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OM ÅRSREDOVISNINGEN
Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om kommunens samlade
verksamhet och ekonomi 2017.
Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, och naturligtvis till
kreditgivare, leverantörer och samarbetspartner. Här kan du läsa om vilka mål som satts upp, hur
måluppfyllelsen har gått och hur skattepengarna har använts. De obligatoriska inslagen
förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning kompletteras med ett inledande kapitel och
verksamhetsberättelse.
De olika avsnittens innehåll
Inledning
Efter en kort sammanfattning av årsredovisningen följer förord från kommunstyrelsens
ordförande, organisationsskiss med mandatfördelning och utveckling i korthet.
Förvaltningsberättelse
I detta kapitel presenteras en omvärldsanalys följt av en mer ingående beskrivning av kommunens
finansiella situation och en avstämning görs av kommunens finansiella mål. I personalbokslutet
ges en separat redovisning av kommunens år som arbetsgivare.
Driftsredovisningen redogör för hur nämnderna följt budget och vad aktuella avvikelser beror på.
Verksamhetsberättelse
I verksamhetsberättelsen finns en kort beskrivning av varje nämnd och bolag med en
sammanfattning av årets insatser, av det ekonomiska resultatet och vad som väntar framöver.
Ekonomisk redovisning
Här presenteras årets ekonomiska utfall i resultaträkningen, förändringar i kommunens likvida
medel redovisas i kassaflödesanalysen och den ekonomiska ställningen vid årets slut visas i
balansräkningen. Kapitlet innehåller också noter och redovisningsprinciper
som ger en närmare beskrivning av innehållet.
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MAJORITETENS SAMMANFATTNING
Ännu ett år har gått, och vi närmar oss slutet på mandatperioden. Vi har från majoritetens sida tre
framgångsrika år att blicka tillbaka på. Både när det kommer till ekonomi och projekt som syftar
till att stärka Surahammars kommun för framtiden.
Vi har under perioden arbetat hårt för att få till stånd en rad nödvändiga projekt. Men också för
att möjliggöra att en så stor del som möjligt av de investeringar som behöver göras ska kunna
finansieras med kommunens egna medel. Frågan är viktig då vi gemensamt anser att varje
generation i så stor utsträckning som möjligt ska bära sina kostnader.
Ett axplock av de projekt som genomförts, är uppstartade eller kommer att startas är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utökning av antalet serviceboendeplatser i Virsbo
Utökning av antalet vårdboendeplatser
Renovering av badhuset
Nybyggnation av Spången
Flytt av vårdcentralen till centrum i Surahammar
Utökning av antalet barnomsorgsplatser
Gett alla i kommunen möjlighet att koppla in fiber
Byggt vatten och fjärrvärmeledning mellan Surahammar och Västerås
Renovering av kommunhuset

Kommunen redovisar i årets bokslut ett resultat om 28,7 miljoner och under perioden 2015–2017
har vi redovisat ett resultat om 109 miljoner.
Detta är bra siffror, som det finns all anledning att visa stolthet över.
Vi har också all anledning att vara stolta över våra kommunala verksamheter. Man kan tex.
nämna att vi med marginal har högst lärartäthet i länet, och ligger mycket bra till i ett nationellt
perspektiv. För att göra ännu en nationell jämförelse så är vi på en hedrande andra plats gällande
brytpunktssamtal inför palliativ vård, dvs. vård i livets slutskede. När det kommer till att hantera
bygglov så klaras ett komplett ifyllt, lättare ärende av på 10dagar, vilket torde vara ganska unikt i
landet.
Vi i majoriteten är också stolta och tacksamma över det arbete som alla anställda i kommunen
lagt ner för att möjliggöra detta. Ett arbete som har rustat oss för framtiden!

Tobias Nordlander
Kommunstyrelsens ordförande
Socialdemokraterna

Erkki Visti
Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Centerpartiet
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ORGANISATIONSÖVERSIKT

Valnämnd

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Revision

KOMMUNSTYRELSE
Arbetsutskott

Personalutskott

Surahammars KommunalTeknik AB

Bygg- och miljönämnd

Surahammars kommun 100 %

Surahammarshus Förvaltnings AB

Socialnämnd

Surahammars kommun 100 %

Barn- och
bildningsnämnd

Kolbäcksådalens Gymnasieförbund
Surahammars kommun 39,6 %
Hallstahammars kommun 60,4 %

Överförmyndarnämnd
Mälardalens Brand- och
RäddningsFörbund (MBR)
Surahammars kommun 9,1 %
Hallstahammars kommun 11,5 %
Västerås Stad 79,4 %

MANDATFÖRDELNING

Parti
Socialdemokraterna (S)
Centerpartiet
Moderaterna (M)
Sverigedemokraterna (SD)
Vänsterpartiet (V)
Folkpartiet (FP)
Miljöpartiet (MP)
Kristdemokraterna (KD)
Totalt

Kommunfullmäktige är Surahammars kommuns
högsta beslutande organ, Surahammars egen
"riksdag". Kommunfullmäktige fastställer mål och
riktlinjer för kommunens verksamhet. De ärenden
fullmäktige beslutar om har oftast behandlats i
nämnder och styrelser. De 39 ledamöterna utses efter
allmänna val som genomförs samtidigt som riksdagsoch landstingsvalen.
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Mandat
15
5
5
5
4
2
2
1
39

UTVECKLING I KORTHET
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Allmänt
Invånare 31 december
Kommunal skattesats, %

9 890
22,31

9 834
22,31

9 918
22,31

9 985
22,31

10 059
22,31

10 037
22,31

Personal
Personalkostnader
Antal årsarbetare

307,1
665,2

322,3
601,1

337,5
605,9

350,8
615,0

373,5
651,2

400,4
686,1

Resultat
Årets resultat
Verksamhetens nettokostnader/skatteintäkter

4,0

20,0

18,9

34,0

46,0

28,6

97,1%

93,7%

94,7%

92,4%

91,2%

94,3%

Driftsredovisning
Nettokostnader inkl. finansnetto

-460,7

-456,1

-468,3

-479,9

-501,7

-535,6

17,1

13,5

10,0

23,2

24,1

16,3

303,5
323,9

297,5
331,3

290,8
290,4

287,3
290,4

282,6
296,9

279,4
286,4

10,7%
39,3%

14,3%

17,5%

21,9%

28,2%

31,4%

-37,3%

-30,9%

-20,9%

-10,3%

-4,2%

Investeringar
Nettoinvesteringar
Skulder
Låneskuld till kreditinstitut
Borgensåtagande
Soliditet
Soliditet inkl. pensionsskuld

SÅ ANVÄNDS PENGARNA
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Surahammars kommun påverkas av en mängd
yttre omständigheter. Några av de faktorer som
påverkar kommunen är utvecklingen på
arbetsmarknaden, demografiska förändringar,
reformer beslutade av riksdagen och andra
statliga beslut, inflations- och löneutveckling
samt ränteläget.

breddats till flera länder. Förtroendet bland
hushåll och företag har fortsatt att stiga och
befinner sig på historiskt höga nivåer.

SAMHÄLLSUTVECKLING

Några centralbanker har således fattat beslut
om mindre expansiv penningpolitik men
normaliseringen går långsamt, och i ett
globalt perspektiv förblir penningpolitiken
fortsatt expansiv.

Exporten ökar och även den inhemska
efterfrågan växer snabbt. Sysselsättningen
stiger och arbetslösheten sjunker.

Den internationella konjunkturen stärks
ytterligare
Den internationella konjunkturen fortsätter att
förbättras. Såväl global handel som
industriproduktion växer och förtroendet
för den ekonomiska utvecklingen är högt.
Konjunkturuppgången i omvärlden bedöms
fortsätta under de närmaste åren. Trots de goda
konjunkturutsikterna väntas inflationstrycket i omvärlden bli relativt lågt de närmaste
åren.

Stark svensk konjunktur, men lägre
tillväxt 2019 och 2020
En snabb uppgång i bostadsbyggandet och
en återhämtning på svenska
exportmarknader har bidragit till flera år av
hög svensk BNP-tillväxt.
Den svenska konjunkturen är fortsatt stark
och är nära inflationsmålet och även år 2018
kommer att präglas av högkonjunktur.
Den ekonomiska utvecklingen blir dock
svagare och hög-konjunkturen når sin
kulmen.

Fortsatt god konjunktur i USA
Tillväxten i amerikansk ekonomi bedöms bli 2,3
procent i år för att sedan stiga till 2,5 procent
2018. Åren därefter väntas BNP öka med cirka
2 procent per år.
Hushållens och företagens förtroende för den
ekonomiska utvecklingen är mycket starkt.
Konsumtionen understöds av
stigande bostadspriser och en fortsatt ökad
sysselsättning. Läget på arbetsmarknaden är
starkt och även bredare mått på arbetslösheten
ligger nu på nivåer som liknar de före krisen.

Sveriges kommuner och landstings (SKL)
skatteunderlagsprognos för 2019 bygger på
ett antagande om en relativt snar återgång till
ett neutralt konjunkturläge. Det innebär en
markant uppbromsning av skatteunderlagets
ökningstakt 2019 och 2020. Ett mer utdraget
förlopp skulle betyda att uppbromsningen
fördelas på fler år.

I USA har penningpolitiken successivt börjat
normaliseras. Den amerikanska centralbanken
höjde sin styrränta ytterligare
i december och den gradvisa nedtrappningen av
tillgångsinnehavet som inleddes i oktober
fortskrider.

Oavsett hur snabbt det går så står
kommuner och landsting inom kort inför en
mycket besvärlig obalans mellan snabbt
växande demografiskt betingade behov och
ett långsamt växande skatteunderlag.

I euroområdet, som är den viktigaste
handelspartnern för Sverige, har
konjunkturåterhämtningen stärkts och

SKL räknar med att BNP växer med 2,6
procent både i år och nästa år, dvs. något
långsammare än under 2017.
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Under 2017 fortsatte Riksbanken med den
expansiva penningpolitiken för att understödja
den positiva utvecklingen och få inflationen att
stiga mot målet på två procent. För att
inflationen ska ligga kvar vid målet även
framöver behöver penningpolitiken vara
fortsatt expansiv ytterligare en tid. Riksbankens
direktion beslöt därför att hålla reporäntan
oförändrad på −0,50 procent och räknar liksom
tidigare med att börja höja räntan i långsam takt
i mitten av 2018.

Utmaningar för den offentliga sektorn
Den offentliga sektorn står inför betydande
utmaningar.
Den demografiska utvecklingen tillsammans
med ökade förväntningar på
välfärdstjänsterna kommer att kräva politiska
beslut om verksamhet och finansiering. För
att undvika stora skattehöjningar kommer
kommunerna att få arbeta med
effektiviseringar, nya arbetssätt och
omprioriteringar. Även arbetet med att öka
sysselsättningen för att öka skatteunderlaget
bör vara ett prioriterat arbete

Besvärligt läge för kommunerna
Det ekonomiska läget blir alltmer besvärligt i
den svenska kommunsektorn. De kommande
åren stiger kostnadstrycket kraftigt och
kommunerna står inför stora utmaningar.
Bakom utvecklingen ligger främst
befolkningsförändringar, där fler äldre driver
upp kostnaderna inom sjukvård och
äldreomsorg medan fler barn driver upp
kostnaderna inom skolan. Även be-folkningen
som tillhör ”försörjnings-gruppen” kommer att
öka men inte i samma proportion som de
övriga grupperna.
Denna ökande efterfrågan på välfärd har varit
känd länge, det som nu tillkommer är en stor
invandring som påverkar en rad verksamheter
inom både kommuner och landsting. En relativt
stor andel invandrare är i yrkesverksam ålder,
vilket på sikt bör förbättra försörjningskvoten
och möjligheterna att finansiera välfärden.
En lyckad etablering av nyanlända på
arbetsmarknaden ökar dessa förutsättningar,
samtidigt visar erfarenheten att detta är en
process som tar lång tid. Under de närmaste
åren är det därför inte troligt att de som flytt till
Sverige ska kunna försörja sig och betala skatt i
samma utsträckning som befolkningen i övrigt.
Slutsatsen som SKL drar för de kommande
åren är att de demografiska kostnaderna väntas
öka snabbare än skatteunderlaget.
Källa: SKL
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Befolkning
Befolkningsutvecklingen har stor betydelse för alla kommuner. Av vikt är också
befolkningsstrukturen. Antal invånare i Surahammars kommun uppgick till 10 037 personer den
31 december 2017, vilket är en minskning med 22 personer från den 31 december 2016.

Antalet invånare per 31 december

Åldersfördelning 2017
Ålder

Antal, Surahammar 2017

Andel, Surahammar 2017

Andel, Riket 2017

0 – 15

1 836

18,3

18,8

16 – 24

905

9,0

10,4

25 – 44

2 164

21,6

26,3

45 – 64

2 598

25,9

24,6

65 -

2 534

25,2

19,8
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Arbetsmarknad
Arbetsmarknaden har utvecklats i en positiv riktning under de senaste åren.
Sysselsättningsgraden har ökat trendmässigt sedan 2009 och ligger nu på en historiskt hög nivå.
Samtidigt förändras arbetslösheten relativt lite. I år minskar den från 7,0 till 6,8 procent, enligt
Statistiska Centralbyråns arbetskraftsundersökningar. Den trenden består även nästa år, då
arbetslösheten minskar till 6,6 procent, för att öka något till 6,7 procent 2019.
Arbetsförmedlingens prognos gällande framtiden bygger på en utbredd optimism bland
arbetsgivarna, som även planerar för fler anställda. Jämfört med för ett halvår sedan har
stämningsläget höjts inom alla branscher i näringslivet.
Prognosen visar att både inrikes och utrikes födda kommer att få del av de nya jobben.
Sysselsättningsgraden höjs i båda grupper och allra mest bland utrikes födda. Mer än födda, där
också majoriteten av den lediga arbetskraften finns. Samtidigt återstår flera utmaningar. För de
med kort utbildning är sysselsättningen bestående låg och arbets-löshet är avsevärt högre än för
personer med högre utbildningsnivå.
Inom offentliga tjänstesektorn ökar bristen på utbildad arbetskraft vilket kommer vara en stor
utmaning för kommunerna.
I budgetpropositionen för 2018 finns ett kompletterande bidrag för att stimulera arbete mot
långtidsarbetslöshet. Bidraget riktar sig till kommuner och landsting som satsar på att anställa
personer som står långt från arbetsmarknaden.
Västmanlands läns öppna arbetslöshet (andel av registerbaserad arbetskraft) i december är 4,5%
vilket är en minskning från föregående år med 0,3 procentenheter.
Surahammars procent gällande den totala öppna arbetslösheten ligger på 3,3 vilket är näst bäst i
länet samtidigt som det är 0,7 procentenheter lägre än riket.

8

VIKTIGA HÄNDELSER
Två nya avdelningar med demensboende
har öppnat
Källbogården som idag har ett korttidsboende görs om till ett demensboende. Den
12 april invigdes den nya demensavdelningen Blomsterängen.

Nytt avtal gällande yttre skötsel
Ett nytt avtal gällande skötsel av gator- &
vägar samt park-& och grönområde
tecknades med PEAB och började gälla i
oktober.
Utredning gällande Ekängsbadet
Utredningen gällande Ekängsbadet satte ny
fart under hösten för att undersöka vad som
behövde åtgärdas. Planerna var att kunna
starta upp renoveringen i början av januari
2018.

Avdelningen är belägen på servicehuset
Österängen i Surahammar. Invigningen var
högtidlig med bandklippning och tal till
boende, deras anhöriga samt personalen.
Närvarande vid invigningen var utöver ovan
nämnda bland andra kommunchef Frank
Pfeiler, socialchef Martina Nordin,
avdelningens chef Peter Jacobsson och flera
andra representanter från kommunen.

Kollektivtrafik
Kommunen har under hela året haft
kontinuerliga diskussioner med
Kollektivtrafikmyndighten för att försöka
påverka så att kommunens medborgare får
en bra kollektivtrafik.

Öppna förskolan flyttar till Folkets Hus
Öppna Förskolan flyttade till nya lokaler i
Folkets Hus. Verksamheten är öppen för alla
barn i åldern 0–6 år. Du som förälder deltar
tillsammans med ditt barn. Här erbjuds en
träffpunkt för social samvaro, lek och sång.

Fortsatt fiberutbyggnad
Kommunens samarbete med IP Only har
fortgått under året för att erbjuda
fiberuppkoppling i hela kommunen

Nya vägen invigd
Nya vägen mellan Hallstahammar och
Surahammar invigdes under hösten, vilket
ger bättre och snabbare pendlingsväg
söderut för kommunens medborgare.
Nya lokaler
Surahammars kommuns köp av fastigheten
där AQ har bedrivit verksamhet blev klart
under början av året och Arbetscenter i
Surahammars kommun har anpassat
lokalerna till sin verksamhet och flytta in där.
I den nya lokalen har Arbetscenters
verksamhet samlats med bl.a. Arbetscenters
Loppisverksamhet samt den nystartade
Fritidsbanken.
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FINANSIELL ANALYS
•

Varje år i samband med budget fastställer
kommunfullmäktige i Surahammar de
finansiella mål som ligger till grund för

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Ekonomisk hushållning kan ses i två
dimensioner; att hushålla i tiden och över
tiden vilket leder till krav på långsiktig
planering.
Det vill säga väga ekonomi mot verksamhet
på kort sikt, samt att väga verksamhetens
behov nu mot behoven på längre sikt.
Förbrukas det mer pengar än vad som
kommer in ett år innebär det att det blir
kommande år, eller kommande generationer
som måste betala för denna
överkonsumtion.

uppföljning och värdering av kommunens
ekonomiska hushållning nästkommande år.
Nya lagregleringar säger att riktlinjerna ska ta
sin utgångspunkt från det ekonomiska läget
samt att de även bör ha ett långsiktigt
RESULTAT
Även år 2017 kan kommunen uppvisa ett
starkt resultat med 28,6 miljoner kronor
vilket ger en positiv avvikelse på 17,6
miljoner kronor jämfört med budget.

För att leva upp till god ekonomisk
hushållning bör nettokostnaderna i
kommunen (dvs. kostnaderna efter avdrag
för intäkter från taxor och avgifter) inte öka i
snabbare takt än skatteintäkterna.

Kommunens resultatmål uppgår till 5,1% av
skatteintäkter och bidrag mot det
budgeterade målet på 2%.
En bidragande orsak är att några stora
planerade investeringsprojekt inte avslutats
under året vilket medförde 4,4 miljoner
mindre i avskrivningar än budgeterat. Sedan
erhöll kommunen mer i skatteintäkter och
generella statsbidrag än vad Sveriges
kommuner och landsting prognostiserade
inför budget 2017.

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Det ska upprättas mål och riktlinjer som är
av betydelse och som omfattar både
ekonomi och verksamhet.
Kommunens ekonomi är utsatt för olika
typer av finansiella risker. Flera av dessa kan
reduceras via en genomtänkt finanspolicy
och en aktiv omvärlds-bevakning. Vikande
skatteunderlag och förändringar i
skatteutjämningssystemet är exempel på
händelser som drastiskt kan förändra
kommunens finansiella ställning.
En finansiell analys omfattar en genomgång
av kontroll över den finansiella utvecklingen,
av lång-respektive kortsiktig
betalningsberedskap och betalningskapacitet
samt av riskförhållanden. Den bygger på fyra
finansiella aspekter:
•
•
•
•

Resultatet för hela koncernen uppgår till
29,6 miljoner kronor.
Verksamheternas nettokostnader
Ett sätt att mäta kommunens ekonomiska
ställning är att se hur stor del av intäkterna
som används i den löpande verksamheten.
Verksamheternas nettokostnader ska styras
av hur de viktigaste finansieringskällorna
skatteintäkter och den kommunalekonomiska utjämningen utvecklar sig.

Resultat
Kapacitet
Risk
Kontroll
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och sedan har kommunen erhållit mer
statsbidrag från Migrationsverket.

Intäkter och kostnader
Intäkterna ska bekosta den kommunala
verksamhet som politiker vill bedriva. För
att garantera att medborgarna får samma
välfärd oavsett var i landet de bor finns det
ett utjämningssystem. Utjämningen görs bl.a.
för att kompensera för skillnader i antal barn
i skolan, personer äldre än 65 år och
skillnader i geografiska förutsättningar.

Kostnader
Kostnaderna för år 2017 uppgick för den
kommunala verksamheten till 656,9 miljoner
kronor. En stor del av driftskostnaderna
återfinns i personalkostnader, som totalt
uppgick till 400,4 miljoner kronor. Det
innebar en ökning med 7,23 % jämfört med
föregående år. En av anledningarna är att
antalet årsarbetare i kommunen är 34,89
högre än under år 2016.

Skatteintäkter och generella statsbidrag
Skatteintäkterna och de generella
statsbidragen är kommunens dominerande
inkomstkälla och är beroende av
skattesatsens nivå och skatteunderlaget efter
taxering av invånarnas inkomster.

Skattesats är ett nyckeltal som speglar
kommunens långsiktiga handlingsberedskap
där en låg skattesats innebär potential att
stärka intäktssidan genom ökat skatteuttag.
Surahammars skattesats har varit oförändrad
de senaste fem åren.

Surahammars kommuns egna skatteunderlag
år 2017 uppgick till 182 472 kronor per
invånare och medelskattekraften är 90
procent.

Kommunalskatt, %

Alla kommuner är genom inkomstutjämningen garanterade 115 % av
medelskattekraften, vilket innebär att staten
skjuter till mellanskillnaden i
inkomstutjämningsbidrag.
Under år 2017 fick Surahammars kommun
107,8 mkr i inkomstutjämningsbidrag.

2013

2014

2015

2016

2017

Kommunen

22,31

22,31

22,31

22,31

22,31

Landstinget

10,88

10,88

10,88

10,88

10,88

TOTALT

33,19

33,19

33,19

33,19

33,19

Investeringar och självfinansieringsgrad

Övriga intäkter
Intäkter i övrigt är verksamhetsanknutna
avgifter, som tas ut av brukarna för
tillhandahållna tjänster samt hyror.
Kommunen kan även erhålla riktade bidrag
under året b la projekt som kommunen
söker för innevarande år och som då inte är
budgeterade.

Nettoinvesteringarna 2017 uppgick till 16,3 mkr (24,1
mkr).

Beträffande verksamheternas intäkter är de
42,5 mkr högre än de budgeterade.
Kommunen har under året arbetat mycket
aktivt med personer, som står långt ifrån
arbetsmarknaden, för att få dessa i
sysselsättning. Detta arbete har utvecklats väl
och även medfört att kommunen erhållit
drygt 8 miljoner mer intäkter från staten för
detta arbete, (även ökade kostnader som
redovisas under personalkostnader). Intäkter
gällande bygglov har ökat med 0,4 miljoner

Enligt fullmäktiges andra finansiella mål ska
kommunens investeringar vara självfinansierade.
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Självfinansieringsgraden visar hur stor del av
investeringarna som kan finansieras med
internt tillförda medel, det vill säga summan
av avskrivningar och resultat.
En självfinansieringsgrad på 100 % eller mer
innebär att inga lån behövs för
investeringarna.

Soliditeten år 2017 uppgår till 31,4 % vilket
är en ökning med 3,2 procentenheter mot
föregående år.

Självfinansiering %

500,0%

451,9%

400,0% 327,5%
300,0%

245,9%

282,8%

311,4%

200,0%
100,0%
0,0%
2013 2014 2015 2016 2017

KAPACITET
En viktig parameter för att avläsa
kommunens långsiktiga kapacitet är att se på
utvecklingen av det finansiella
handlingsutrymmet.
Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens
långsiktiga finansiella handlingsutrymme och
visar hur stor del av kommunens tillgångar
som finansierats med egna medel.
Soliditeten kan beskrivas som ett mått på
kommunens långsiktiga ekonomiska styrka.
Förändringen i detta finansiella mått är
beroende av investeringstakt, nyupplåning,
andra skuldförändringar samt det
ekonomiska resultatet.
Ju högre soliditeten är desto mindre är
kommunens låneskuldsandel. Surahammars
kommun ligger under rikssnittet för soliditet
för kommuner i liknande storlek. Inkluderas
ansvarsförbindelsen för pensionsskuld blir
utfallet negativt, -3,8%.
Kommunen har gjort goda resultat de
senaste åren vilket har medfört att
kommunens soliditet stadigt förbättrats.
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RISK OCH KONTROLL

Surahammars kommuns samlade
borgensansvar uppgick till 286,4 mkr vid
årsskiftet 2017-12-31, en minskning med
10,5 mkr jämfört med år 2016.

Låneskuld
Inför 2017 fattade fullmäktige beslut om att
ingen nyupplåning skulle göras under året.
Detta har uppfyllts och kommunens låneskuld till kreditinstitut uppgick den 31
december 2017 till 282,5 mkr. Under året
har löpande amorteringar gjorts med 3,2
mkr.

Minskningen av borgensåtagandena avser
Surahammars kommuns andel av VAFAB:
nyttjade borgen under året.
Surahammars kommun har även sedan en
längre tid tillbaka en solidarisk borgen med
tre kommuner gällande Strömsholms kanal,
där kommunens åtagande är på 1,0 mkr.

Det är viktigt att kommunen har en bra
balans mellan fasta och rörliga lån för att
minimera risk och för Surahammars del
löper 168,0 mkr (59,5 %) med
Den genomsnittliga räntan på lånen har varit
minus 0,1 procent år 2017.

Till Surahammars Kommunal Teknik AB
finns en generell säkerhet på 41,8 mkr som
ej var utnyttjad vid årsskiftet.
Surahammars kommun är medlem i

Genomsnittlig räntebindning i %
Tidsperiod
Räntebindning

0-1 år
52,5

1-2 år

2-3 år

4-5 år

5-6 år

10,1

12,5

15,5

9,3

Total
100,0

Låneskuld (mkr)
305,0

300,6
293,5

295,0

290,4

285,7

285,0

Kommuninvest och har ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sveriges samtliga
förpliktelser. Särskilt regressavtal finns som
reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlems-kommunerna. Kommunens andel
av dessa skulder är 0,137%
Kommunen har inte gjort några
borgensförluster under 2017.

282,5

275,0
2013

2014

2015

2016

Balanskravsavstämning
Kommunallagen anger att kommunens
ekonomi ska planeras och styras så att ett
resultat i balans uppnås där intäkterna ska
överstiga kostnaderna i både budget och
utfall. realisationsvinster har räknats bort.
Ett positivt resultat krävs för att säkra det
egna kapitalet och bygga upp medel för
reinvesteringar. Om intäkterna är lägre än
kostnaderna något år ska detta återställas
inom de närmaste tre åren.
Lagen medger att avvikelse från denna regel
får ske om kommunen kan åberopa
synnerliga skäl och kommunen slipper då
återställningen.

2017

En förutsättning för att kommunallagens
bestämmelser om god ekonomisk
hushållning ska kunna uppnås är att
kommunen har en balanserad likvid.
Kassalikviditeten är ett mått på den
kortsiktiga betalningsberedskapen. Under
året har kommunen haft en mycket god
likviditet i förhållande till sina betalningsströmmar och likviditeten uppgick vid
årsskiftet till 188,9 mkr, där 29,6 mkr härrör
till bolagen.
Borgensåtaganden
När en kommun ska bedömas ur ett
riskperspektiv är det viktigt att se vilka
borgensåtaganden som finns.
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Under vissa villkor är det möjligt att
reservera till, eller disponera medel från en
Resultatutjämningsreserv (RUR).
Kommunen ska upprätta en balanskravsutredning vid varje bokslut där
huvudprincipen är att realisationsvinster inte
ska räknas in bland intäkterna.

Pensionsförpliktelser
Kommunens skuld till arbetstagare och
pensionstagare redovisas enligt den
kommunala redovisningslagen. Modellen
kallas för blandmodellen, vilket innebär att
pension som intjänats före 1998 tas upp som
en ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen.

Uppfyllt balanskrav även i år
Surahammars kommun har uppfyllt
balanskravet sedan det infördes år 2000 och
har därmed inga negativa balanskravsresultat
att reglera från tidigare år. Årets resultat efter
balanskravsjusteringar uppgår till 27,8 mkr.
Balanskravsutredning (mkr)

Pensioner intjänade efter 1998 redovisas
som skuld i balansräkningen.
Eftersom utbetalningar sker långt fram i
tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En
nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre
räntan är och vice versa.
I kommunens finansiella mål och riktlinjer
finns som mål att utbetalningarna för denna
skuld ska säker-ställas, när ekonomin så
tillåter, genom att avsätta pengar
(placeringar) eller lösa in delar av ålderskollektivet (partiell inlösen) för att minska
utbetalningarna framöver.

Årets resultat enligt reslutaträkningen+
28,6
Reducering av samtliga realisationsvinster
-0,9
Vissa realisationsvinster enl undantagsmöjligheten
Vissa realisationsförluster enl undantagsmöjligheten
Orealiserade förluster i värdepapper
Årets balanskravsresultat
+
27,8
Balanskravsunderskott från tidigare år
Summa
+
27,8
Balanskravsresultat att reglera
0

Ansvarsförbindelsen för pensioner minskar
med 7,6 mkr jämfört med år 2016.
Antal personer med särskilda pensionsavtal
uppgår till en.

Resultatutjämningsreserv
Från och med den 1 januari 2013 finns det i
kommunallagen en möjlighet att under
angivna förutsättningar reservera delar av ett
positivt resultat i en resultatutjämningsreserv
(RUR). Syftet med RUR är att kunna bygga
upp en reserv under goda tider för att
senare, under vissa omständigheter, kunna
utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. På så sätt
skapas större stabilitet för verksamheterna.

Pensionsförpliktelser (mkr)
Pensionsavsättning
Pensioner som ansvarsförbindelser
Finansiell placering
Summa pensionsförpliktelser
Återlånade medel

2016
40,1
237,1
0,0
277,2
277,2

2017
39,3
229,5
0,0
268,8
268,8

Leasingåtaganden
Kommunen leasar bilar och vissa inventarier
samt hyr vissa verksamhetslokaler där
kontraktstiden varierar mellan ett år och som
längst femton år.

Då det är frivilligt att tillämpa RUR finns det
ett stort lokalt utrymme hur hanteringen ska
utformas, men det ska framgå i riktlinjerna
för god hushållning och fullmäktige ska
besluta om hur reserven ska hanteras.

Avtalet gällande skolan i Ramnäs tecknades
på femton år med det helägda dotterbolaget
Ramnäs fastigheter och löper till år 2026.

Fullmäktige har inte beslutat i sina riktlinjer
om reservering till resultatutjämningsreserv
för år 2017.
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Under hösten 2015 skrevs ett hyresavtal med Orresta förvaltning AB avseende förskola och gäller
till år 2020.
Under år 2017 leasades bilar och transportmedel med avtalstid 36 månader för totalt 2 530 tkr (1
983 tkr). Inventarier leasades för 806 tkr (1 955 tkr). Minskningen beror på att kommunens avtal
gällande kaffemaskiner avbröts och det tog tid innan nytt avtal tecknades.
När det gäller leasingavtal som är operationella, överstiger tre år och inte är uppsägningsbara ska
upplysningar lämnas enligt RKR 13.2. För de avtal Surahammars kommun har där avtalstiden
överstiger tre år är avtalstiden för avtalet gällande hyra av skolan i Ramnäs på femton år och
kommer upphöra år 2026. Skolan hyrs av Ramnäs Fastigheter, dotterbolag till Sura Hus AB, som
är ett 100-igt kommunalt ägt bolag
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FINANSIELLA MÅL

Under år 2001 antog Surahammars kommun dels en ekonomistyrningsplan, dels mål och riktlinjer för kommunens
ekonomiska hållbarhet. Dessa mål och riktlinjer ska omarbetas.
Målen och riktlinjerna är utformade så att de dels ska visa åt vilket håll kommunen är på väg och dels situationen vid
ett speciellt tillfälle. De övergripande finansiella målen kan sammanfattas och rangordnas enligt nedan:

1.
2.
3.
4.

Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Nyinvesteringar ska finansieras fullt ut med skattemedel
Säkerställande av pensionsskuldsutbetalningen ska ske
Återbetalning av låneskulden

Punkt 3 är ännu ej aktuell eftersom tillförda medel saknas i tillräcklig utsträckning för att göra eventuella placeringar.
En förutsättning för att uppnå och bibehålla en god ekonomisk hushållning är att följsamheten mellan löpande
intäkter och kostnader är god.
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter, generella statsbidrag och finansnetto visar hur stor del av skatteintäkterna
som används i den löpande verksamheten. För att klara ekonomisk hushållning bör detta mått ligga på 97–98%.
Nettokostnadsandelen ligger bra till i förhållande till kommunens mål.
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AVSTÄMNING FINANSIELLA MÅL

utgången av 2016 ett starkare finansiellt
utgångsläge i förhållande till 2014.
Den kommun i Västmanland som
redovisade det starkaste genomsnittliga
resultatet under de tre senaste åren är
Surahammar med starka 5,7 % i snitt per år.
Surahammar kommun visade även upp det
starkaste resultatet före extraordinära poster
i relation till verksamhetens bruttokostnader
av samtliga kommuner år 2015 med 6,0 %.
Trots att soliditet inklusive
pensionsförpliktelser har förbättrats de
senaste åren har kommunen den näst
svagaste soliditeten i länet.
Slutsatsen i analysen var att Surahammar är
på rätt väg gällande den finansiella
utvecklingen. Dock bör kommunen även i
framtiden ligga på resultatnivåer på runt 2–3
procentenheter av bruttokostnaderna för att
soliditeten ska förbättras och ge ökade
möjligheter för att möta lågkonjunkturer i
framtiden.
Det är viktigt för alla kommuner att ligga på
en god resultatnivå, då de närmaste åren för
många kommuner innebär ökade
investeringar och ökade kostnader på grund
av befolkningsförändringar. Detta måste
finansieras och en viktig grundpelare är då
att redovisa ett resultat som finansierar
merparten av investeringarna för att slippa
öka skuldsättningen alltför kraftigt i
kommunen

Ett vanligt mål för god ekonomisk
hushållning är att årets resultat ska motsvara
2% av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Resultatet för Surahammars
kommun på 28,6 motsvarar 5,1%.
Omvänt innebär resultatmålet på 2 % av
skatteintäkter och generella statsbidrag att
nettokostnadernas andel av skatteintäkter
och statsbidrag inte ska överstiga 98%.
Dessa mål har uppnåtts under 2017.
Mål 2 som gäller självfinansiering av årets
investeringar. En del av målet gällande
självfinansiering uppnås.
Målet gällande pensionsskuld (nr 3) går inte
att redovisa och analysera eftersom ingen
placering ännu skett för att försäkra
pensionsskuldsåterbetalningen.
Prognosen för mål 4, amortering har inte
uppnåtts.
FINANSIELL PROFIL FÖR
SURAHAMMARS KOMMUN

Under 2017 har Surahammars kommun
tillsammans med flertalet kommuner i länet
deltagit i en jämförelse av finansiella
nyckeltal. Jämförelsen har gjorts av
Kommunforskning i Västsverige (KFI).
Analysen är en finansiell profil som består av
åtta traditionella finansiella nyckeltal mellan
år 2014 – 2016.
Analysen beskriver var Surahammars
kommun befinner sig finansiellt och hur
kommunen utvecklas.
Fokuseringen ligger på att jämföra
Surahammars kommuns utveckling
gentemot den genomsnittliga utvecklingen
för Västmanlands läns kommuner under år
2014–2016 och målsättningen är att belysa
starka och svaga finansiella sidor hos
kommunen.
Surahammars finansiella utveckling har
under den studerade treårsperioden
resulterat i en förbättrad finansiell profil.
Detta innebär att utifrån profilen, jämfört
med snittet i länet, hade Surahammar vid
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Den förväntade ekonomiska utvecklingen är
att arbeta mot en fortsatt hög likviditet, goda
resultat som förbättrar kommunens egna
kapital och soliditet.

Sammanfattning finansiell analys
Den sammanfattande bilden av Surahammar
utifrån ett finansiellt perspektiv är att
kommunens arbete under de senaste åren
med att få en god grundekonomi måste
fortgå. Soliditeten har stadigt förbättrats men
fortfarande ligger den under liknande
kommuner, även kassalikviditeten har under
åren varit stabil. Budgetföljsamheten i
styrelse och nämnder varierar och måste
följas upp eftersom det är en grundläggande
förutsättning för att kommunen ska ha en
god ekonomisk hushållning.

Kommunens låneskuld ska minska genom
amorteringar och då likviditeten tillåter kan
även extraamorteringar eller inlösen av lån
göras, samtidigt som inriktningen är att inga
nya lån ska upptas.
Kommunens strategiska arbete inriktas på
att ”få fart” på befolkningsutvecklingen.
Surahammar är den attraktiva mindre
kommunen med bra boende, skola, attraktivt
fritidsliv och endast tio minuters pendling till
Västerås.

Framtiden
Beräkningar för kommunens framtida
ekonomiska utveckling baseras på planerade
investeringar, förväntad
befolkningsutveckling samt SKL:s prognoser
för utveckling av skatteunderlag och
kostnader.

Befolkningsökning kräver
boendemöjligheter. En strategisk
framtidsfråga är därför att det skapas
förutsättningar för en ökad inflyttning.
Kommunen arbetar därför med en rad olika
åtgärder.

Utmaningarna som vi har framför oss är
flera och vi arbetar långsiktigt och strategiskt
för att hantera de på ett sätt där kommunen
ska kunna leverera god service till våra
kommuninvånare:

En viktig framtidsfråga är att öka utbudet
genom att ickekommunala fastighetsaktörer
bygger och utvecklar fastigheter i kommunnen. En dialog förs därför med olika
aktörer i denna fråga.

Demografin och integreringen av nyanlända
kommer att ställa stora krav på att anpassa
verksamheterna framöver. Kommunen
måste arbeta med lösningar inom både skola
och vård- och omsorg då elevkullarnas
storlek är betydande samtidigt som
kommunen får en åldrande befolkning.

Transporter och kommunikationer, såväl för
gods som för personer, kommer även i
fortsättningen att vara en viktig
framtidsfråga. Detta blir tydligt när det kan
konstateras att över hälften av den
arbetsföra befolkningen dagligen pendlar
över kommungränsen för att arbeta eller
studera
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DRIFTSREDOVISNING
Kommunens driftsredovisning beskriver hur
nämnder och styrelser under året har
hanterat de medel man fått för att utföra
sina uppdrag och är en viktig del i den
finansiella kontrollen. En grundläggande
förutsättning för god ekonomisk hushållning
är att kommunens styrelse och nämnder
klarar av att bedriva sin verksamhet inom
givna ramar.

Socialnämnden uppvisar en stor positiv
avvikelse. Verksamheterna inom området
uppvisar olika avvikelser både positiva och
negativa.
Den stora anledningen till den positiva
avvikelsen är att nämnden erhållit mer medel
från Migrationsverket.
Kommunstyrelsen uppvisar totalt en positiv
avvikelse trots att kostnaderna för
gymnasieskolan ”skenade iväg” under
hösten där en anledning var gymnasiesärskolans betydligt ökade kostnader på
grund av fler elever än beräknat.

Årets budget
I juni 2016 fastställde Kommunfullmäktige
driftsramarna för kommunens styrelse och
nämnder till 499,5 miljoner kronor.
Driftsramarna ska användas till att finansiera
den löpande verksamheten, såsom skola,
vård och omsorg, och varje nämnd och
styrelse får en egen ekonomisk ram till sin
verksamhet. Inom de beslutade
driftsramarna reserverades 6,7 miljoner
kronor under Kommunstyrelsen i en
ofördelad post, för att kunna fördelas vid
behov under året.

En närmare beskrivning av styrelse och varje
nämnds resultat kopplat till verksamhet och
måluppfyllelse finns att läsa i kapitel
verksamhetsberättelse

Årets samlade driftsredovisning visar en
positiv budgetavvikelse på 1,1 mkr, vilket är
2,5 mkr lägre än föregående år. Jämfört med
prognosen i delårsbokslutet i juli är det en
försämring med 1,7 miljoner kronor.
Styrelse och nämnder, nettokostnader
(mkr)
Budget Utfall
Kommunstyrelsen
Barn- och bildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg- och miljönämnden
Summa

177,9
147,2
168,5
6,0
499,6

175,8
155,0
161,6
6,1
498,5

Avvikelse
2,1
-7,8
6,9
-0,1
1,1

Varierande budgetföljsamhet bland
styrelse och nämnder
Styrelse och nämnderna visar överlag
positiva budgetavvikelser. Den enda större
negativa avvikelser återfinns inom Barn- och
bildningsnämnden.
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PERSONAL
Syftet med personalekonomisk redovisning
är att återge och följa upp ett antal
personalstrategiska nyckeltal samt att ge en
samlad beskrivning över kommunens största
investering och viktigaste resurs,
medarbetarna. Redovisningen innehåller
personalstatistik där jämförelse sker med
föregående år.

Pensionsavgångar
Kommunen står inför relativt stora
pensionsavgångar de närmaste åren och det
ställer krav på vår förmåga att arbeta
strategiskt med framtida rekryteringar och
att vara en attraktiv arbetsgivare. Under 2017
gick 20 personer i pension jämfört med 2016
års 25 personer.

Anställningar
Antal anställningar mäts den 31 december
och visar att antal tillsvidareanställda är flera
medan andelen tidsbegränsade anställningar
däremot har minskat. Antal årsarbetare,
vilket mäter det faktiska antal som arbetat i
de olika verksamheterna exklusive olika
former av frånvaro, har ökat med stycken.
Andel timavlönade medarbetare har minskat
något under 2017. En stor del av de
timavlönade härrör till sommarperiodens
behov av semestervikarier och det är också
en del medarbetare som utifrån avtal ska ha
timlön som avlöningsform.

Kommunen har deltagit i det
länsövergripande projektet Lyskraft där en
del är att utveckla vårt lokala arbete med
kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjning som begrepp
innefattar många delar och handlar om att på
olika sätt attrahera medarbetare med
eftersökt kompetens, rekrytera genom en
kvalitetssäkrad process, att skapa möjligheter
för utveckling av medarbetare och därmed
kompetens på kort och lång sikt, att behålla
medarbetare med kompetens genom att vara
en attraktiv och utvecklande arbetsgivare
samt att vid behov avveckla. Att fortsätta
utveckla detta är en förutsättning för att
verksamheterna ska nå sina mål, hålla hög
kvalitet och vara konkurrenskraftig

Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
ligger fortsatt högt och inom verksamheten
för äldre har sedan flera år medarbetarna
möjlighet att önska sin sysselsättningsgrad en
gång per år. Önskad sysselsättningsgrad är
en viktig aspekt utifrån flera faktorer såsom
exempelvis jämställdhet och arbetsgivarens
förmåga att attrahera och rekrytera nya samt
behålla befintliga medarbetare. Under 2017
har arbetet med” heltid som norm” på
börjats. Därmed blir arbetet för heltidsarbete
som norm inom kommuner, en av de mest
centrala jämställdhetspolitiska insatser som
kan göras. Det skulle bidra till en mer
jämställd arbetsmarknad och i förlängningen
också ett mer jämställt samhälle.
Ålderssammansättning
Ålderssammansättningen bland de
tillsvidareanställda medarbetarna visar att
den största gruppen återfinns inom åldrarna
46–55 år och därefter i gruppen 36–45 år.
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Sjukfrånvaro - förebyggande och hälsofrämjande arbete
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro innebär att all sjukfrånvaro ställs i relation till all arbetad
tid, oavsett anställningsform. Sjukfrånvaron minskade något under 2017 men det varierar inom
kommunens olika verksamheter. Socialförvaltningen har en total sjukfrånvaro på 7,3% (7,6 %
2016) och Barn- och bildning har en total sjukfrånvaro på 4,38% (5,95% 2016).
Nedan syns utvecklingen över sjukfrånvaron totalt i kommunen de senaste fem åren

Det är av stor vikt att både det rehabiliterande och förebyggande arbetet fortgår och prioriteras
och i detta arbete har cheferna en central roll. För att vända sjukfrånvarons utveckling behöver
chefens förutsättningar och resurser utvecklas. Kommunen har övergripande riktlinjer för det
rehabiliterande arbetet med syfte att tydliggöra rehabiliteringsprocessen, våra olika
ansvarsområden och funktioner.
Uppföljning av sjukfrånvaron pågår kontinuerligt i dialog med cheferna och under 2017 har
många olika insatser, både rehabiliterande och förebyggande på grupp- och individnivå,
genomförts med positiva resultat.
Kostnaden i form av sjuklön på 6,0 mkr visar endast en liten del av vad sjukfrånvaro egentligen
kostar då den inte tar hänsyn till produktionsbortfall och merkostnader i verksamheten,
individens lidande mm.
Kommunen har tjänsten sjuk- och friskanmälan inkl. vård av barn för att förebygga ohälsa och ge
medarbetarna tillgång till professionell vårdrådgivning. Denna tjänst tillhandahålls av
företagshälsovården Avonova.
Kommunen har ett friskvårdsbidrag som alla anställda kan utnyttja för olika aktiviteter
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Nyckeltal
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VERKSAMHETSREDOVISNIG
STYRELSER OCH NÄMNDER
KOMMUNSTYRELSEN
Verksamhetsbeskrivning
Enligt kommunallagen skall styrelsen leda
och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och kommunala bolags
verksamhet. Kommun-styrelsen har
huvudansvaret för kommunens ekonomiska
förvaltning.

Kommunens administration gällande
överförmyndarverksamheten flyttades över
till Köping i slutet av året.

I den ekonomiska ramen för
kommunstyrelsen som ”nämnd” ingår den
politiska verksamheten med nämnder,
kommunstyrelse och fullmäktige samt
administrativt stöd. Där ingår även
revisionen som både består av
förtroendevalda (fem personer) samt köp av
professionella revisorer. Inom detta område
ingår även partistöd.

Arbetscenter
2017 har varit ett år med en verksamhet som
utvecklats med nya områden inom
sysselsättning. Den stora förändringen är att
verksamheten har flyttat till gemensam lokal
på Nybyggs vägen 40 och avvecklat
lokalerna vid Östergatan samt vid Misteln.
Ett stort jobb har gjorts under året att
anpassa den nya lokalen till vår verksamhet.
Vi har byggt om kontorsdelen, byggt
utrymme för Secondhand butik samt
Fritidsbanken, anpassat lokalen till
personliga arbetsplatser och startat
uppbyggnad av ett kök.

Nämnden består även av ledningsgrupp,
övrig administration (ekonomi, löner,
personal, post- och växel), kultur- och
turism, tekniska verksamheter samt de
kommunalförbund där Surahammars
kommun ingår. Enheten handhar även
företagshälsovården, ansvaret för facklig
verksamhet (MBL, skyddskommitté etc.)
samt arbetsmarknads-politiska åtgärder.

Arbetscenter hade vid årets början 4,3
arbetsledare anställda samt 0,5 anställd med
inriktning på KAA (uppföljningsansvar
gymnasieungdomar). I verksamheten har
under 2017 funnits ca 30 personer i
sysselsättning i olika former. Vi har också
haft kontakt med och ett uppföljningsansvar
för de ca 20 personer som Surahammars
kommun har haft igång med extratjänst

Inom den tekniska enheten ingår fastigheter,
grönområden, skog samt gator och vägar.

Personer som kommer till Arbetscenter blir
hänvisade till oss genom IFO eller Arbetsförmedlingen.

Händelser under året
Till stor del har arbetet för verksamheterna
under Kommunstyrelsen fortskridit som
planerat under 2017.

Ett samverkansavtal med Arbetsförmedlingen reviderades vid årsskiftet.
Vi har under 2017 utvecklat arbetet med
inriktning på ungdomar, där vi under 2017
har jobbat med 29 ungdomar (ålder 20 - 24
år) med motiverande stöd och planering

Samarbetet med Västra Mälardalens
kommunal-förbund utökades då det under
hösten påbörjades ett gemensamt arbete
med att fastställa alla kommunernas olika
IT-system. Syftet är att mer kunna samordna
IT-systemen till en gemensam plattform,
vilket skulle underlätta samarbetet ytterligare
över kommungränserna.
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Arbetet har skett i samverkan med Arbetsförmedlingen och IFO. Alla ungdomar (ålder 20–24 år)
som söker ekonomiskt bistånd får också en tid med arbetskonsulenten för att göra en planering utifrån sina egna mål och motivera till att följa den.
Insatsen utbildningskontrakt och traineejobb har vi inte haft någon ungdom som insats.
Extratjänster som är en anställning på upp till 100% har vi under året lyckats bra och haft 21
personer som tidigare varit långtidsarbetslösa som nu har en extratjänst. Extratjänster riktar sig
till bl.a. kommunal verksamhet. Extratjänsten är på 1 år med möjlighet till förlängning 1 år.
Utbildningskontrakten och Traineejobben har varit svårt att få till och så har det varit i hela
landet.
I arbetscenters verksamhet ingår bl.a. gräsklippning hos pensionärer med behov av hjälp,
snöröjning hos pensionärer, flytthjälp inom kommunens verksamheter, Skogsvård (röjning på
kommunens mark), yttre tillsyn av återvinningsstationerna, Bilvård av kommunens bilar (startades
2016), Tillverkning, Secondhand butik m.m.
Näringsliv
Arbetet med företagsetablering har fortskridit under året. Projektet inom attraktivt
företagsklimat – förenkla helt enkelt har pågått under 2017 och kommer att avslutas året därpå.
Drift o underhåll Gator och Park/Grönt
Ett nytt entreprenadavtal upphandlades och tecknades med PEAB gällande skötseln av
kommunens gator och parker. Det nya avtalet blev klart i oktober månad.
Under året slutfördes projektet med att asfaltera hela Gammelby
Fastigheter
Under året har styr- och energiåtgärder gjorts på Hammarskolan.
På Tuppkärrskolan har arbete med byte av ytskikt golv gjorts

26

Verksamhetsmål
I budget för år 2017 fastställde Kommunfullmäktige verksamhetsmål för verksamheter under
Kommunstyrelsen. I nedanstående tabeller redovisas utfall för dessa mål.

Kanslienheten
Process
Motioner, beredning av
kanslienheten

Mål
Utfall
Underlag ska i 90 % av fallen vara
överlämnat till politisk instans senast 45
arbetsdagar efter uppdragets mottagande
Uppfyllt

Näringsliv

Process
Företagsbesök, planerade

Mål
Minst 25 företag ska besökas
Minst fyra brev ska skickas till
kommunens företag

Utfall

Process

Mål

Utfall

Webben, aktualitetshållande

80% av alla sidor
Uppdatering av samtliga sidor av webben blev uppdaterade
ska ske minst var 6:e månad
enligt målet

Webben, nyhetsflöde

Antalet
nyhetsartiklar per
Det ska tillkomma minst en nyhetsartikel arbetsvecka var i
på webbens förstasida varje vecka
genomsnitt 5

Nyhetsbrev via e-post

30
11

Informationsenheten
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Förändringar mot ekonomiskt utfall
Köp av verksamhet uppvisar en stor
negativ avvikelse jämfört med budget.
Anledningen är att kostnaderna för
gymnasieskolan har ”skenat iväg” där en
bidragande orsak är att kommunen inte
erhållit statsbidrag i lika stor utsträckning
som tidigare (och även beräknat) för denna
verksamhet.
Gator och vägar har hållit sig innanför
budgetramarna för år 2017. Däremot, ärvde
verksamheten ett underskott genom en
överprognosering av intäkter inför 2017.
Under slutet av året har även de nya mer
kostsamma upphandlingarna inom gatudrift,
vinterdrift och parkdrift, påverkat utfallet för
denna enhet.
Restaurangtjänst har även under 2017 haft
ett problem med ökade kostnader för
livsmedel samt vikariekostnader. Vidare har
flera verksamheter under Kommunstyrelsen
haft ett flertal vakanta tjänster under året,
vilket resulterar i positiva avvikelser jämfört
med budget.

Kända förändringar framöver
Infrastrukturen är mycket viktig för
kommunens invånare. Det förs en ständig
dialog om detta mellan representanter från
kommunen och Kollektivtrafikmyndigheten.
Denna dialog kommer att fortsätta för att
säkerställa väl fungerande kommunikationer
även i framtiden.
Vissa delar av den kommunala administrationen är små och vissa är sårbara då
endast en person arbetar med frågorna.
Det kommer att utredas om kommunerna
inom förbundet VMKF kan samarbeta
ytterligare kring vissa frågor.
Ekängsbadet kommer att börja renoveras
och förhoppningsvis öppna hösten 2018.
Kommunhuset kommer också att renoveras
med början inom en snar framtid.
Kommunen planerar för två nya
äldreboenden i kommunen, ett i
Surahammar med 40 vårdplatser och ett i
Virsbo med 9 platser
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BARN – OCH BILDNINGSNÄMNDEN
Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem, särskola,
fritidsgård, bibliotek, badhus och föreningsstöd.
Förskoleplats erbjuds alla barn som fyllt ett år och vars föräldrar arbetar, studerar, är
arbetssökande eller är hemma i samband med barns födelse. Alla barn erbjuds förskoleplats i den
allmänna förskolan i augusti det år de fyller tre år. Förskola för barn i åldern 1–5 år finns på
Virsboskolan, Lärkan och Åsen i Ramnäs samt på Äventyret, Ängsgården, Björnstugan,
Cityförskolan och Skogsgläntan i Surahammar.
På Starbäcksskolan och Nytorpsskolan finns förskoleklass, grundskola åk 1–3 och fritidshem. På
Tuppkärrskolan finns grundskola åk 4–6 samt särskolan Ugglan årskurs 1–9. Bäckhammarskolan
i Ramnäs och Virsboskolan omfattar förskoleklass, grundskola åk 1–6 och fritidshem.
Hammarskolan har elever i grundskolan årskurs 7–9. Fritidsgårdsverksamhet finns i de tre
tätorterna.
Verksamheten leds av chefen för skola tillsammans med fyra rektorer och tre förskolechefer.
Till områdenas förfogande finns en central resurs bestående av psykolog, kurator,
specialpedagoger, IT-pedagog och matteutvecklare. Bibliotek finns i Virsbo och i Surahammar. I
Ramnäs finns bokutlån

Händelser under året
Förskolan:
Vi öppnade en extra förskoleavdelning, Lek och lär, redan i januari som har varit öppen hela året.
Vi har anställt två nya förskolechefer efter att några chefer slutat och vi gjort en omorganisation
med IT- och kvalitetsutvecklare på försök.
Skolorna
Vi har skiftat rektorer på alla skolor utom Nytorp-Starbäck. En förskolechef har tagit ansvar för
hela Norra området både förskola och skola med lite extra stöd som ett ettårigt försök som
utvärderas under våren 2018.
Tuppkärrskolan segrade återigen i First Lego League och blev även tvåa i regionfinalen.
Särskolan tillhör numera Tuppkärrskolan men har bytt lokaler under året från Nybyggevägen till
modulen vid Tuppkärrskolan. Nämnden har tagit ett större grepp om frånvaro, som har sjunkit
jämfört med 2016. Hammarskolan fick inomhuskameror installerade i början på året. Därefter
har det inte varit några brandincidenter på skolan
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Förändringar mot ekonomiskt utfall
Förskolan går med ca en miljon back
eftersom vi haft en avdelning extra hela året.

Vi har fått SOL placeringar i Surahammar
under året där flera elever tidigare har haft
resurs som har ökat kostnaderna.

Skolskjutsen blev dyrare än budget
eftersom den var underbudgeterad från
början.

Totalt för skolan har vi utökat med drygt en
tjänst för att möjliggöra kravet på fler
matematiklektioner i mellanstadiet.

Interkommunala kostnader är
svårberäknade men beräknades vara lägre
under hösten 17 än under våren 17 beroende
på att fler elever från Virsbo nu går i
Hammarskolan. Vi har minskat utgifterna till
Fagersta men har fler barn i andra förskolor
och elever i andra kommuner som vi betalar
interkommunala kostnader för än vad vi
beräknade.

På Nytorpsskolan har det inrättats två nya
klasser år 1 till den stora kullen med barn
födda 2010. VI har dessutom ökat på fritids
med en tjänst från fritidshemssatsningen.
Fler elever har också extra stöd som inte var
budgeterat.
På Tuppkärrskolan har det inrättats en extra
klass så skolan är nu helt fyrparallelig.

Vi har haft ett specifikt fall med en felaktigt
skattskriven elev som vi skall betala
interkommunala kostnader för men vi har
protesterat.
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Särskolan Ugglan har under sommaren fått
två elever som egentligen skulle gå på
träningsskola och därför har den två extra
personal utöver budget. Om eleven istället
gått i Västerås skulle kostnaderna blivit ännu
större. Vi har under året lyckats att ha fler
grupper med modersmål och mer
studiehandledning som skolinspektionen
tidigare gett oss kritik för. Det har också
inneburit högre kostnader än budgeterat.
2016 gick mycket av dessa kostnader på
projektkontot

Vi kommer att slå ihop nuvarande sex ettor
till fem tvåor ht 2018.
Vi har anställt en logoped på halvtid som
börjar i januari 2018 och kommer succesivt
att ersätta vår nuvarande konsult.
Från 2019 skall antalet IT verktyg vara
utökat enligt ett riksdagsbeslut. På förskolan
och förskoleklass skall det var en enhet per
fem barn och i skolan år 1–9 skall det vara
en enhet (platta eller dator) per barn. Vi
tolkar inte detta som att var och en skall ha
en egen utan det skall finnas tillgängligt. Vi
använder verktygen när vi behöver dem och
kan då ha en blandad miljö. De nya
nationella proven kommer också i
fortsättningen att kräva digital utrustning.
Det betyder för vår del att vi skall ha drygt
1400 enheter. Vi behöver succesivt utöka
detta. Vår IT-driftsbudget (där numera
leasing av Ipads och datorer ingår) behöver
öka med drygt 1 Mkr per år de kommande
två åren om vi skall leva upp till detta.

Nämnden har dessutom blivit av med
statsbidrag angående lågstadiesatsningen och
mindre barngrupper som var beräknat i
budget. Vi fick däremot ett extra
jämställdhetsbidrag som ej var i budget
Kända förändringar framöver
Förskolan:
Vi kommer under våren att öppna en
extraavdelning. Till hösten räknar vi med att
öka antalet avdelningar på Cityförskolan och
därigenom kunna ta bort två
singelavdelningar och den nionde på
Ängsgården som därmed flyttar till den
utökade Cityförskolan om det blir rimliga
hyresnivåer.
Det blir allt svårare att rekrytera personal, i
synnerhet förskollärare, så framtiden ser inte
ljus ut. Staten kanske bör se över
intagningsmöjligheterna och förskjuta åldern
för rätt att söka förskoleplats.

Lokaler:
Vi står inför stora utmaningar när det
gäller lokaler.
Nytorpsskolan som idag är byggd för 100
elever har över 150 elever. Skollokalerna är
trånga och några övriga utrymmen finns inte
dock så har vi två moduler. Det största
problemet är dock fritidshemmen som inte
har ändamålsenliga lokaler för det stora
antalet barn. Vi har fått föreläggande av
skolinspektionen och måste presentera en
plan under våren. Diskussioner om olika
alternativ pågår. Det finns idag inget
utrymme för skolsköterska, kurator eller
skolbibliotek och knappt några grupprum
överhuvudtaget.

Skolorna:
Från och med läsåret 2018–2019 har staten
beslutat att införa en studie indelad timplan.
I denna kommer kravet på oss att införa
språkval redan i år 6. Det kommer att
medföra ökade kostnader med lärare och
resor eftersom de behöriga språklärarna
undervisar på högstadiet. Första året kan vi
inte heller ta bort timmar från högstadiet
eftersom de skall ha en viss mängd
språklektioner som nuvarande
högstadieungdomar inte haft på
mellanstadiet.

Bäckhammarskolan som också är byggd för
100 elever är nu uppe i 140 och där är det
väldigt trångt på fritidshemmen. VI kommer
att ta källarlokalen under matsalen i drift
under våren. Norra området har också
nyligen fått SOL placeringar som tidigare
haft extra stöd
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Hammarskolan kommer att få lokalbrist. Enligt våra prognoser kommer antalet 16-åringar att
ligga i snitt kring 120 elever de kommande sex åren. Om alla elever väljer att gå på
Hammarskolan så blir det 30 elever per klass. Det är ingen bra utgångspunkt med tanke på
lokalernas utformning och elevernas förutsättningar och möjlig inflyttning. Det är frågan om vi
behöver ha fem klasser per årskurs under denna period och då får eleverna inte plats i nuvarande
lokaler om alla årskurser är femparalleliga.
Övrigt:
Badhuset har haft en låg bemanning i avvaktan på beslut om renovering och under våren är all
personal i annan verksamhet då badhuset renoveras. Till hösten beräknar vi att öppna med en
reducerad bemanning.
Biblioteket får en liten besparing till 2018 som de förväntas klara av.
Fritidsgårdsverksamheten får en liten besparing men behovet av fler öppettider finns kvar
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SOCIALNÄMNDEN
Verksamhetsbeskrivning
Individ och Familj: Organisationen på
Individ och familj består av
ekonomienheten, Komvux, vuxenenheten,
barn- och ungdomsenheten,
biståndsenheten, öppna förskolan,
öppenvård, socialpsykiatri, alkoholtillstånd,
färdtjänst, stödboende för ensamkommande,
stödboende för vuxna, Våld i nära relation,
projekt Flyktingguide och psykisk ohälsa
barn-vuxna. Verksamheten ansvarar också
för kontaktpersoner till personer med fysiska
eller psykiska funktionshinder och
avlastningsfamiljer.
IFO är uppdelad i två block under ledning
av två enhetschefer som har personalansvar
och uppdrag att utveckla, effektivisera och
rättssäkra respektive organisation. IFO-Chef
har det yttersta ansvaret för samtliga
organisationer och har direkt under sig
bistånd, våld i nära relation, alkoholtillsyn,
reception och socialpsykiatrin

Inom Vård och Omsorg arbetar 7
områdeschefer direkt under Socialchef.
Utöver områdeschefer finns MAS,
medicinskt ansvarig sjuksköterska och en
Utvecklare för socialtjänsten.
Händelser under året
Blomsterängen: Nytt demensboende
öppnade i februari.
Hemtjänst: Fortsatt utvecklingsarbete inom
hemtjänst med kvalitetssäkring. En
arbetsgrupp har arbetat fram material inom
projektet Trygg hemgång.
Stödboende med härbärgeplatser på
Vandrarhemmet har skapats under året.
Externa placeringar har därmed minskat.
Där finns dygnet runt personal. Tidigare
missbruksboendet Misteln har stängts.
Ensamkommande barn och ungdomar har
minskat betydligt, vilket inneburit att flera
verksamheten stängts ner.

Vård och omsorg består av hemtjänst,
serviceboende, gruppboende för dementa,
vårdboende, korttidsboende för avlastning,
växelvård och rehabilitering. Dessutom ingår
dagvård, rehabilitering i eget boende och
hobbyverksamhet för pensionärer.
Serviceboende finns i de tre tätorterna och
demens-, vård- och korttidsboende för äldre
finns i Surahammars tätort. Inom LSSverksamheten för funktionsnedsatta finns
också gruppboenden och dagverksamhet för
personer med funktionsnedsättning samt ett
korttidsboende för barn med
funktionsnedsättning. Verksamheten svarar
även för personliga assistenter, avlösare och
ledsagare. Den kommunala hälso- och
sjukvården tillhandahåller sjuksköterskearbetsterapeut/sjukgymnastinsatser i
särskilda boenden och till personer i eget
boende som har beslut om hemsjukvård.

Chefstillsättningar: Ansvarsområden för
områdeschefer har setts över och en
omorganisation är genomförd. Vilket
inneburit en utökning från en till två
chefstjänster på Källbogården inklusive
Blomsterängen. Chef för personlig assistans,
ledsagare och avlösare LSS arbetar nu även
som chef för Österängen. Ny LSS chef har
tillsatts, tidigare chef har nu annat uppdrag i
Korttidsplatser: Vi använder lediga platser
till korttidsplatser inom äldreomsorg
flexibelt för att kunna ta hem brukare från
sjukvårdens så snart de anses
färdigbehandlade vilket gynnar brukare och
ekonomiskt utfall.
Planering nya äldreboendet:
Arbetsgruppen har tagit fram
rumsfunktionsprogram och
rumsinnehållsprogram. Studiebesök har
genomförts på flera andra nya boenden i
andra kommuner.
Platsbrist LSS: Efterfrågan på platser till
Gruppbostad LSS, daglig verksamhet samt
korttids LSS har under året ökat

33

Anhörigstöd har under året kvalitetssäkrats.

omvårdnadspersonalen ut maten från
kantiner.

Finskt förvaltningsområde, verksamheten
finns organiserat under kommunstyrelsen.
Processledaren för finskt
förvaltningsområde har ordnat aktiviteter
främst på Källbogården.

Personlig assistans: Kommunala personlig
assistans uppdrag har minskat då flera valt
privata utförare.
Kommunal Hälso- och sjukvård: En
undersköterska i Rehabteamet gick i pension
och har ersatts med en arbetsterapeut, vilket
höjer kvaliteten. Vi köpte
sjukskötersketjänster från
bemanningsföretag under sommaren liksom
i mindre utsträckning under resten av året då
det råder brist på timanställda
sjuksköterskor, framförallt under sommartid.
Vi har under året gått med i Svenska HALT
som är ett register där man mäter infektioner
och antibiotikaförbrukning på särskilt
boende

Brandtillsyner har utförts av MBR i
flertalet av våra boenden. Resultatet visar på
stora brister vilket enligt MBR kräver
ombyggnation. Tekniska förvaltningen är
behjälplig med överklagan.
Projektgrupp Trygg hemgång: En
arbetsgrupp bestående av olika professioner
har tagit fram ett material för att starta upp
Trygg hemgång i Surahammars kommun.
Utvecklare arbetar med utveckling och
uppföljning av kvalitetsledningssystem.
Ledningssystemet består av
ansvarsfördelning, beskrivning processer och
rutiner, samverkan, systematiskt
förbättringsarbete, uppföljningar och
dokumentation. Utvecklare är delaktig i
arbetet med Nya boendet.
Gemensam tvätt Österängen: Vi har
under årets startat upp med gemensam tvätt
av arbetskläder för att följa basala
hygienrutiner, tvätten har skötts av personer
med extra tjänster.
Ny demensavdelning: På grund av
platsbrister för personer med
demenssjukdom omvandlades
korttidsboende till ett demensboende med 8
platser, avdelningen döptes till Björkbacken.
Österängens Servicehus: Servicehuset är
nu uppdelat i 2 delar avdelning. Nytt pentry
vilket inneburit frukost på vardera sida
istället för i restaurangdelen, vilket är väldigt
uppskattat av brukare. Samarbete med köket
har påbörjats för att förbättra
matupplevelsen samt att det ska kännas lite
”lyxigare” till helgen med mat och finare
dukning. Verksamhet och köket har
tillsammans öppnat upp ”baren” så brukarna
själva får beställa vilken mat och dryck de
vill ha över disk. Tidigare delade
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Förändringar mot ekonomiskt utfall
Flexlinjen har medfört mindre kostnader för färdtjänst under året.
Äldreomsorg har ett negativt utfall på grund av ökade personalkostnader för att bemanna för
korttidsplatser. Ekonomiskt så är det ändå positivt då kostnader för utskrivningsklara från
sjukhus minskat eftersom vi kunnat ta hem färdigbehandlande.
Vuxenutbildningskostnaden visar ett negativt resultat på grund av sent inkommen faktura
gällande 2016.
Tillfälligt Demensboende på Städet ökade personalkostnaderna.
Hemtjänsten har under året visat ett positivt resultat.
IFO: Ökade kostnader för LVM platser och Barnplaceringar mot tidigare år. Försörjningsstöd
visar på ett stabilt resultat mycket på grund av att IFO arbetar mot Komvux och Arbetscenter.
Placeringar gjordes under första halvåret på grund av att stödboende med härbärgeplatser
öppnade först efter sommaren 2017 vilket innebar att kostnaderna minskade först andra halvåret.
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Hälso- och sjukvårdsverksamheten visar på ett positivt resultat vad gäller försäljning av
verksamhet då Regionen köpt hälso- och sjukvårdstjänster i egna boenden i större utsträckning
än beräknat.
Sammantaget så beror underskottet 2017 på bristen på vårdboende/demensplatser samt
korttidsplatser.
Kända förändringar framöver
Trygg hemgång ska införas. Syfte och mål är att skapa förutsättningar och trygghet inför att
komma hem till ordinärt boende efter lasarettsvistelse eller korttidsplats och därmed bevara
möjligheten att kunna bo kvar hemma med eller utan stöd. Målet är vidare att minska
återinläggningarna på sjukhuset, minska vistelsetiden på korttidsplats och att använda
hemtjänstens resurser mer kostnadseffektivt.
Digitalisering är ett måste med tanke på kommunens demografi, äldrebefolkningen ökar men
inte de ekonomiska förutsättningarna. Detta innebär att nya arbetssätt, med tekniken som
komplement. Inom personlig assistans behövs ny teknik för att kunna skriva
genomförandeplaner och dokumentera. Inom hälso-och
sjukvården behövs även där ny teknik bland annat för att delta i Skypemöten med externa
samarbetspartners. Kommunchefen planerar en kommunövergripande arbetsgrupp för ett
införande av digitaliseringen i kommunen, viktigt att strategi finns innan socialnämnden köper in
nya tekniksystem. Beslut har tagits av socialnämnden att införa Nyckelfri hemtjänst men då det
är en del av digitaliseringen i kommunen har verksamheten avvaktat med införandet.
Nya boenden planeras inom både inom äldreomsorgen och LSS. Inom LSS så saknas främst
servicebostad. Planering av upprustning och ombyggnation av befintligt Källbo, med
förhoppning om att skapa en sammanhållen korttidsavdelning. Utökat lokalbehov inom IFO
behövs nya lokaler för att främja integritet inom Öppenvården, tex familjebehandlare, 12 steg etc.
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ramavtal för kommuner. Det upphandlade
systemet blev GEOSECMA för ArcGIS
från S-Group Solutions AB.

Verksamhetsbeskrivning
Plan- och byggkontoret handlägger ärenden
som rör byggande och planering samt
tillstånds- och tillsynsverksamhet, upprättar
detalj och översiktsplaner, ansvarar för
kommunens kartverksamhet, byggnads och
fastighetsregister, adress- och lägenhetregister, storkopiering internt/externt,
adressering, bygglovshantering, bostadsanpassning, ventilationskontroll, hissar,
billyftar, motordrivna portar, energideklarationer, trafikföreskrifter samt
trafikfrågor m.m.

Under hela hösten har mycket tid gått åt till
arbete (tillsammans med konsulter och
VMKFB) kring installation, konvertering av
befintlig information, utbildning och
införande av den nya GIS plattformen.
Genomfört en upphandling av planarkitekter
via VMKFB tillsammans med Arboga och
Kungsör.
Gjort en revidering av pågående
översiktsplan (Öp) och gjorde klart allt i
augusti. Sen har tyvärr Öp arbetet fastnat
hos informationsavdelningen för att sätta
den grafiska profilen och lägga in arbetet i en
ny mall innan vi kan gå ut för samråd. Nu
får vi skjuta detta till våren 2018.
Under året har en detaljplan (Dp) vunnit laga
kraft och det har arbetats med ytterligare
fyra planer, varav tre har startats under året.
Under året har två olika plankonsulter
använts, MAF Arkitekter och Ramböll

Vidare behandlar kontoret frågor rörande
vägsamfälligheter, skrotbilar, blomlådor samt
enkelt avhjälpta hinder (EAH) till
kommunala offentliga lokaler och platser i
kommunen.
Kontoret bereder och handlägger ärenden
till Bygg- och Miljönämnden, samt servar
allmänheten, kommunen och kommunens
bolag med handlingar, kartunderlag och
ritningar.
Vidare tar Bygg- och Miljönämnden beslut i
de frågor som kommunfullmäktige delegerat
till nämnden, yttra sig och lämna de
upplysningar som begärs av
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller
annan nämnd.
Händelser under året
BAB
77 ärenden varav 2 avslag där sökanden ej
var berättigad. En bra process kring bostadsanpassningen. Under året har det varit flera
komplicerade ärenden som krävt stora
resurser.
PRH
42 ärenden varav 3 avslag där sökanden ej
var berättigad. Parkeringskort för
rörelsehindrade har fungerat smidigt och
snabbt där handlingar varit korrekta och
kompletta.
Tagit fram och genomfört upphandling av
nytt kommungemensamt kartsystem.
Upphandlingen gick via kammarkollegiets
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Budget
2017
Bygg och Plan
Vägsamälligheter
Miljö- och hälsoskydd
Bostadsanpassning
Summa

Utfall
2017

2 607
125
1 247
2 024
6003

1 942
123
1 072
2 959
6094

Förändringar mot ekonomiskt utfall Budget
Bygg och plan redovisar ett överskott
jämfört med budget där största anledningen
är att intäkter för byggnadslov ökade med
0,4 mkr.
Bostadsanpassningsverksamheten
uppvisar därmed ett underskott för första
gången på många år. Denna verksamhet är
svår att budgetera eftersom ärendena är av
så olika karaktärer. Under 2017 påbörjades
några ärenden där kostnaderna är stora vilket
inte fanns med i budget.
Kända förändringar framöver
Fortsatt utveckling av det
kommungemensamma kartsystemet
GEOSECMA. Bland annat att få ut kartor
externt till medborgare, företag och
myndigheter. Även fortsatt intern
kunskapsspridning av plattformen och att
bygga upp verksamhetsanpassade
karttjänster som uppfyller handläggares
behov av information.
Få ut ÖP på samråd och att ÖP tas politiskt
under året.
Jobba för förstärkning inom planområdet
där vi ser fortsatt ökat behov av nya
detaljplaner. Idag saknar vi mycket kunskap
inom området som är viktigt för att vara en
bra beställare och underlätta och vara ett
stöd mot bygg.
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Avvikelse
budgetprognos
665
2
175
-935
-91

Utfall
2016
1 076
66
841
1 134
3117
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Surahammars kommun har i oktober 2005 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288
kommuner som per 2017-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått
likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal
som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlems-kommunerna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas
respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Surahammars kommuns ansvar enligt ovan
nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 321
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 468 129 934 kronor och
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 477 484 108 kronor
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KOMMUNALÄGDA BOLAG OCH KOMMUNALFÖRBUND
I koncernen ingår de kommunalägda bolagen Surahammars Kommunalteknik AB (100%) och
Surahammars Hus Förvaltnings AB (100%) samt Kolbäckådalens pensionsförbund (39,6%).

SURAHAMMARS KOMMUNALTEKNIK AB
Organisationsnummer: 556200–1551
Ordförande – Britt-Inger Fröberg
VD – Thomas Lenell
Verksamhetsbeskrivning
Surahammars Kommunalteknik AB är ett av kommunen helägt bolag. med uppgift att distribuera vatten
och avlopp.
Företaget redovisar vinst på 2 786 tkr (1 368). Det ekonomiska resultatet på årsbasis förväntas bli med
ett överskott på 1,0 Mkr. Periodens vinst beror bl. a. på försäljning av dotterbolaget Suravision AB.
Väsentliga händelser
Ny organisation trädde i kraft från årsskiftet. Den nya organisationen blir tydligare i sin uppbyggnad mot
den tidigare.
I januari 2017 anställde vi en till VA-ingenjör som ansvarar för uppdatering hemsida, Va-taxa,
anslutningsavgifter, olje/fettavskiljare, servitut, ledningsrätter, projekt mm.
Från och med 1 januari 2017 så återtog Surahammars Kommun de delar inom renhållningsansvaret som
Surahammars Kommunalteknik har haft enligt uppdrag. Kommunförbundet VAFAB Miljö, har tagit
över dessa funktioner från och med 1 januari 2017 enligt Kommunfullmäktiges beslut.
Ny VD har tillsatts from den 1 mars 2017.
Tryckstegringsanläggningen tillhörande reservvattenledning Skultuna blev driftklar den 17 januari 2017.
Från och med 15 mars 2017 säljer SKT c: a 300m3 vatten/dygn till Mälarenergi.
SKT tecknade ett avtalat den 30 Mars 2017 med Ragn-Sells. Detta omfattar att de lämnar rötslam till oss
för mellanlagring samt omhändertagande.
Vattenkiosken vid brandstationen är färdigställd och driftsatt.
SKT har byggt en slamkiosk vid Haga reningsverk för emottagande av externslam från Vafab Miljö.
Denna gick i drift 29 juni 2017
Uppdraget SKT haft om att sköta kommunens gator och park frågor, har avslutats från och med 30 juni
2017, Surahammars kommun sköter nu detta uppdrag inom kommunens egna tekniska organisation.
Detta innebär att SKT nu är ett renodlat VA företag.
Under 2015 genomförde SKT en stor utredning vilket omfattade extra provtagningar och
sammanställningar. Detta för att svara upp mot Länsstyrelsens som anser att vi har en för hög BOD till
reningsverket, de anser därför att vi ska installera en kväverening. Efter utredningen avslutade
Länsstyrelsen ärendet. I maj 2017 har länsstyrelsen kommit in med en begäran om ytterligare
komplettering i denna fråga. Ärendet ligger nu hos Naturvårdsverket och EU-kommissionen för
bedömning om kväverening.
UV barriär är upphandlat till Rävnäs vattenverk och kommer att installeras under augusti september
2017. Detta efter att vi fått krav på 2 barriärer från Livsmedelsverket.
Gas panna är upphandlat till Haga reningsverk och kommer att installeras under augusti september 2017.
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SURAHAMMARSHUS FÖRVALTNINGS AB
Organisationsnummer: 556373–8250
Ordförande – Britt-Inger Fröberg
VD – Ewa Bujak
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Surahammars kommun förvärva, äga, förvalta
fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar, småhus och
därmed förenlig verksamhet.
Bolagets verksamhet kan även omfatta uppförande av småhus för försäljning.
Surahammarshus Förvaltnings AB är moderbolag i en koncern med dotterbolaget Ramnäs Fastigheter
AB.
År 2017 präglades av genomförande av ny organisation och anpassning av verksamheten till den.
Verksamhetsövergång av bolagets fyra personer till Surahammars kommun, upphandling av vinter- och
sommarskötsel av yttre ytor samt trappstädning. Två nya tjänster har tillkommit; fastighetsskötare och
trädgårdsmästare. Byggnadsingenjören var uthyrd på 80% till Surahammars kommun.
Surahammarshus AB har börjat omfattande renovering av 15 st. avställda lägenheter. Projektet kommer
att avslutas under 1 kv. 2018. Alla lägenheter är uthyrda.
Det är generellt lång boendetid i våra lägenheter, vilket innebär att vid utflyttning är det för det mesta ett
stort behov av renovering. Prognosen under 2018 ser ut att bli densamma.
Företaget har inga lediga lägenheter att hyra ut. Bostadskön har passerat 1000 personer.
Surahammarshus AB har ett nära samarbete med kommunens flyktingorganisation (IFO Global) och har
varit dem behjälpliga med lokaler och bostäder för deras verksamhet.
Under 2018 kommer IP-Only att ansluta våra fastigheter till fibernät. Anslutningen ska börjas i Virsbo.
Ett nytt avtal med Sappa om TV utbud är på gång.
Styrelsen har skrivit på köpekontrakt avseende del av fastigheten Shr 9:284 (kv. Vråken). Köpeskilling är
2,2 mnkr och ska regleras under 1 kv. 2018.
Fastighet Östsura 2:196 på Köpmangatan 24 och fastighet Virsbo 2:328 på Lönnvägen kommer att säljas
under 2018.

KOLBÄCKSÅDALENS PENSIONSFÖRBUND
Organisationsnummer: 222000–0745
Verksamhetsbeskrivning
Kolbäcksådalens pensionsförbund bildades gemensamt av Hallstahammars kommun och Surahammars
kommun 121101. Kolbäcksådalens pensionsförbund är den för förbundsmedlemmarna gemensamma
organisationen som ska förvalta den pensionsskuld som uppstått i det tidigare för medlemmarna
gemensamma Kolbäcksådalens gymnasieförbund.
Förbundets verksamhet ska, i den mån den inte täcks på annat sätt, finansieras genom bidrag från
förbundsmedlemmarna. Kostnaden fördelas enligt principen 60/40 mellan Hallstahammars kommun
och Surahammars kommun.
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MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND (MBR)
Organisationsnummer: 222000–1271
Verksamhetsbeskrivning
Mälardalens Brand- och räddningsförbund ska utgöra en gemensam organisation för den verksamhet
som enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor annars åvilar var och en av förbundsmedlemmarna.
Förbundet består av Västerås-, Hallstahammars- och Surahammars kommun.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med lagen om kommunal redovisning
(1997:614) och rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning.

Leasingavtal
Rekommendation nr 13.2 gällande
Redovisning av leasingavtal innebär att
klassificering ska göras av leasingavtal,
antingen som finansiellt eller operationellt.
De leasingavtal som finns i Surahammars
kommun klassificeras som operationella.

Periodisering av kostnader och intäkter
Kostnader och intäkter är i huvudsak
periodiserade så att de belastar respektive
tillgodoräknas rätt år.
Löner och övriga löneförmåner har
redovisats enligt kontantprincipen utom
vikariekostnaderna för december som
belastar december.

Citybanan
Kommunfullmäktige beslutade under 2009
att medfinansiera Citybanan tillsammans
med många andra kommuner och landsting.
Medfinansiering redovisas som ”Bidrag till
infrastruktur” i balansräkningen och
resultaträkningen påverkas genom en
”upplösning” under 25 år med början 2013.
Likvidmässigt kommer utbetalningar att
göras under perioden 2013–2017.

Nedskrivning av kundfordringar
Nedskrivning av kundfordringar redovisas i
driften på respektive verksamhet. För vissa
fordringar har amorteringsplan gjorts och då
finns dessa kvar i balansräkningen.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen
tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag
för avskrivningar. Avskrivningar för samtliga
anläggningstillgångar påbörjas samma år som
objektet har anskaffats. Pågående projekt
samt markreserv skrivs inte av.
Avskrivningstiden för olika typer av
anläggningstillgångar fastställs med
utgångspunkt från Rådets skrift om
avskrivningar men med egna bedömningar i
vissa fall av tillgångarnas beräknade
nyttjandetid. Avskrivningar beräknas enligt
metoden linjär avskrivning på historiska
anskaffningsvärden. Följande
avskrivningstider tillämpas normalt i
kommunen:

Pensionsskuld
Pensionsskulden redovisas enligt
”blandmodellen”. KPA:s beräkningar utgör
underlag. Pensionsåtaganden inkl löneskatt
före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse.
Förpliktelser för pensionsåtaganden för
anställda är beräknade enligt RIPS17.
Extraordinära intäkter och kostnader
För att hänföras till extraordinära
intäkter/kostnader måste
kostnaden/intäkten uppgå till ett väsentligt
belopp, ej ingå i den ordinarie verksamheten
samt vara av engångskaraktär.
Skatteintäkter
Skatteintäkter redovisas enligt Rådets
rekommendationer. Det innebär att den
preliminära slutavräkningen periodiseras för
innevarande år. Skillnad mellan prognos och
det verkliga utfallet bokförs året efter
bokslutsåret. Enligt Rådets
rekommendationer ska slutavräkningen
baseras på Sveriges Kommuner och
landstings (SKL) decemberprognos.

Maskiner och inventarier: 3, 5 och 10 år
Fastigheter och anläggningar: 10, 15, 20, 30,
40 och 50 år
Fr.o.m. räkenskapsåret 2012 har erhållna
investeringsbidrag bokförts som en
förutbetald intäkt och intäktsförs under
anläggningens nyttjandetid (avskrivningstid).
Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 tillämpas
komponent-avskrivning på nya
anläggningstillgångar.
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Principer för sammanställd redovisning
I koncernbokslutet ingår Surahammars kommun, Surahammars Kommunalteknik AB samt dess
helägda dotterbolag Surahammars Energiverk AB och Sura Vision AB och Surahammarshus
Förvaltnings AB med dess helägda dotterbolag Ramnäs Fastigheter AB.
Även Kolbäcksådalens Pensionsförbund ingår i koncernbokslutet. Mälardalens Brand- och
räddningsförbund ingår inte längre i kommunens koncernbokslut.
Samtliga ingående bolag/förbund har kalenderår som räkenskapsår. Slutliga uppgifter ligger till
grund för
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Förvärvsmetoden innebär att kommunens aktieinnehav i företagen reduceras
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering.
Förvärvsmetoden innebär att kommunens aktieinnehav i företagen reduceras mot det egna
kapitalet i de båda bolagen. Med proportionell konsolidering menas att om dotterföretagen ej är
ägda till 100 %, så tas endast ägda andelar av räkenskaperna med i koncernredovisningen.
Elimineringar har gjorts för interna mellanhavanden mellan kommunen och respektive bolag
samt mellan bolagen
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Finansnetto
Finansnettot utgörs av finansiella intäkterna
reducerat med de finansiella kostnaderna. I
de finansiella intäkterna ingår ränteintäkter,
borgensavgifter, utdelningar på aktier och
andelar samt eventuella realiserade
kursvinster på utlandslån och räntebidrag. I
de finansiella kostnaderna ingår räntekostnader på lånat kapital och
nyupparbetade pensioner under året samt
eventuella kursförluster på utlandslån.

Resultaträkning
Resultaträkningen visar årets finansiella
resultat och hur det uppkommit. Den visar
även förändringen av eget kapital, något som
också kan utläsas genom att jämföra
balansräkningen för de två senaste åren.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar hur kommunen
fått in pengar och hur de har använts under
året. Här behandlas ut- och inbetalningar till
skillnad från resultaträkningen som
innehåller kostnader och intäkter.

Rörelsekapitalet
Rörelsekapitalet är skillnaden mellan
omsättningstillgångar och kortfristiga
skulder.

Skillnaden mellan tillförda och använda
medel ger förändringen av rörelsekapitalet
vilket också kan utläsas ur balansräkningen
om man minskar omsättningstillgångarna
med de kortfristiga skulderna och jämför
med föregående år.

Soliditet
Soliditeten är ett mått som visar kommunens
finansiella styrka på lång sikt. Den visar det
egna kapitalet i förhållande till totala
tillgångar. From 1998 är pensionsskulden
flyttad till ansvarsförbindelse varvid
ingående eget kapital 1998 justerades med
samma belopp. P.g.a. detta redovisas två
soliditetsmått i årsredovisningen.

Balansräkning
Balansräkningen visar vilka tillgångar och
skulder kommunen har på bokslutsdagen.
Man kan också säga att den visar hur
kapitalet använts (tillgångar) och hur det har
skaffats fram (skulder och eget kapital).

Likviditet
Likviditeten är ett mått som visar
betalningsförmåga på kort sikt. Den visar
kortfristiga tillgångar i förhållande till
kortfristiga skulder.

Kortfristiga tillgångar och skulder
Kortfristiga tillgångar och skulder skall vara
betalda/bli betalda inom ett år.
Mkr = miljoner kronor.
Tkr = tusen kronor.
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