna ska genomföras årligen. Planeringen
kräver att det finns en god utredning som underlag.
Arboga har fått medel från Socialstyrelsen för att
arbeta med ÄBIC. Under delåret har rekrytering av
biståndshandläggare gjorts för att kunna möta de
ökade krav som ÄBIC ställer och förberedelser har
skett för att kunna börja med ÄBIC under hösten.

Alla analoga larm är nu utbytta mot mobila
larm/digitala larm. Dessa larm ger en tryggare och
säkrare uppkoppling än tidigare.

Behov av nytt vård- och omsorgsboende
Lokaler fortsätter att vara en viktig fråga. Det finns
bland annat ett behov av 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.

Delaktighetsmodellen ska ge ökat brukarinflytande
Verksamheten för personer med funktionshinder har
börjat arbeta enligt något som heter delaktighetsmodellen. Modellen ska skapa en jämlik dialog mellan
brukare och personal och stärka brukarens engagemang och inflytande. Projektet sker via Västmanlands kommuner och landsting, VKL, där Arboga och
Hallstahammars kommuner är piloter för att se om
modellen kan införas i resten av länet.

Förberedelser inför införandet av ÄBIC
Under år 2015 införs en ny modell, Äldres Behov i
Centrum, ÄBIC. Modellen skulle ha börjat redan
under våren, men problematik kring nationella riktlinjer har försenat införandet. ÄBIC innebär att äldre
personer i särskilda boenden ska få hjälp och stöd
utifrån sina individuella behov och inte utifrån utbu-

Ny organisation ska ge röd tråd i arbetet
med individ- och familjeomsorgen
Individ- och familjeomsorgen, IFO, har genomgått en
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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. Under delåret
påbörjades en renovering av IFO:s lokaler i Garvaregården. De två spåren kommer att kunna realiseras i
de nya lokalerna.

Ekonomi
Ett stort fokus för socialnämnden har varit att få en
budget i balans. Den ekonomiska prognosen visar på
ett underskott på cirka 6,4 miljoner kronor jämfört
med budget. I våras togs ett beslut om besparingar
för att kunna minimera underskottet. Många delar av
socialnämndens verksamheter styrs i detalj av lagstiftning, vilket innebär att nämnden inte själv kan
bestämma nivån på stöd eller vård. Besparingarna får
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. Effekten av besparingarna kommer att få
effekt fullt ut först nästa år.

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 IFOverksamheten.

Antalet nyanlända fortsätter öka
Socialnämnden ansvarar för att ge samhällsinformation till nyanlända i kommunen. Antalet nyanlända
ökar och hittills har verksamheten tagit emot 100
nyanlända. Socialförvaltningen deltar i ett länsövergripande projekt kring samhällsinformationen i syfte
att utreda vad informationen ska innehålla, hur den
kan utvecklas och om det kan ske en samordning i
länet. Projektet drivs av VKL och länsstyrelsen.

Större investeringar under delåret har varit ett nytt
LSS-boende (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) som öppnar i september. Inom vård
och omsorg har fler elcyklar och dokumentskåp
köpts in.

Framtid
Arbogas åldrande befolkning är en fortsatt utmaning
för framtiden inom socialnämndens verksamheter.

Antalet ensamkommande flyktingbarn har också
ökat. Arboga kommun har skrivit om avtalet med
Migrationsverket och kommer att ta emot fler ensamkommande flyktingbarn. Under år 2015 ska kommunen ta emot tio asylsökande barn och fem barn med
permanent uppehållstillstånd. Tidigare har Arboga
haft ett avtal på totalt åtta ensamkommande flyktingbarn.

En annan utmaning är det ökande antalet nyanlända
och ensamkommande flyktingbarn i kommunen.

Utifrån det faktiska behovet av mottagandet av ensamkommande barn frångås upprättade avtal utifrån
tvingande anvisningar till kommunerna.
Under delåret har socialförvaltningen haft ett samarbete med asylboendet Kallstensgården och bland
annat stöttat boendet i att ta fram rutiner för verksamheten.
En etableringshandläggare har anställts för att utveckla etableringsarbetet och arbeta proaktivt med att
hitta ingångar mot arbetslivet.
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Teknisk nämnd
Satsning på nybyggnation och trygga offentliga miljöer
De sänkta priserna på ledig planlagd mark har gett positivt resultat. Nämnden har också satsat på
att skapa en tryggare offentlig miljö i Arboga.
Trygghets- och trafiksäkerhetsfrågor är en naturlig
del i planeringen och utförandet av alla projekt och
detaljplaner inom tekniska nämndens verksamhetsområden. 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 och på sträckan mellan Ekbackens IP och Ekbacksbadet har tekniska förvaltningen anlagt en ny gång- och cykelväg
med belysning.

Uppdrag

Satsning på nybyggnation ger resultat

Verksamhetens kostnader

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.
Under år 2015 har driften av fritidsanläggningar överförts
till tekniska nämnden från fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige fattade under våren ett beslut
om att sänka priserna på all ledig planlagd mark i
kommunen vid nybyggnation. Priset är nu 50 kronor
per kvadratmeter och gäller till och med den 31 december 2016. Det sänkta tomtpriset har fått en positiv respons och tomter för småhus eller radhusbebyggelse har sålts i bland annat kvarteren Spirean
och Säbylund. Köpeavtal har även tecknats för en
tomt i kvarteret Rönnen. I kvarteret Porsen har en
tomt för flerbostadshus sålts.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

Verksamhetens intäkter

83 289

94 918

108 708

123 795

Nettokostnad

25 419

28 877

Budget

39 115

45 733

Prognos helår

38 715

46 463

400

-730

12 079

13 509

Avvikelse
budget-prognos helår
Bruttoinvesteringar

God planberedskap är viktigt för att kunna
erbjuda attraktiva tomter

Arbete med översiktsplan och långsiktig
vattenplanering

En inflyttarenkät, som kommunen genomförde under
år 2014, visar att möjligheten till bra boende var det
motiv som lockade flest personer att flytta till just
Arboga. Genom god planberedskap kan attraktiva
tomter för byggnation av lägenheter och småhus
erbjudas omgående.

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.

Några exempel på pågående detaljplaner är Tornet,
del av Holmsätter 1:43 (Fasanens förskola), Gropgården 3, Marknaden och Smörblomman
(Ladubacksskolan).

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.

Arbetet med framtagandet av detaljplanen för Hällarnas fritidshusområde har fortsatt under delåret.
Förslaget till detaljplan ska behandlas av kommunfullmäktige under hösten. Förutsatt att detaljplanen
antas och vinner laga kraft kan det genomföras en
fastighetsbildning i området och tecknas nya avtal
om upplåtelser eller överlåtelser av tomtmark i området.

Även en projektering av överföringsledningar för
vatten och avlopp mellan Hällarna och Arboga har
påbörjats. Överföringsledningar är en långsiktigt
hållbar lösning för bra vatten- och avloppshantering i
Hällarnas område.
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Genom förbindelsen skapas också förutsättningar för
att andra områden i framtiden ska kunna ges möjligheten att ansluta sig till det kommunala valedningsnätet.

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.

Strategisk plan för kommunens kök

Tekniska nämndens investeringsbudget på nästan 40
mkr kommer att utnyttjas i sin helhet under året.

Flera av kommunens kök är i behov av renoveringsåtgärder. Därför har en strategisk plan för åtgärder i kommunens livsmedelslokaler tagits fram.
Planen beskriver åtgärdsbehov och åtgärdsförslag 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.

Framtid
Fler och förbättrade gång- och cykelvägar är väsentligt ur en trafiksäkerhetsaspekt avseende oskyddade
trafikanter. Infarten till Vasagymnasiet kräver åtgärder för att kunna garantera en säker och god trafikmiljö. All om- och nybyggnation av offentliga miljöer
i Arboga måste också anpassas efter diskrimineringslagstiftningen. Exempelvis bör kantstenar sänkas vid
om- och nybyggnation av gator och gång- och cykelvägar. Andra exempel är Storgatan och Rådhusgatan,
som behöver åtgärdas för att tillgodose att Arbogas
stadskärna är tillgängligt för alla.

Mindre helfabrikat och mer ekologiska
livsmedel
Arbetet med att minska andelen helfabrikat och öka
andelen ekologiska livsmedel fortsätter. Under våren
har sju av åtta tillagningskök klarat målet att andelen
helfabrikat som mest ska vara 18,4 procent. Den totala andelen inköp av ekologiska livsmedel inom
kommunens verksamheter är 25 procent.

Långsiktig underhållsplanering gällande vägar och
gator är viktigt för ett regelbundet och planerat beläggningsunderhåll.
Till de översiktliga planerna kommer kartor med
mera att behöva produceras i en fungerande GISmiljö. Kommunens GIS-miljö måste fortsätta att utvecklas och GIS-utvecklaren ska arbeta mot kommunens samtliga förvaltningar. En GIS-strategi och en
handlingsplan för implementering ska upprättas.

Ekonomi
Tekniska nämndens driftsprognos för år 2015 visar
på ett underskott på 0,7 mkr jämfört med budget. Det
beror främst på försäljning av tomtmark med realisationsförluster. Ändrade redovisningsprinciper innebär
att va-verksamheten alltid redovisar ett nollresultat
vid delårs- och årsbokslut. Ett över- respektive underskott redovisas som fordran eller skuld på/till
kollektivet. Prognosen för år 2015 är att kommunens
skuld till kollektivet ökar med 1,3 mkr, det vill säga
ett överskott med motsvarande. Överskottet beror till
största delen på att komponentavskrivning har införts.

Planlistan ger en god överblick av pågående och
planerade detaljplaner. Flera detaljplaner kommer att
tas fram under de kommande åren. Det finns i dagsläget ett trettiotal planprojekt som måste hanteras.
God planberedskap är också en förutsättning för
attraktivt arbete samt boende och fritid. Exploatering
av området Åbrinken avseende både gata och vatten
och avlopp är en framtida investering som skapar
nya attraktiva bostäder i Arboga.

Större investeringar under delåret har bland annat
varit förstärkningsåtgärder 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.
Större investeringar inom vatten- och avlopp har
under delåret bland annat varit anläggning av nya
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KOMMUNÄGDA FÖRETAG OCH
ORGANISATIONER
Arboga kommuns samtliga åtaganden omfattar förutom kommunens egen verksamhet även heloch delägda bolag och kommunalförbund.
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Kommunens åtaganden i företag
och organisationer
I slutet av år 2010 bildades en helägd fastighetskoncern med ett moderbolag, Rådhuset i Arboga AB,
samt två dotterbolag, Arbogabostäder AB samt
Kommunfastigheter i Arboga AB. Verksamheten i
bolagen startade under år 2011. Under år 2014 förvärvades Vinbäckens Fastighets AB från Sturestadens
Fastighets AB.

Resultat,
belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

-80

1 815

Rådhuset i Arboga AB

0

2 415

Kommunfastigheter i
Arboga AB

3 451

3 566

Arbogabostäder AB

1 156

-1 151

1 528

1 772

1 345

696

30 juni
2014

30 juni
2015

9 973

12 669

Arboga Energi AB

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

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Västra Mälardalens Kommunalförbund

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

Resultat,
belopp i tkr
Sturestadens Fastighets AB
(moderbolag)

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. Sturestadens
Fastighets AB äger i sin tur, till 100 procent, Marieborgs Lagerfastigheter i Arboga AB, Norra Skogen i
Arboga Fastighets AB samt Seniorbostäder i Arboga
AB.

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

Arboga kommun har också ägarintressen i Mälarenergi Elnät AB med 10,2 procent. Under året har
Vafab Miljö AB ombildats till VafabMiljö Kommunalförbund där kommunens medlemsandel uppgår till
4,53 procent. Kommunen är medlem i Kommuninvest
ekonomisk förening.

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.
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Arboga Energi AB
Arbetet med att ansluta till Prisdialogen fortsätter
Arbetet med att kvalificera Arboga Energi AB till Prisdialogen fortsätter. Prisdialogen är en modell
som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka
kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.
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, fördelat på drygt 700 abonnemang. Värmen distribueras till kunderna genom ett 62,2 kilometer långt kulvertnät. Värmen produceras med två
fastbränslepannor, tre biooljepannor samt med två
pelletspannor.
Styrelsen har under delåret påbörjat ett strategiskt
arbete om bolagets fortsatta utveckling och hur verksamheten ska se ut på några års sikt.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

Prognos
utfall helår

Omsättning

42 551

43 170

76 200

-80

1 815

1 500

Resultat efter finansiella poster

Ett antal fleråriga projekt har under året avslutats
eller står inför avslutande, som till exempel förbättrad pann- och pumpstyrning, säkrare och enklare
luthantering, effektivisering av motordrifter, effektivare och driftsäkrare värme för pannhallar och biooljesystem samt utbyten och uppgraderingar inom
automation.

på 1,5 mkr vilket motsvarar det budgeterade resultatet.
Inga större investeringar har gjorts under delåret.
56 GWh fjärrvärme har levererats till kunderna, vilket
har gett intäkter på 43 mkr. Det kan jämföras med
budgeterade 65 GWh och 47 mkr. Utfallet motsvarande period föregående år var 55 GWh respektive 43
mkr. Det statistiska uppvärmningsbehovet så här
långt för året 2015 är 91 procent, vilket förklarar den
lägre försäljningen jämfört med budget.

Ett system för tryckluftsotning har installerats på den
ena flispannan med mycket gott resultat och arbeten
med att förse den andra flispannan med motsvarande
utrustning är i slutfasen.
Ett kort, oplanerat, avbrott inträffade under delåret i
leveranserna till kundernas anläggningar i samband
med strömavbrott i elnätet.

Framtid

Produktionen under delåret har till 100 procent skett
med biobränslen. Fastbränslet, som nu står för över
97 procent av produktionen, kommer från regionen.

Hösten kommer att domineras av att ansluta en ny,
större industrikund, investering i nya biooljetankar,
avsluta pågående projekt på värmeverket och nätet
samt att stärka bilden hos kunderna genom bland
annat det fortsatta arbetet med kvalificering till Prisdialogen. Arbete pågår också för att förbättra askhanteringen och få till avtal om återföring av den till
skogen.

Det förebyggande underhållet av kulvertnätet har
fortsatt genom åtgärder av punkter med indikation
om fukt. Totalt har nu närmare 30 platser utretts och
vid behov åtgärdats.

Ekonomi
Resultatet för perioden blev 1,8 mkr. Budgeten för år
2015 uppgår till 1,5 mkr. Resultatet beror huvudsakligen på varmare väder än normalt.
Prognosen för helåret 2015 uppgår till ett överskott
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Sturestadens Fastighets AB (koncern)
Fastighetsförvärv för nyproduktion av bostäder samt nya
etableringar av företag
Under delåret har bolaget förvärvat fastigheter för bostadsproduktion och tecknat avtal om två
intressanta etableringar.

Bolaget har förvärvat fem obebyggda fastigheter för
bostadsproduktion i kvarteren Porsen och Spirean. I
kvarteret Porsen planeras för nybyggnad av 26 lägenheter med hyresrätt i etapp 1. I kvarteret Spirean
planeras för ytterligare fyra småhus med hyresrätt.

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.

Avtal har tecknats med två viktiga etableringar; ArkivCentrum i Arboga samt whiskydistilleri som
kommer att etableras i teknikparken.

Ekonomi
Sturestadens resultat för första halvåret visar på en
fortsatt stabil utveckling med driftsöverskott över
nivån för samma period förra året. Resultatet för
halvåret uppgick till 12,7 mkr.
Prognosen för år 2015 uppgår till 16,0 mkr vilket är
2,0 mkr bättre än budget (14,0 mkr).

Ekonomi,
belopp i tkr

30 juni
2014

30 juni
2015

Prognos
utfall helår

Omsättning

41 077

40 236

77 000

9 973

12 669

16 000

Resultat efter finansiella poster

Framtid
Koncernen räknar med att prestera god långsiktig
tillväxt i såväl förvaltningsresultat samt utdelning
(med vissa förbehåll) framöver. Resultatet för år 2015,
före uppskjuten skatt, bedöms överträffa budget väl.

Seniorbostäder i Arboga AB
Seniorbostäder i Arboga AB (Sebo) äger de 24 bostäderna i Örtagården. Arboga kommun äger marken
som har upplåtits med tomträtt. Det finns en stabil
efterfrågan på lägenheterna.

Marieborgs Lagerfastigheter AB
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Sturestadens
Fastighets AB. Bolaget äger lagerfastigheten Harren 3
som hyrs av Fortifikationsverket.

Norra skogen i Arboga Fastighets AB
Norra skogen i Arboga Fastighets AB är ett helägt
dotterbolag till Sturestadens Fastighets AB. Bolaget
äger byggnaden på fastigheten Norra skogen 1:149.
Arboga kommun upplåter marken med tomträtt.
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Västra Mälardalens Kommunalförbund
Förbundet har fått utökade ansvarsområden och ny
administrativ chef
Under delåret har förbundet fått utökade och nya ansvarsområden inom bland annat pensionshandläggning samt fakturaskanning. Under maj månad fick förbundet en ny administrativ chef.
Under våren övertog förbundet skanningen av
kommunernas leverantörsfakturor från ett externt
företag och Surahammar kommuns pensionsadministration övertogs av förbundet i maj månad.

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, 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.

Nya rutiner för samarbetet mellan medlemskommunernas och förbundet innebär att kommuncheferna
och administrativa chefen kommer att träffas vid
minst fyra gånger per halvår. Den administrativa
chefen är sammankallande. Huvudöverenskommelsen för att beskriva och kostnadsberäkna förbundets
tjänster kommer årligen att kommuniceras och ses
över.
Under våren har nya rutiner, för att inte behöva
stänga personalsystemet mer än två dagar i månaden, införts. Tidigare stängdes systemet i tre dagar.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

Prognos
utfall helår

Omsättning

59 139

63 082

93 923

1 345

696

260

Resultat
efter
finansiella poster

Effekter av förändrade direktupphandlingsregler har
börjat slå igenom. Det har inneburit en ökning av
frågor och stöd vid genomförande av direktupphandlingar.

Ekonomi

Från och med år 2015 har förbundet två beredskapssamordnare. Under våren har ”styrelarbetet” pågått
och slutförts. Arbetet med att revidera kommunernas risk- och sårbarhetsanalyser pågår, där kommunerna identifierar kritiska beroenden.

Prognosen för helåret visar på ett resultat uppgående till 0,3 mkr vilket är ett överskott jämfört med
budget på 0,2 mkr. Det är främst kostnaderna för
televerksamhet som prognosticeras att bli lägre än
budgeterat.

Under delåret har det inkommit ungefär samma
antal ansökningar om bostadsanpassningsbidrag
som jämfört med samma period föregående år.
Ärendena tenderar att bli större och mer kostsamma.

Resultatet efter åtta månader uppgår till 0,7 mkr,
varav renhållning och slam svarar för 0,4 mkr. Investeringarna förväntas uppgå till 12,8 mkr, varav 8,8
mkr avser administrationen och 4,0 mkr räddningstjänsten. Investeringarna är främst i datorer för
Kungsör och Köping samt i IT-infrastruktur.

Kommunerna har under året återtagit insamlingen
av hushållsavfall från förbundet och därefter överfört insamlingsverksamheten till kommunalförbundet VafabMiljö.

Framtid
Under september månad kommer förbundet att
flytta de verksamheter som är stationerade i Köping
till nya lokaler i gamla polishuset som finns i närheten av räddningstjänstens lokaler.

Under våren har räddningstjänsten och landstinget
Västmanland överenskommit om att räddningstjänsten ska få åka på hjärtlarm. Förbundet väntar på ett
avtalsförslag från landstinget.

Under år 2016 förväntas EU:s upphandlingsdirektiv
införlivas i svensk rätt. Det medför troligen förändringar i upphandlingslagstiftningen som öppnar upp
för ökat socialt hänsynstagande i upphandlingar och
innebär ökade utbildnings- och informationsinsatser.
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Fler bygglovsansökningar
Under delåret har 180 bygglovsansökningar inkommit till förbundet vilket är fler än samma
period tidigare år. Arbetet med att kartlägga och bedöma enskilda avlopp är i slutskedet.
Arbetet med inventering och bedömning av enskilda
avlopp har fortsatt under delåret. Målet om att 98
procent skulle ha fått en status år 2014 uppnåddes
och resterande avlopp kommer att inventeras och
bedömas under år 2015. Under delåret har 119 bedömningar gjorts. Arbetet med att besluta om förbud att nyttja enskilda avlopp, som inte åtgärdats
inom två år efter bedömningen, har fortsatt under
delåret. Totalt har 189 beslut om förbud meddelats
och 124 tillståndsansökningar har inkommit under
årets första åtta månader. Merparten av tillståndsansökningarna är avsedda att ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar.

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

Vid årsskiftet trädde nya förändringar i plan- och
bygglagen i kraft. Förändringarna avser framförallt
förenklingar av planprocessen. Förändringen utökar
möjligheten att bygglov kan ges för åtgärder som
innebär en avvikelse från en detaljplan eller en områdesbestämmelse. Förutsättningen är att byggnationen tillgodoser ett angeläget gemensamt behov
eller ett allmänt intresse. En fastighet kan på så vis få
utökade byggmöjligheter utan att detaljplanen behöver ändras.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

Prognos
utfall helår

Omsättning

4 173

4 880

5 411

Resultat efter
finansiella poster

1 528

1 772

260

Ett ”Marknadsprojekt” har genomförts och livsmedelshanteringen har kontrollerats på totalt 35 livsmedelsföretag på Kungsörs vårmarknad, Arboga
Karnevalen samt Arboga Medeltidsmarknad. Det
konstateras att de senaste årens återkommande kontroller av marknader har gett resultat.
Under delåret har 100 (95 stycken samma period år
2014) energirådgivningar, 24 hembesök och en handfull företagsbesök gällande energifrågor genomförts.

Under delåret har 180 bygglovsansökningar (97 avser Arboga) inkommit till förbundet. Jämfört med
samma period år 2014 är det fler.

En energi- och avloppsmässa har genomförts i
Kungsör.

Miljö- och hälsoskyddsenheten har haft 1 368 (1 346
jan-aug 2014) nya ärenden under perioden, varav
856 i Arboga. Flest ärenden finns inom enskilda
avlopp, hälsoskydd, miljöskydd samt inom livsmedel.

Ekonomi
Resultatet för delåret uppgick till 1,8 mkr. Prognosen
visar ett positivt resultat på 0,3 mkr. Det prognosticerade resultatet för år 2015 beror på högre intäkter
än budgeterat avseende arbetet med enskilda avlopp.

Förbundet deltog under 2014 i ett nationellt tillsynsprojekt ”Inomhusmiljön i skolan” där tillsynen
främst var inriktad på städning och ventilation.
Projektet har slutförts under år 2015 och uppföljning
av brister kommer att göras i den ordinarie tillsynen
under hösten 2015.

Inga investeringar har genomförts under delåret.

Framtid

Inom livsmedelskontrollen har 33 (49) procent av
årets planerade kontroll genomförts, inom hälsoskydd har 56 (34) procent av kontrollen genomförts
och inom miljötillsyn är siffran 45 (36) procent.

Inom hälsoskyddsområdet kommer förbundet under
november att genomföra en informationsträff för
fastighetsägare till flerbostadshus med syfte att öka
fastighetsägarnas kunskap om egenkontroll och
deras ansvar enligt miljöbalken. Totalt kommer tio
flerbostadshus att få tillsyn under året.

En kurs i livsmedelshygien för livsmedelsföretagen
har genomförts under april. Vid kursen deltog 25
personer och kursen fick mycket bra betyg och upplevdes värdefull av deltagarna.

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp för
Hällarnas fritidshusområde har påbörjats, vilket för
förbundet kommer att leda till ett stort antal anmälningar avseende installation av kommunalt avlopp.
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Rådhuset i Arboga AB (koncern)
Stora underhållsåtgärder genomförs
Under delåret har planeringen för ett nytt äldreboende och en ny förskola i Götlunda fortsatt och
underhållsåtgärderna fortsätter i hög takt.

Rådhuset i Arboga AB (moder)

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

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier
och förvalta andelar i företag enligt av kommunfullmäktige i Arboga kommun givna instruktioner
samt att samordna och utveckla verksamheten för
kommunens räkning.

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. Under
år 2014 förvärvades Vinbäckens Fastighets AB.

Bolaget bildades vid årsskiftet 2010/2011 och i samband med detta bildades de två dotterbolagen, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga
AB med verksamhet att äga och förvalta bostäder
och lokaler respektive kommunala fastigheter. Från
och med hösten 2014 ingår även dotterbolaget Vinbäckens Fastighets AB i koncernen.

Ekonomi,
belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

Prognos
utfall
helår

Omsättning Rådhuset i
Arboga AB koncern

65 982

76 350

114 444

0

0

0

Under året har bolaget arbetat med samordningsoch effektivitetsprojekt inom koncernen samt vidareutvecklat bolagets styr- och policydokument.

Resultat efter finansiella poster:

Ekonomi

Kommunfastigheter i
Arboga AB

3 451

3 566

2 000

Arbogabostäder AB

1 156

-1 151

-1 267

-

0

0

Rådhuset i Arboga AB

Bolaget redovisar ett nollresultat för perioden januari–augusti 2015 vilket även beräknas bli bolagets
resultat för år 2015.

Vinbäckens Fastighets
AB

Framtid
Förberedelser pågår för avveckling av dotterbolaget
Vinbäckens Fastighets AB genom fusion med moderbolaget Rådhuset i Arboga AB.

Renovering och underhållsarbeten har genomförts
vid biblioteket i Garvaregården där bland annat
fönsterpartier, loftgångar, golv och delar av belysningen har bytts ut. Vid Garvaregården pågår även
en stor och genomgripande renovering och ombyggnad av socialförvaltningens lokaler.

Arbogabostäder AB
Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag som har
till föremål för sin verksamhet att inom Arboga
Kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader med huvudsakligen bostäder.

Tak-, fasad- och fönstermålningar har under delåret
utförts vid ett flertal av bolagets fastigheter.

Bolaget bildades vid årsskiftet 2010/2011 som ett
dotterbolag till Rådhuset i Arboga AB. I samband
med bildandet förvärvade bolaget ett fastighetsbestånd bestående av bostäder och en mindre del
kommersiella fastigheter. Fastigheterna förvärvades
av Arboga Kommun och ingick där som en del i
kommunens fastighetsförvaltning.

Vid fastigheten Tåbygläntan i Medåker pågår ombyggnad och anpassning av en lokal för förskoleverksamhet.
Installationsarbeten pågår med fiberanslutning av
bolagets bostäder och lokaler. Under december 2015
beräknas arbetet vara slutfört och då har merparten
av bolagets hyresgäster fått tillgång till fiber.

Bolaget har prioriterat arbetet med upprustning
av fastighetsbeståndet samt att upprätthålla en
hög uthyrningsgrad.
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Antalet lediga lokaler är 10 stycken. Total ledig lokalyta uppgår till 1 286 kvadratmeter. Vakansgraden
för bostäder har, i jämförelse med föregående år,
ökat från 2,0 procent till 2,6 procent samtidigt som
den outhyrda lokalytan har minskat. Orsaken är
huvudsakligen att fler lägenheter inte har varit
uthyrningsbara på grund av att där pågått större
renoveringar.

Tornet pågår och beräknas bli klart under innevarande år.
Utvändig målning av tak, fasader och fönster har
utförts vid nio fastigheter. Utbyte av balkongdörrar
och fönsterpartier har påbörjats vid fastigheten
Strömsborg.
I samband med renoveringar och ombyggnader har
även genomförts åtgärder som förbättrar brandskydd, arbetsmiljö och tillgänglighet samt sänker
energiförbrukningen.

Ekonomi
Bolagets resultat uppgår till minus 1,2 mkr per sista
augusti 2015 och prognosen för år 2015 är ett resultat
på minus 1,2 mkr. Såväl delårsresultat som beräknat
helårsresultat är något sämre än planerat.

Ekonomi
Bolaget redovisar ett positivt resultat på 3,6 mkr per
sista augusti 2015 och prognosen för år 2015 är 2,0
mkr. Såväl delårsresultat som beräknat helårsresultat
är bättre än vad som budgeterats.

Under årets första åtta månader har bolaget investerat totalt 2,9 mkr, i form av fastighetsunderhåll och
ombyggnader av lokaler.

Under januari 2015 har bolaget förvärvat fastigheten
Tornet från dotterbolaget Vinbäckens Fastighets AB.
Under augusti månad har fastigheten Laggargården
avyttrats.

Framtid
Efterfrågan på bostäder är fortfarande stor och bolaget räknar med att den låga vakansgraden kommer
bestå en längre tid. Under nästkommande år beräknas även outhyrd lokalyta minska med cirka 500
kvadratmeter.

Under årets första åtta månader har bolaget investerat 88,2 mkr, varav 4,8 mkr är att hänföra till fastighetsunderhåll och ombyggnad av lokaler och 83,4
mkr till förvärv av fastigheten Tornet.

Under kvarvarande del av året och nästkommande
år planeras bland annat för genomförande av ett
antal större måleriprojekt, dränering av husgrunder,
renovering av balkonger och uteplatser samt en del
stambyten.

Framtid
Under de kommande åren gäller fortsatt fokus på
upprustning av fastighetsbeståndet.
En hel del mindre reparationer och upprustningsarbeten kommer att genomföras under hösten samt
projektering och upphandling av större underhållsprojekt som ska genomföras under år 2016, varvid
särskilt kan nämnas takomläggning vid fyra fastigheter, målning av tak, fönster och fasader vid tolv
fastigheter, byte och uppgradering av ventilation vid
fyra fastigheter.

Kommunfastigheter i Arboga AB
Bolagets verksamhet är att inom Arboga Kommun
förvärva, äga, hyra, bebygga och förvalta fastigheter
och byggnader som huvudsakligen används för
kommunens verksamheter.
Bolaget bildades vid årsskiftet 2010/2011 som ett
dotterbolag till Rådhuset i Arboga AB. I samband
med bildandet förvärvade bolaget ett fastighetsbestånd bestående av merparten av Arboga kommuns
verksamhetsfastigheter. Arboga kommuns förvaltningar är bolagets huvudsakliga hyresgäster.

Vinbäckens Fastighets AB
Bolaget förvärvade fastigheten Tornet den 2 januari
och senare samma månad såldes den vidare till
Kommunfastigheter i Arboga AB. Bolaget har utöver
detta inte bedrivit någon verksamhet.

Projektering och framtagning av upphandlingsunderlag pågår för uppförande av ny förskola i Götlunda samt renovering och ombyggnad av köken vid
Ladubackskolan och Vasagymnasiet.

Styrelsen har beslutat att avveckla bolaget genom
fusion med Rådhuset i Arboga AB. Processen pågår
och avvecklingen beräknas kunna vara genomförd
innan årets slut.

Återuppbyggnaden efter branden vid Vasagymnasiet är slutförd. Renovering och ombyggnad av köket vid skolan i Götlunda pågår och arbetet beräknas
bli klart under slutet av september.
Vid fastigheten Tornet har en del av socialförvaltningens verksamheter flyttat in tillfälligt och i samband med detta har genomförts en del mindre lokalanpassningar samt ny fiberanslutning via Fibra AB.
Arbetet med upprättande av underhållsplan för
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DEN EKONOMISKA REDOVISNINGEN INNEHÅLLER

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
Här redovisas en sammanställning över styrelsens och nämndernas budgetramar, delårets utfall samt prognos för helåret. Jämförelse görs med 2014-08-31 samt bokslut 2014.
RESULTATRÄKNING
Här redovisas kommunens resultat för delåret samt prognos för
helåret. Jämförelse görs med budget och med 2014-08-31 samt
bokslut 2014. Mer detaljerad redovisning finns i vidhängande noter.
KASSAFLÖDESANALYS
Här redovisas hur kommunens likviditet har förändrats under de
åtta första månaderna 2015. Jämförelse görs med 2014-08-31.
BALANSRÄKNING
Här redovisas kommunens ekonomiska ställning efter de första
åtta månaderna 2015. Jämförelse görs med 2014-08-31 samt bokslut 2014.
Mer detaljerad redovisning finns i vidhängande noter.
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DRIFTREDOVISNING
Belopp i tkr

Kommunfullmäktige och

Bokslut
2014

Budget
2015

Utfall
31 aug
2014

Utfall
31 aug
2015

Prognos
2015

Avvikelse
budgetprognos
2015

61 063

65 570

39 803

41 023

65 070

500

285 625

301 545

182 342

193 955

301 545

0

38 308

37 444

25 752

24 831

37 444

0

kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Fritids- och kulturnämnd
Socialnämnd

264 948

267 738

175 850

185 382

274 128

-6 390

Teknisk nämnd

41 812

45 733

25 419

30 881

46 463

-730

varav teknisk förvaltning

39 623

45 733

23 862

30 264

46 463

-730

0

0

659

0

0

0

2 189

0

898

617

0

0

691 755

718 030

449 166

476 072

724 650

-6 620

-709 777

-720 421

-475 986

-497 492

-735 021

14 600

-18 022

-2 391

-26 820

-21 420

-10 371

7 980

Bokslut
2014

Budget
2015

Utfall
31 aug
2014

Utfall
31 aug
2015

Prognos
2015

Avvikelse
budgetprognos
2015

5 771

9 330

3 537

4 430

8 330

1 000

3 334

2 500

1 410

763

2 500

0

11 033

933

4 234

117

933

0

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

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

2 432

6 388

263

2 974

6 388

0

Teknisk nämnd

26 602

39 463

11 006

10 930

39 463

0

varav teknisk förvaltning

15 376

19 713

4 149

7 526

19 713

0

varav va-verksamhet

11 226

17 250

7 641

3 404

17 250

0

0

2 500

-784

0

2 500

0

49 172

58 614

20 450

19 214

57 614

1 000

varav fastighetsförvaltning
Summa nämnder
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Not
Belopp i tkr

Bokslut
2014

Budget
2015

Utfall
31 aug
2014

Utfall
31 aug
2015

Prognos
2015

Avvikelse
budgetprognos
2015

Verksamhetens intäkter

1

154 765

122 158

97 820

107 073

122 158

0

Verksamhetens kostnader

2

-824 989

-804 669

-517 434

-579 887

-831 169

-26 500

Jämförelsestörande post

3

21 383

0

0

11 065

5 700

5 700

Avskrivningar

4

-26 799

-28 500

-17 821

-16 186

-23 545

4 955

-675 640

-711 011

-437 435

-477 935

-726 856

-15 845

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter

5

522 740

550 347

350 311

361 465

542 469

-7 878

Generella statsbidrag

6

159 251

158 561

106 166

110 229

164 643

6 082

Finansiella intäkter

7

23 649

26 125

15 870

14 762

22 030

-4 095

Finansiella kostnader

8

-11 978

-21 631

-8 092

-5 285

-14 355

7 276

Jämförelsestörande post

3

0

0

0

18 184

22 440

22 440

18 022

2 391

26 820

21 420

10 371

7 980

0

0

0

0

0

0

18 022

2 391

26 820

21 420

10 371

7 980

REALISATIONSVINSTER

-1 227

0

-784

-16

-16

-16

SÄNKNING
DISKONTERINGSRÄNTA

0

0

0

0

0

0

16 795

2 391

26 036

21 404

10 355

7 964

och utjämning

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER
Extraordinära poster

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT

AVSTÄMNING MOT
BALANSKRAVET

9
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NOTER TILL RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

31 aug
2015

Avskrivningar byggnader o tekn.anl.

10 840

7 978

Avskrivningar maskiner o inventarier

7 341

8 208

17 821

16 186

349 401

361 640

Not 4 - Avskrivningar

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Från driftredovisning nämnderna

200 248

223 269

Från driftredovisning finansiering

574 628

615 567

-200 764

-220 088

-476 292

-511 675

0

0

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

31 aug
2014

Belopp i tkr

SUMMA
Not 5 - Skatteintäkter
Preliminär kommunalskatt
Slutavräkningar

SUMMA EXTERNA INTÄKTER

97 820

107 073

28 626

27 642

Fördelas enligt nedan:
Taxor och avgifter
Försäljningsmedel

SUMMA

8 781

7 788

10 613

12 358

Kostnadsutjämning

Hyror och arrenden

12 083

12 075

LSS-utjämning

Driftbidrag

Regleringsavgift/bidrag

36 628

46 569

784

0

Övriga externa intäkter

305

641

Inkomstutjämning

Kommunal fastighetsavgift
Strukturbidrag
Generella bidrag staten

Not 2 – Verksamhetens kostnader

SUMMA
Från driftredovisning nämnderna

649 414

699 341

Från driftredovisning finansiering

98 642

118 075

-17 821

-16 186

Avgår avskrivningar
Avgår interna poster
Avgår finansiella kostnader, LSS,
kostnadsutjämningsavgift
Avgår jämförelsestörande post
SUMMA EXTERNA KOSTNADER

-200 764

-220 088

-12 037

-12 320

0

11 065

517 434

579 887

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

Räntor utlämnade lån

2 082

-352

14 675

14 488

933

946

0

206

106 166

110 229

1 240

Borgensavgift AEAB

1 211

1 226

15 870

14 762

Räntor lån

5 099

4 677

Ränta intjänad pension

2 923

4 816

SUMMA
Not 8 - Finansiella kostnader

Not 9 – Årets/periodens resultat

27 181

28 159

Periodens resultat

55 760

66 936

Varav va-verksamhet

40 719

-2 427

12 296

67 926

37 154

1 110

-3 410

1 650

62 144

730

96 258

4 881

13 009

368 614

240

87 005

Övriga finansiella intäkter

328 547

6 803

361 465

Not 7 – Finansiella intäkter

Övriga finansiella kostnader

6 408

-175

350 311

Not 6 – Generella statsbidrag och utjämning

Försäljning verksamhet

Realisationsvinster

910

SUMMA

70

48

8 092

9 541

26 820

21 420

-659

0

Balanskravsavstämning
Under de senaste nio åren har följande resultat samt prognos för år 2015 redovisats enligt avstämning mot balanskravet:
2006
15,3 mkr

Not 3 – Jämförelsestörande post

2007

-Verksamheten

2008

2,1 mkr

Pensionsförpliktelser intjänade till och

2009

-1,0 mkr

2010

16,4 mkr

med år 1997

8 905

-1,7 mkr

Löneskatt på pensionsförpliktelse

2011

4,1 mkr

Intjänad till och med år 1997

2012

27,9 mkr

-Finansiella

2013

13,8 mkr

Utdelning Mälarenergi

0

22 440

2014

16,8 mkr

Finansiell kostn.pensionsförpliktelse

0

-3 425

Prognos 2015 exklusive reavinster

Löneskatt på finansiell kostnad

2 160

0

-831

49

Summa

10,4 mkr
104,1 mkr
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KASSAFLÖDESANALYS
31 aug
2014

31 aug
2015

Periodens resultat

26 820

21 420

Avskrivningar/nedskrivningar

17 927

16 400

-10 088

-5 987

400

293

Övriga ej likviditetspåverkande poster

-2 087

-84

Medel från verksamheten

32 972

32 042

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

10 866

6 115

Ökning/minskning förråd och varulager

-1 335

-12

-12 801

-26 527

29 702

11 618

-21 309

-19 214

1 807

1 185

-10

-2 911

0

2 910

-19 512

-18 030

Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Förändring pensionsavsättningar inklusive löneskatt
Avsättning deponi

före förändring av rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

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

Förändring långfristiga skulder

1 019

-5 485

Förändring långfristiga fordringar

-3 445

-81 058

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-2 426

-86 543

7 764

-92 955

Likvida medel vid årets början

47 068

142 137

Likvida medel vid periodens slut

54 832

49 182

7 764

92 955

ÅRETS KASSAFLÖDE

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL
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BALANSRÄKNING
Not

31 aug
2014

31 dec
2014

31 aug
2015

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

10

282 347

310 170

302 221

Maskiner och inventarier

11

33 759

35 614

36 540

Pågående projekt
Finansiella anläggningstillgångar exklusive bidrag statlig
infrastruktur
Summa anläggningstillgångar

12

30 146

19 331

23 067

13

576 794

599 680

680 738

923 046

964 795

1 042 566

Bidrag till statlig infrastruktur

14

3 838

3 785

7 602

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd

15

1 878

1 855

2 751

Fordringar

16

54 725

55 224

49 325

Kassa och bank

17

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

54 832

142 137

49 182

111 435

199 216

101 258

1 038 319

1 167 796

1 151 426

206 228

197 431

218 851

26 820

18 022

21 420

411 577

407 162

401 176

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

18

- varav årets/periodens resultat
Avsättningar
Avsättning pensioner
Avsättning deponi

5 440

5 790

6 083

19

417 017

412 952

407 259

Långfristiga skulder

20

273 328

374 009

367 797

Kortfristiga skulder

21

141 746

183 404

157 519

430 324

557 413

525 316

1 038 319

1 167 796

1 151 426

273 702

271 222

261 321

Summa avsättningar
Skulder

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

22

Pensionsförpliktelser
Övriga ansvarsförbindelser

Finansiell leasing
Operationell leasing

51

0

0

0

273 702

271 222

261 321

309

267

238

1 868

2 082

1 425
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NOTER TILL BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

31 aug 31 aug
2014 2015

Belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug 2015

Not 10 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Not 11 - Maskiner och inventarier

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

77 961
2 356

86 251
5 865

Årets försäljning/utrangering

-5 852

-7 029

6 402

12 149

80 867

97 236

-45 526

-50 637

-7 341

-8 206

5 759

-1
853

Utgående ackumulerade avskrivningar

-47 108

-60 696

Redovisat utgående värde
Avskrivningstider:

33 759
3-30 år

36 540
3-33 år

Genomsnittlig avskrivningstid:

7 år

8 år

Not 12 Pågående projekt
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

50 820

19 331

16 489

6 746

-37 163

-3 010

30 146

23 067

37 985

37 985

2 910

0

Årets försäljning/utrangering

422 661 486 061
75
2 572
-1 800

-1 893

Omklassificeringar

-29 462

-10 241

Utgående anskaffningsvärde

450 398 473 498

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

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

-158 956 -172 891
-10 480

-7 981

1 385

9 595

-168 051 -171 277

282 347

302 221

3-50 år

3-65 år

28 år

31 år

Specifikation
Markreserv

23 613

20 985

7 518

18 137

Fastigheter för affärsverksamhet

112 713

121 120

Publika fastigheter

134 967

138 093

3 489

3 852

47

34

Verksamhetsfastigheter

Fastigheter för annan verksamhet
Övriga fastigheter

Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering

Årets omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Avskrivningstider: Pågående projekt
avskrivs ej.
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Mälarenergi Elnät AB
VAFAB Miljö AB
Sturestadens Fastighets AB
Arboga Energi AB
Rådhuset i Arboga AB
Stadsnät i Svealand AB
Summa

1 500

1 500

15 000

15 000

100

100

10

10

57 505

54 595

8

8

Andelar
Sveaskog
Västmanlands tolkservice
Kommuninvest i Sverige AB
Västmanlands läns företagarförening
VafabMiljö Kommunalförund
Summa

52

17

17

1 540

1 540

1

1

0

2 911

1 566

4 477
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Belopp i tkr

31 aug 31 aug
2014 2015

Belopp i tkr

Utlämnade lån
Kommuninvest i Sverige AB

2 088

2 088

61 200

61 200

Sturestadens Fastighets AB

3 000

3 000

Seniorbostäder i Arboga AB

2 250

2 250

Marieborgs lagerfastigheter
i Arboga AB

25 000

25 000

Arbogabostäder AB

43 224

43 224

330 657

434 714

49 900

49 900

517 319

621 376

Mälarenergi Elnät AB

Kommunfastigheter i Arboga AB
Rådhuset i Arboga AB
Summa

Bostadsrätter HSB

404

290

Summa

404

290

SUMMA

576 794

680 738

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

3 987

8 018

-149

-416

3 838

7 602

580 632

688 340

Not 15 - Förråd
Förråd

1 878

2 751

SUMMA

1 878

2 751

11 149

4 058

Prognos slutavräkning skatt
Avräkning moms

Pensioner

59 850

59 850

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

53 610

49 785

357 967

345 645

5 440

5 746

SUMMA

417 017

401 176

Not 20 - Långfristiga skulder
Kommuninvest i Sverige AB

274 285

372 410

-8 260

-12 202

266 025

360 208

8 545

9 012

-1 242

-1 423

7 303

7 589

273 328

367 797

Anslutningsavgifter VA
Ackumulerad upplösning anslutningsavgifter VA

SUMMA

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

Not 16 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

31 aug
2015
0

Kortfristig del långfristig skuld

Bostadsrätter

SUMMA

– varav periodens resultat

31 aug
2014
-659

1 418

364

Not 21 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

22 199

26 822

Interimsskulder

12 569

14 820

Arbetsgivaravgift

9 217

10 108

Preliminärskatt

7 950

8 578

Semesterlöneskuld

31 079

33 802

Flyktingstatsbidrag

8 955

14 326

Kortfristig del långfristig skuld

8 260

12 202

17 496

19 578

Upplupen pension individuell del
Upplupna löner

3 800

6 837

Övriga kortfristiga fordringar

38 358

38 066

Checkräkningskredit

SUMMA

54 725

49 325

Skuld till abonnentkollektivet
Övriga kortfristiga skulder

Not 17 - Kassa och bank
Handkassor

19

19

54 803

49 068

Plusgiro

10

95

SUMMA

54 832

49 182

Sparbanken Västra Mälardalen

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

SUMMA
Not 22 - Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser

181 495

197 431

Periodens resultat

26 820

21 420

Förändrad redovisningsprincip

-2 087

0

Fullfond
SUMMA

206 228

218 851

Därav:
Va-verksamhet
– varav förändrad redovisningsprincip

Arboga Energi AB

53

3 792
12 209

141 746

157 519

0

0

11 709

11 184

242 546

230 803

12 000

12 000

Seniorbostäder i Arboga AB

5 000

5 000

Förlustansvar för Egnahem
Arboga Golfklubb
SMK Arboga
Arboga Ryttarsällskap

0

0
16 448

Sturestadens Fastighets AB

Arboga Södra Idrottsförening
-2 087

14
1 268

Borgensförbindelser
VAFAB Miljö AB

Not 18 - Eget kapital
Ingående värde

8
7 565

SUMMA

181

145

1 925

1 750

60

0

281

179

0

260

273 702

261 321
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REDOVISNINGSPRINCIPER
räkning utifrån ett genomsnitt av förändringarna de
senaste tre åren.

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

Tillgångar, avsättningar och skulder
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar och investeringsbidrag. Kommunen tillämpar linjär avskrivningsmetod. Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Viss
vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider. Avskrivning påbörjas månaden efter den månad då investeringen är slutförd. På tillgångar i
form av mark, konst samt pågående arbete görs
inga avskrivningar. Från och med år 2008 har kommunfullmäktige beslutat om en beloppsgräns för
investeringar på ett prisbasbelopp exklusive moms
(44 500 kr år 2015).

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

Intäkter och kostnader
Prognos för avräkningen av skatteintäkterna för
åren 2014 och 2015 har baserats på SKL:s prognos
cirkulär 15:23 i augusti månad 2015.

Under år 2014 påbörjades arbetet med att införa
komponentavskrivning av anläggningstillgångar.
Komponentavskrivning innebär att tillgången delas
upp i olika nyttjandetider beroende på tillgångens
art. Som exempel kan nämnas att asfalten slits ut
snabbare än lagret under asfalten. Komponentavskrivning innebär att dessa två komponenter får
olika avskrivningstider eftersom nyttjandeperioden
är olika. Under år 2014 påbörjades komponentavskrivning för tillgångar inom va-verksamheten samt
för gator och vägar. Under hösten 2015 kommer
komponentavskrivning av kommunens fastigheter
att påbörjas.

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

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

Från och med år 2010 har Arboga kommun bytt från
den så kallade blandmodellen till fullfondsmodellen
när det gäller redovisning av pensioner. Pensionsåtaganden intjänade före år 1998 redovisas i balansräkningen och förändringarna av dessa redovisas
som en kostnad respektive år. Tidigare år har dessa
pensionsåtaganden redovisats som ansvarsförbindelse, det vill säga som en upplysningspost i balansräkningen. Pensionerna är redovisade enligt RIPS
07.

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

Timlöner intjänade under augusti 2015 betalas ut i
september 2015. En schablon har använts för delåret
2015 baserat på timlöner från september 2014 och
har belastat periodens resultat.

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

Förändringen av semesterlöneskulden, som avser ej
uttagna semesterdagar samt okompenserad övertid,
har belastat periodens resultat med en schablonbe-
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Arbetet med att upprätta en egen balansräkningsenhet för va-verksamheten är slutförd.

verksamheten gäller självkostnadsprincipen och allt
överskott ska återgå till taxekollektivet.

Under delåret har avsättning för framtida täckning
av Kallstenstippen gjorts med 0,3 mkr. Total avsättning för Kallstenstippen är 6,1 mkr.

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

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

Sammanställd redovisning
Arboga kommun upprättar ingen sammanställd
redovisning per 2015-08-31. En avvägning har gjorts
mellan att så snabbt som möjligt redovisa delårsrapporten till kommunfullmäktige och att upprätta
sammanställd redovisning i delårsrapporten. Delårsrapporten förlorar snabbt i aktualitet varför
bedömningen gjorts att snabbheten efterfrågas i
större utsträckning än sammanställd redovisning. I
delårsrapporten finns ett avsnitt med information
om delårets verksamhet samt aktuell ekonomisk
ställning för de organisationer som vanligtvis skulle
ingå i en sammanställd redovisning.

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

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

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

Anläggningstillgång

Finansiella intäkter och kostnader

Fast och lös egendom som är avsedd att innehas
stadigvarande.

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

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

Finansnetto
Skillnaden mellan finansiella intäkter och kostnader.

Internränta
Planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar på grund av ålder och utnyttjande.

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

Balanskrav

Jämförelsestörande post

Lagkrav att intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna.

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

Avskrivning

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

Kapitalkostnader
Benämning för avskrivningar och intern ränta.

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

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

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

Extraordinära poster
Intäkter och kostnader klassificeras som extraordi-
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av eget kapital).

Likviditet
Visar betalningsberedskapen på kort sikt.

Räntenetto
Långfristiga fordringar/skulder

Skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader.

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

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

Nettoinvesteringar
Investeringsutgifter reducerat med investeringsbidrag.

Skattesats

Omsättningstillgångar

Den andel av varje hundralapp som kommuninvånarna betalar i kommunalskatt.

Lös egendom som inte är avsedd att stadigvarande
innehas.

Soliditet

Resultaträkning

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna, det
vill säga graden av egenfinansiering av tillgångarna.
Visar betalningsberedskapen på lång sikt.

Översiktlig sammanställning av externa intäkter och
kostnader som utmynnar i årets resultat (förändring
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BILAGA
VA-VERKSAMHET SÄRREDOVISNING
Va-verksamhetens siffror ingår i Arboga kommuns
delårsrapport. Nedanstående resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter är endast
en särredovisning av va-verksamheten.

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

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

RESULTATRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Not

Bokslut
2014

Budget
2015

Utfall
31 aug
2014

Utfall
31 aug
2015

Verksamhetens intäkter

1

29 076

27 928

18 656

17 083

Verksamhetens kostnader

2

-18 605

-19 315

-11 852

-11 216

Avskrivningar

3

-6 596

-5 057

-4 385

-3 502

3 875

3 556

2 419

2 365

Belopp i tkr

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Finansiella intäkter

4

18

0

14

5

Finansiella kostnader

5

-3 893

-3 556

-3 092

-2 370

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER

0

0

Extraordinära poster

0

0

0

0

0

0

659

0

ÅRETS/PERIODENS RESULTAT

6
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Noter till resultaträkning va-verksamheten
31 aug
2014

31 aug
2015

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Brukningsavgifter

9 431

9 891

Fast avgift

8 886

6 929

Anläggnings/anslutningsavgifter

114

245

Övriga intäkter

225

18

18 656

17 083

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

2 989

2 800

2 573

2 635

1 769

1 006

Driftkostnader. bränsle, energi o vatten

1 224

1 227

Övriga externa kostnader

3 297

3 548

11 852

11 216

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

4 371

3 021

14

481

SUMMA

4 385

3 502

Belopp i tkr

SUMMA
Not 2 – Verksamhetens kostnader

SUMMA

Not 4 – Finansiella intäkter
Räntor likvida medel

2

0

Ränteintäkter på kundfordringar
SUMMA

12
14

5
5

Not 5 – Finansiella kostnader
Räntor på lån från kommunen

3 062

2 357

Övriga räntekostnader

30

13

3 092

2 370

Periodens resultat

-659

0

SUMMA

-659

0

SUMMA
Not 6 Årets/periodens resultat
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KASSAFLÖDESANALYS
VA-VERKSAMHETEN
31 aug
2014

31 aug
2015

-659

0

4 385

3 502

-1 914

-84

1 812

3 418

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-423

2 525

Ökning/minskning förråd och varulager

0

0

Ökning/minskning kortfristiga skulder

5 318

-2 543

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

6 707

3 400

-14 685

-3 404

Försäljning/utrangering materiella anläggningstillgångar

0

4

Investeringar finansiella anläggningstillgångar

0

0

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

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

Försäljning finansiella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

0

0

-14 685

- 3 400

6 364

0

0

0

6 364

0

-1 614

0

1 614

0

0

0

-1 614

0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
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

60

EKONOMISK REDOVISNING
VA-VERKSAMHETEN BALANSR ÄKNING
EKONOMISK REDOVISNING
BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING VA-VERKSAMHETEN
Not

31 aug
2014

31 aug
2015

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

7

112 168

120 648

Maskiner och inventarier

8

156

3 330

Pågående projekt

9

Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Fordringar

10

Kassa och bank

11

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

17 072

4 124

129 396

128 102

5 857

1 965

0

0

5 857

1 965

135 253

130 067

-659

0

-659

0

122 098

122 385

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

12

- varav årets/periodens resultat
Skulder
Långfristiga skulder

13

Kortfristiga skulder

14

13 814

7 682

Summa skulder

135 912

130 067

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

135 253

130 067
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Noter till balansräkning va-verksamheten
Belopp i tkr

31 aug
2014

31 aug
2015

191 774

215 150

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

7 044

218

-543

-355

133

-11 410

Utgående anskaffningsvärde

198 408

203 603

Ingående ackumulerade avskrivningar

-82 239

-88 430

-4 371

-3 023

Årets avskrivningar
Avskrivningar på försäljning/utrangering

370

8 498

-86 240

82 955

Redovisat utgående värde

112 168

120 648

Avskrivningstider: (ingen avskrivning på mark)

15-50 år

5-65 år

Genomsnittlig avskrivningstid exklusive mark:

30 år

44 år

208

615

Årets investeringar

0

0

Årets försäljning/utrangering

0

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 8 – Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde

Omklassificeringar

0

11 410

Utgående anskaffningsvärde

208

12 025

Ingående ackumulerade avskrivningar

-38

-72

Årets avskrivningar

-14

-479

Avskrivningar på försäljning/utrangering

0

-

8 144

Utgående ackumulerade avskrivningar

-52

-8 695

Redovisat utgående värde

156

3 330

Avskrivningstider:

10 år

3-33 år

Genomsnittlig avskrivningstid:

10 år

15 år

Ingående anskaffningsvärde

9 563

942

Årets investeringar

7 642

3 186

-133

-4

17 072

4 124

508

845

Not 9 – Pågående projekt

Årets omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärde
Avskrivningstider: Pågående projekt avskrivs inte.
Not 10 – Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Avräkning moms

817

218

Övriga kortfristiga fordringar

4 532

902

SUMMA

5 857

1 965
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31 aug
2014

31 aug
2015

Sparbanken Västra Mälardalen

0

0

SUMMA

0

0

2 088

0

Belopp i tkr
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

8 545

9 012

Ackumulerad upplösning skuld anslutnings/anläggningsavgift

-1 242

-1 422

Förändrad redovisningsprincip
SUMMA
Not 13 – Långfristiga skulder

Delsumma
SUMMA

7 303

7 590

122 098

122 385

3 582

850

Not 14 – Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna semesterlöner

117

163

Checkräkningskredit

7 565

1 268

Skuld till abonnentkollektivet

2 087

3 792

463

1 609

13 814

7 682

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

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