
Fagersta kommun 
Årsredovisning

2016



2 Årsredovisning 2016, Inledning

Innehåll
Inledning

Årsredovisningens struktur ...................................................................................

Detta hände 2016, månad för månad ..................................................................

3

4

Förvaltningsberättelse
Fagersta kommuns organisation ........................................................................ 10

Kommunens styrmodell ..................................................................................... 12
Måluppfyllelse .................................................................................................... 13
Finansiell analys ................................................................................................ 15
God ekonomisk hushållning och balanskravsutredning..................................... 24

Kommunalrådets kommentarer ............................................................................ 8

Hur fördelades dina skattepengar 2016? ............................................................. 3

Beskrivning......................................................................................................... 11

Nämndernas verksamhetsberättelser
Kommunfullmäktige ........................................................................................... 30
Kommunstyrelsen .............................................................................................. 31
Utbildnings- och fritidsnämnden ........................................................................ 37
Socialnämnden .................................................................................................. 45

Finansiella rapportet
Resultaträkning .................................................................................................. 54
Driftredovisning .................................................................................................. 55
Investeringsredovisning ..................................................................................... 58
Kassaflödesrapport ............................................................................................ 60
Balansräkning .................................................................................................... 61
Noter .................................................................................................................. 62
Sammanställd driftredovisning .......................................................................... 72

BILAGOR
Bilaga 1 - Redovisningsprinciper ....................................................................... 73
Bilaga 2 - Redovisningsbegrepp och ordlista .................................................... 75
Bilaga 3 - Revisionsberättelse ........................................................................... 76

Sammanställd investeringsredovisning ............................................................. 72



3Årsredovisning 2016, Inledning

Årsredovisningens struktur
Inledning
I det första avsnittet beskrivs inledningsvis årsredovis-
ningens struktur och därefter redovisas en sammanfat-
tning av hur kommunen har använt 2016 års skattemedel. 
Vidare ger kommunstyrelsens ordförande sin syn på det 
gångna året.

Förvaltningsberättelse
Det andra avsnittet innehåller förvaltningsberättelsen 
som enligt 4 kapitlet i den kommunala redovisningsla-
gen ska upprättas i årsredovisningen. Här ges en samlad 
beskrivning kommunens ekonomi och verksamhet under 
året som har gått. Förvaltningsberättelsen inleds med en 
beskrivning av kommunens organisation och styrmodell. 
Därefter följer en redovisning av måluppfyllelse. För-
valtningsberättelsen innehåller därutöver en ekonom-
isk översikt och analys samt en personalekonomisk re-
dovisning. 

Verksamhetsberättelser
I det tredje avsnittet beskrivs kommunens verksamhet 
nämndvis. Nämnderna beskriver uppdrag, årets händels-
er, måluppfyllelse samt ger sin syn på framtida utveckling. 

Bilagor
I bilaga finns bland annat en redovisning av det ekonom-
iska utfallet av kommunens och koncernens verksamhet 
(resultaträkning), den ekonomiska ställningen vid årets 
slut (balansräkning) samt utfall jämfört med drift- respek-
tive investeringsbudgeten. Därutöver finns redovisnings-
begrepp, redovisningsprinciper samt revisionsberättelse. 

Hur fördelades dina  
skattepengar år 2016? 
Fagersta kommuns verksamhet finansieras till största del 
av skatter som tas ut från kommuninvånarnas inkomster. 
Kommunalskatten 2016 var 22,11 procent. År 2016 kost-
ade kommunens verksamheter cirka 750 miljoner kronor, 
varav cirka 570 miljoner kronor finansieras av invånar-
nas kommunalskatt. Därutöver får kommunen generella 
statsbidrag och utjämningsbidrag.

Exempel
Om du tjänade 20 000 kronor/månad, gick 4 422 kronor 
till kommunen. Dessa pengar fördelades som tabellen till  
höger visar:

Verksamhet Kronor

Barn och utbildning 1 465

Socialt stöd 474

Övrig verksamhet 352

Politisk verksamhet 52

Omsorg 1 370

Gymnasieskola och vuxenutbildning 460

Kultur, idrott och fritid 250

Summa 4 422

Pokémon Go event i Vilhelminaparken, September 2016.
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Detta hände 2016
månad för månad
Det arbetar cirka 1 000 personer för Fagersta 
kommun. Och vi som bor här är 13 445. Så det är 
klart att det händer en hel del i kommunen under 
ett år. Här är ett litet axplock av allt det som  
kommunen har arbetat med under 2016.

Vill du veta mer om 
2016?

På fagersta.se finns ett digert 
nyhetsarkiv. Dessutom 

givetvis dagsfärska 
nyheter.

JANUARI MARSFEBRUARI

13 445

INVÅNARE
Så många invånare 
hade Fagersta 
kommun den  
1 januari 2016.

KORTBUDGET
Kortbudgeten för 
2016 trycktes och 
skickades sedan ut 
till alla hushåll i
Fagersta kommun.

SVERIGE- 
FINSKA DAGEN
Kortbudgeten för 
2016 trycktes och 
skickades sedan ut 
till alla hushåll 
i Fagersta 
kommun.

SNABBLADDARE
Fagersta fick sin 
första snabbladd-
are. Alla som 
kör en elbil kan 
numera ladda bilen 
vid laddningssta-
tionen intill Hem-
bygdsgården.

ÅRETS UF-SKOLA
Brinellskolan i 
Fagersta fick ta 
emot priset för 
Årets UF-skola i 
Västmanland.

EARTH HOUR 
Det 19 mars 
släckte Fagersta 
kommun ner delar 
av belysningen på 
Brinelltorget för att 
delta i Earth hour 
och agera i klimat-
frågan.
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JUNIMAJAPRIL

JÄMSTÄLLDHET 
STIPENDIUM
Förskolan Rosens 
avdelning Hajen 
arbetar aktivt 
med jämställdhet 
och fick därför ta 
emot kommunens 
jämställdhets- 
stipendium.

ÅRETS 
FAGERSTABO
Priset Årets 
Fagerstabo de-
lades ut för femte 
året i rad och gick 
till Lena Martins-
son och Seppo 
Reijonen.

MOBILA STÖDTEAMET 
Kommunen anställde ett Mobilt 
stödteam som genom dialog och 
samtal skall vara en resurs ute i 
samhället när Fagersta växer och 
nya invånare flyttar till kommunen.

ÅRETS APRIL SKÄMT 
2016 års aprilskämt som handlade 
om att ta hand om en koloni dyng-
baggar i syfte för att  lösa problemet 
med djurbajs på offentliga platser i 
den attraktiva regionen.

TAGE -  Förskolan Rosens briljanta initiativ; TAGE. Att TA med urvuxna barnkläder, lägga dem i märkta lådor på förskolan och på så sätt GE 
dem till en annan barnfamilj, där kläderna kommer till nytta. Ett fantastiskt initiativ som uppmärksammades mycket i olika medier.
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JULI SEPTEMBERAUGUSTI

KOMMUN  
KARTAN
Kartan där du 
själv kan utforska   
kommunen och 
se var du hittar 
skolor, lekplatser, 
badplatser och 
återvinningsstation-
er med mera.

INVIGNING AV 
NYBYGGNATION
Mariaskolans 
nybyggnation 
invigdes. Det 
bjöds på glass till 
eleverna och tårta 
till personalen.

FAGERSTA PODDEN PREMIÄR
Fagerstapodden som är en podcast 
av, med och för Fagerstabor starta-
des som ett kommunalt feriejobbs- 
projekt där fem unga fick i uppdrag 
att starta en radiopod. 

KICK-UT
Under sommarlovet fick 17 delt-
agare mellan 14-18 år möjligheten 
att prova på att starta företag gen-
om Framtidens Företagare.

SOMMARLOVSAKTIVITETER - Kommunalråd Marino Wallsten testade årets sommar-
lovsaktiviteter.
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DECEMBERNOVEMBEROKTOBER

NAVIGATOR- 
CENTRUM
Navigatorcentrum 
var representerade 
på Branschdagen 
på Brinellskolan 
den 24 november.

JULBELYSNING
Nya belysnings-
miljöer i Fagersta 
centrum ord-
nades Bland 
annat ett belyst 
träd i Vilhelmina-
parken.

ARKIVENS DAG
Årets tema var “Välkommen hem” 
och uppmärksammades med en 
utställning i biblioteksfönstret den 
12-24 november.

ÖVERSIKTSPLAN 
FÖR FAGERSTA
Det togs fram ett 
preliminärt förslag 
till fördjupning av 
Översiktsplan för 
Fagersta kommun. 
Fördjupningen 
gäller hela Fagers-
tas huvudtätort.

BÖRJA GÖRA 
KROPPEN TRÖTT
Kalle Zackari 
Wahlström höll 
en inspirerade 
föreläsning om 
träning när Häl-
sogruppens hade 
sin hälsoaktivitet i 
oktober.

SKATBOWLEN INVIGDES - Fagersta kommuns satsning på en skatebowl lockade cirka 50 
åkare vid invigningen i oktober 2016.
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Nu lyfter vi blicken!
Fagersta har likt många andra kommuner under 
många år saknat en långsiktig tanke och en blick lyft 
längre bort än nästkommande år. Kommunallagen 
kräver egentligen inte mer än att man ska prestera en 
budget för nästkommande år med en plan för år två 
och tre. Risken med det är att verksamheterna tender-
ar att fastna i kortsiktiga lösningar och släckning av 
bränder.

Inte nu längre. Numera har Fagersta ett bortre mål, en 
långsiktig linje att följa och en möjlighet att planera investe-
ringar över en mycket längre tid i och med att kommunfull-
mäktige antagit Vision 2030 för Fagersta kommun.

I samband med att kommunen beslutade om budgeten för 
år 2017 så fastställdes också en plan för investeringar som 
sträcker sig sju år framåt och som innehåller de allra flesta 
delar av visionens innehåll, med satsningar på produktion-
skök, utbyggnader av skolor, ny förskola, flerbostadshus, 
förbättringsåtgärder i linje med den fördjupade översikt-
splanen, ett helt nytt äldreboende och ett centralt beläget 
aktivitetscentrum.
 
Arbetet framåt kommer att kretsa mycket till förverkligan-
det av visionen och att genomföra alla investeringar.

2016 var också ett udda år med anledning av de tillfälliga 
medel för flyktingmottagande som regeringen skjutit till 
kommunerna, där Fagersta tilldelades 48 miljoner kronor. 
Det var med andra ord inga medel som kunde användas 
mer än till saker av tillfällig karaktär och inte verksamhet 

som skulle ha inneburit driftökningar över flera år.
Vi valde att följa Migrationsverkets riktlinjer för dessa me-
del, vilket innebär att de använts för att täcka merkostnader 
och insatser av tillfällig karaktär inom exempelvis förskola, 
fritidshem, skola och andra insatser som underlättar nyan-
ländas etablering.
 
Men vi har inte använt allt, långt därifrån. I slutet av året 
fanns en hel del av dessa medel kvar och det har påver-
kat årets resultat rejält, i positiv riktning. Dessa kvarstående 
medel kommer till allra största del gå in den resultatutjämn-
ingsfond vi har för att kunna användas vid ett senare till-
fälle.

Även budgetarbetet inför 2017 har präglats av en generös 
förstärkning av kommunens verksamheter med hänsyn till 
demografi, inflation och kostnadsökningar. Utan skattehö-
jningar.
 
Vi har att ta vara på en befolkning och en kommun i tillväxt. 
Det är i sig något som inger hopp och framtidstro nu när 
vi är på väg att förverkliga den vision vi har för Fagersta.
 
Fagerstas välfärd formar vi tillsammans!

 

Marino Wallsten (S)
Kommunalråd

”
Det är ytterst viktigt att 
genomföra nödvändiga 
reformer för att möta de 
utmaningar vi ser, både på 
längre sikt och här och nu
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Fagersta kommunfullmäktigeKrislednings-
nämnd Revision

KommunstyrelseÖverförmyndar-
nämnd

Utbildnings- 
och fritidsnämndSocialnämnd

Fagersta kommun organisationsschema 2017

Valnämnd

Kommunkansli Personalkontor Upphandling 
och service

Näringsliv 
och tillväxt

Social-
förvaltning

Utbildnings- och 
fritidsförvaltning

Kansli 
Kommunikation 
Centralarkiv 
Beredskapsfrågor
Finskt förvaltnings-
område

Personal-
administration

Upphandling
Vaktmästeri
Kopiering
Växel och 
reception
Överförmyndar-
verksamhet

Strategiska 
etableringar
Stöd till befintliga 
företag
Nyföretagande
Turism

Individ- och  
familjeomsorg
Social hållbarhet 
Vård och omsorg

Förskola 
Grundskola
Särskola
Kostservice
Fritid
Kultur
Kulturskola
Bibliotek

Fagersta kommunfullmäktige

Norra Västmanlands
Samordningsförbund
Styrelse

Medlemmar: 
Kommunerna
Fagersta, Norberg, 
Skinnskatteberg, Sala, 
Hallstahammar, Sura-
hammar, Försäkring-
skassan, Arbetsför-
medlingen, Landstinget 
i Västmanland

Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Direktion

Medlemskommuner:
Fagersta, Norberg,
Skinnskatteberg

Västmanland-
Dalarnas lönenämnd
Medlemskommuner:
Fagersta, Avesta, 
Hedemora, Norberg,
Skinnskatteberg

Västmanland-
Dalarnas miljö- och 
byggnadsnämnd
Medlemskommuner:
Fagersta, Avesta, 
Norberg

Norra Västmanlands
Ekonominämnd
Medlemskommuner:
Fagersta, Norberg

Norra Västmanlands
Kommunalteknik-
förbund
Direktion

Medlemskommuner:
Fagersta, Norberg

Södra Dalarnas
Räddningstjänst-
förbund
Direktion

Medlemskommuner:
Fagersta, Avesta, 
Hedemora, Norberg

Norra Västmanlands
ekonomiförvaltning

(NVE)

Norra Västmanlands
Kommunalteknik-

förbund (NVK)

Norra Västmanlands
Samordningsförbund

Norra Västmanlands
Utbildningsförbund

(NVU)

Södra Dalarnas 
Räddningstjäns-
förbund (SDR)

Västmanland-
Dalarnas

löneförvaltning

Västmanland-
Dalarnas miljö- och 

byggförvaltning

Ekonomisk 
administration
Kravhantering
Redovisning

Fastigheter
Gator, vägar och parker
Vatten och avlopp
Lokalvård
IT-service
Skogsförvaltning

Utveckla samverkan 
mellan myndigheter 
inom rehabiliterings-
området genom finan-
siell samordning

Gymnasieskola
Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning
Särvux
Svenska för invandrare

Operativ 
räddningsverksamhet
Förebyggande 
verksamhet

Löneadministration för 
personal och 
förtroendevalda inom 
medverkande 
kommuner och 
samverkansorgan

Plan och bygg
Kart och mät
Miljöenhet
Energi- och 
klimatrådgivning

Organisationsschema 2017
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Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018

Socialdemokraterna  14 (38,4 procent)
Vänsterpartiet  10 (29,6 procent)
Sverigedemokraterna 5 (12,6 procent)
Moderaterna  4 (12,3 procent)
Centerpartiet  1 (2,5 procent) 
Liberalerna  1 (2,5 procent)
Övriga   0 (2,2 procent)

Beskrivning
Den politiska organisationen består av kommunfullmäk-
tige, kommunstyrelse och nämnder. Här sitter förtroen-
devalda politiker som i huvudsak arbetar för kommunen 
på sin fritid. Ytterst ansvariga för verksamheten är poli-
tikerna i kommunfullmäktige, som väljs genom allmänna 
val vart fjärde år. 

För varje verksamhet och förvaltning i kommunen finns 
en politiskt ansvarig nämnd. Det är nämnderna som 
beslutar om mål och riktlinjer för sina respektive verk-
samhetsområden. I förvaltningarna arbetar anställda i 
kommunen för att utreda, planera och genomföra det 
som politikerna beslutar om.

Fagersta kommuns organisation skiljer sig från många 

andra kommuner på så sätt att kommunen i hög grad 
driver verksamheter genom samarbete med andra kom-
muner. 

Kommunen samarbetar till exempel om gymnasieskola, 
kommunalteknik, miljö- och byggfrågor, näringslivs-
frågor samt räddningstjänst, men även inom interna 
områden såsom löneadministration. Tillsammans med 
andra kommuner kan kommunen bli mer effektiv både 
vad gäller resursutnyttjande och kvalitet. Genom att 
kommunfullmäktige ger anslag till samarbetsorganen 
och utser egna politiker i styrelse och direktion behåller 
kommunen inflytande över verksamheterna. Fagersta 
kommuns samverkan med andra kommuner beskrivs i 
schemat över kommunens samverkansorganisation.

Politiker i samspråk.
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Kommunens styrmodell 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om Vision2030 som 
gäller från och med år 2017. Vision2030 ersätter Målbild 
Fagersta. I och med att Målbild Fagersta tas bort utgår 
kommunens övergripande mål tas bort och ersätts av 
strategiområden.I uppföljningen av år 2016 gäller den tidi-
gare visionen med tillhörande mål. 

Utgångspunkten för kommunens målstyrning är visionen, 
Målbild Fagersta. Kommunfullmäktige beslutar om över-
gripande mål som utgör grund för de gemensamma in-
riktningsmål som antas av kommunstyrelsen. Nämnderna 
och samarbetsorganisationerna beslutar om effektmål. 
Effektmålen ska vara mätbara, realistiska, påverkbara, 
kända, tydliga, konkreta och tidsbestämda. Effektmålen 
redovisas i externbudget och följs upp i delårsrapport och 
årsredovisning. Nämnderna antar verksamhetsmål som 
redovisas i nämndens internbudget och i nämndens inter-
na årsredovisning.

Målbild Fagersta
Fagersta har en ledande roll i Bergslagens tillväxt och är en 
framstående kommun när det gäller social service, utbild-
ning och klimattänkande. 

I Fagersta är det lätt att leva. Kommunen präglas av trygg-
het, samverkan och framtidstro. Det är nära till naturen 
och kulturen. I Fagersta finns det gott om tid för alla. Inte-
grationen är en naturlig del i Fagerstas samhällsbyggande.  
Vi ska - på ett jämställt och miljömässigt hållbart sätt - pri-
oritera följande områden:

• Infrastruktur och trafik 
• Byggande och boende 
• Tillväxt genom investeringar i kunskap,  
   företagsamhet, miljö och ekonomi

Allt detta ger Livstid: 
• När det går snabbt att få offentlig och kommersiell       
   service  
• När det är lätt att ta sig till jobb och fritidsaktiviteter  
• Då ett ömsesidigt ansvarstagande skapar gemenskap  
  och trygghet 
• Då det är nära till Västerås, Stockholm och andra  
   viktiga knutpunkter.

I Fagersta får du tid, lust och kraft att leva.

Övergripande mål 
Kommunfullmäktige har beslutat om åtta övergripande 
mål för Fagersta kommun.  De övergripande målen för 
Fagersta kommun är:  
 
• Långsiktig hållbar utveckling med god kvalitet och  
  effektivt resursutnyttjande 
• Gott företagsklimat 
• Attraktiv arbetsgivare utifrån en definierad värdegrund 
• Bra utbildning 
• Trygg kommun 
• Regionutveckling genom samarbete, utbyggd  
  infrastruktur och kommunikationer 
• Attraktiva boendemiljöer 
• Fungerande integration 
• Kommunal ekonomi i balans

Anteckningar
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Måluppfyllelse 
Uppföljning av övergripande mål 
Långsiktig hållbar utveckling med god kvalitet och effektivt 
resursutnyttjande.  
Kommunens kollektivtrafik har utvecklats. Flexlinjen 
infördes år 2015. Fagersta har därmed två olika linjer; 
Fagerstalinjen och flexlinjen. Fagersta flexlinje är öp-
pen helgfri måndag till fredag mellan klockan 09:00 
och 14:00. Enligt statistiken har flexlinjen haft cirka 
80 resor per månad under året som gått.  
 
I Fagersta kommuns energi- och klimatstrategi anges 
att utsläppen av växthusgaser för den geografiska 
ytan ska minska med 40 procent mellan åren 1990 
och 2020. Utsläppen har hittills minskat med 48 pro-
cent. 
 
Dock har den totala energianvändningen för den geograf-
iska ytan ökat med fjorton procent sedan år 2008 medan 
kommunorganisationen minskat sin energianvändning 
med elva procent. Målet är en minskning med 20 procent. 
 
Från januari 2016 har Fagersta kommun en anställd jäm-
ställdhetsstrateg. Jämställdhetsstrategen stöttar förvaltnin-
garnas jämställdhetsarbete. Kommunikationsavdelningen 
har inlett ett arbete med normkritik och genusmedveten-
het i den utåtriktade kommunikationen. 
 
Med medel från Europeiska socialfonden har ett samar-
bete mellan Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs 
kommuner inletts genom projektet #jagmed. Kom-
munerna har gemensamt anställt en beteendevetare som 
huvudsakligen ska arbeta mot årskurs nio, i ett år i vardera 
kommun. Uppdraget är att främja eleverna till en positiv 
skolgång, stärka deras självkänsla och framöver minska 
avhoppen från gymnasieskolan samt vara ett stöd till 
föräldrarna.  
 
Arbetet med e-tjänster har fortsatt. Mobilt arbetssätt är 
infört i flera av omsorgens verksamheter. Digitala lås har 
införts på ett hemtjänstområde och tre trygghetslösningar 
är installerade under året. 
 
Bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts. 
 
Gott företagsklimat 
Kommunen bidrar till finansiering av en centrumutveck-
lare för handeln i Fagersta. En fördjupad översiktsplan för 
centrum har tagits fram och åtgärder kommer att vidtas 
utifrån den. Kommunen har bidragit till genomförandet 
av våryran och även lämnad stöd till Sommarlovsentre-
prenörerna där ungdomar får prova på att driva företag. 
 
Kommunen har arbeta för att underlätta företagsetablering-
ar, bland annat genom möten med potentiella exploatörer

och genom att erbjuda mark till konkurrenskraftiga priser. 
 
Bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts.

Attraktiv arbetsgivare utifrån en definierad värdegrund
Heltid som norm införs från 2017 och att all anställn-
ing ska ske till heltid. Personalkontoret har tagit fram en 
broschyr för att marknadsföra kommunen som arbetsgi-
vare gentemot presumtiva kandidater. Personalkontoret 
har även infört kommunövergripande introduktioner för 
nyanställda.
 
Bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts.

Bra utbildning
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 
samt meritvärdet för årskurs 9 har ökat jämfört med år 
2015. Jämfört med liknande kommuner ligger Fagerstas 
värden något lägre. Andelen behöriga elever till nationellt 
program på gymnasiet har ökat.
 
Grundskolan har avslutat SKL:s matematiksatsning 
PISA-15 och fortsätter jobba med matematikgruppen på 
kommunal nivå. Totalt har fyra av fem rektorer deltagit 
i rektorslyftet. Den femte rektorn har påbörjat sin statli-
ga rektorsutbildning.  Olsboskolan har fortsatt ett redan 
påbörjat utvecklingsarbete kring entreprenöriellt lärande 
på träningsskolan. I korthet går det ut på att eleverna gör 
regelbundna studiebesök med olika teman som sedan 
bearbetas vidare i efterföljande dramalektion, där elever-
na får möjlighet att återuppleva besöken med så många 
sinnen som möjligt aktiverade.
 
Förskoleavdelningen prioriterar tre pedagogiska utbild-
ningsområden inom vilka samtlig personal har utbildats: 
barnsyn, kunskapssyn och pedagogisk dokumentation. 
Arbetsmiljön har prioriterats och handlingsplaner utifrån 
resultatet av medarbetarenkäten har upprättats. 
 
Bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts.

Trygg kommun
Kommunen har infört I Väntan På Ambulans (IVPA) 
genom Räddningstjänsten. Det innebär att räddningst-
jänsten kan rycka ut på hjärtstoppslarm och i många fall 
komma före ambulansen.
 
Insatser för en ökad trygghet på biblioteket samt det mo-
bila stödteamets insatser vid Risbroskolan har gett positiva 
resultat. Personal från Ungdomscenter har ätit pedagogis-
ka luncher i Fagerstahallens matsal vilket har förbättrat
måltidsmiljön.
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Material kring FREDA - Våld i nära relation, har tagits fram 
och utbildning har skett under året till medarbetare inom 
förvaltningen.

Bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts.

Regionutveckling genom samarbete, utbyggd infrastruktur 
och kommunikationer
Ängelsberg och Brandbo samt Oti/Bastmora har beviljats 
stöd från statens landsbygdsprogram för bredbandsutbygg-
nad.

I tätorten har Telia fortsatt med den fiberutbyggnad som 
påbörjades under 2015. Ett nytt erbjudande om att ansluta 
sig till fibernätverket har gått ut till de villaägare som bor i 
nu utbyggda områden och som inte antog det första erbju-
dandet. Telia har under hösten gått ut med erbjudandet till 
villaägare i områden där fiber inte byggdes ut i den första 
etappen. Det innebär att med några få undantag kan alla 
villägare i Fagersta kommuns tätort erhålla fiberuppkop-
pling.

Bedömmningen är att det övergripande målet har uppfyllts.

Attraktiva boendemiljöer
Fagersta kommun har under de senaste åren tagit fram ett 
tjugotal sjönära tomter i Norra Sjöhagen. Kommunkansliet 
arbetar med att sälja dessa. Samtliga 14 tomter i etapp ett är 
sålda även tomter i etapp två har sålts.

Under året har tomträttsinnehavare erbjudits att köpa 
sina tomträtter till rabatterat pris. Hittills har fler än fyrtio 
tomträtter sålts. Kommunen äger  fortfarande drygt 200 
tomträtter.

Gratis wifi-områden har införts i kommunen, bland annat 
i Vilhelminaparken. Nya belysningsmiljöer och juldekora-
tioner har installerats i Fagersta och Västanfors.

Bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts.

Fungerande integration
Under året har kommunen med stöd av Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL, startat projektet Inkludera flera. Syftet 
är att skapa nya metoder för att arbeta med medborgardialo-
ger kring komplexa frågor såsom inkludering. Tanken är att 
motverka utanförskap och segregation. Under våren 2017 
kommer arbetsgrupper att skapas utifrån den perspektivin-
samling som skett under hösten. Tanken är att de förslag som 
arbetas fram ska lyftas till politiken för fortsatt behandling. 
 
Ungdomscenter är en viktig aktör inom integration. 
Satsningar på sommarläger med fokus på samarbetsövnin-
gar har gett positiva resultat.

Kommunen har beviljat föreningar, till exempel idrotts- 
och kulturföreningar, bidrag för att kunna arbeta mer ak-
tivt med integration. Bidragen har finansierats av det extra 
statsbidraget för flyktingmottagande.

Bedömningen är att det övergripande målet har uppfyllts.

Kommunal ekonomi i balans
Fagersta kommun har normalt ett resultatmål som anger 
att resultatbudgeten ska ge ett ökning av eget kapital på 
2 procent av kommunens egna kapital, vilket vid budget-
beslutet motsvarade 12,2 miljoner kronor. För år 2016 har 
kommunfullmäktige antagit ett resultatmål på 1 procents 
ökning av eget kapital, vilket motsvarar 6,1 miljoner kro-
nor. Kommunen redovisar ett överskott på 43,2 miljoner 
kronor för år 2016.Det motsvarar en ökning av eget kapital 
med 6,7 procent. Efter att hänsyn tagits till resultatdisposi-
tioner på 21,5 miljoner kronor uppgår det justerade resul-
tatmålet till minus 15,4 miljoner kronor. Årets resultat, 43,2 
mijoner kronor, överstiger resultatmålet med 58,6 miljoner 
kronor. Exklusive samtliga realisationsvinster redovisas ett 
överskott på 39,3 miljoner kronor. Detta innebär att kom-
munen uppnår såväl resultatmål som balanskrav. 

Den sammanfattande bedömningen är att det övergripande 
målet har uppfyllts. Uppfyllelsen av effektmål av betydelse 
för god ekonomisk hushållning redovisas i avsnittet God 
ekonomisk hushållning.

Anteckningar
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Resultat

ResultatResultat

Resultat

Finansiell analys - Fagersta kommun

RK-modellen 
Den finansiella analysen utgår från följande fyra aspekter som är viktiga att beakta:

Vilken balans har kommunen 
haft mellan kostnader och intäk-
ter under året och över tiden? 
Finns det varningssignalet? Hur 
utvecklas investeringarna?

Vilken finansiell motståndskraft 
har kommunen på lång sikt? Vilk-
en betalningsberedskap finns?

Finns det några risker som kan 
påverka kommunens resultat och 
kapacitet? Hur är kommunen 
exponerad finansiellt?

Resultat

Vilken kontroll har kommunen 
över den ekoomiska utvecklin-
gen? Hur väl följs upprättade 
planer?

Finansiell analys - 
Fagersta kommun
För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och 
ekonomisk ställning för Fagersta kommun används en 
finansiell analysmodell som utvecklats av Kommunfor-
skning i Västsverige. Modellen utgår ifrån fyra viktiga fi-
nansiella perspektiv. Dessa  är resultat, kapacitet, riskförhål-
landen samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. 
Målsättningen är att utifrån analysen identifiera Fagersta 
kommuns finansiella möjligheter och problem och därigen-
om kunna klargöra om kommunen har en god ekonomisk 
hushållning som föreskrivs i kommunallagen.

 Resultat och kapacitet
Årets resultat
Fagersta kommun redovisar för år 2016 ett överskott på 
43,3 miljoner kronor (mkr), vilket motsvarar 5,5 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Det positiva resul-
tatet avser i huvudsak utbildnings- och fritidsnämnden och 
finansförvaltningen. I resultatet ingår 32,2 miljoner kronor 
avseende extra medel för  flyktingmottagande.
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Kommunens starka resultat de senaste åren är mycket pos-
itiva för kommunens ekonomi. Det genomsnittliga resulta-
tet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 
uppgår till 4,1 procent under åren 2012-2016. Reservering-
ar har kunnat göras för att kommunen även i framtiden ska 
klara sina åtaganden.

Nettokostnadsandel och avstämning mot resultatmålet
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är 
att det finns balans mellan intäkter och kostnader. Ett van-
ligt mål för god ekonomisk hushållning är att kommunens 
resultat ska utgöra 2 procent (%) av skatteintäkter och stats-
bidrag. Omvänt innebär detta att nettokostnadernas andel 
av skatteintäkter och statsbidrag inte ska överstiga 98%. 

Kommunens resultat på 43,2 mkr motsvarar 5,5 procent av 
skatter och bidrag och nettokostnadernas andel utgör 94,5  
procent. Exklusive effekten av det positiva finansnettot re-
dovisas en nettokostnadsandel på 97 procent.
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Miljoner kronor
2015 2016

Förändring
Miljoner kronor

Förändring
procent (%)

Skatteintäkter och statsbidrag 718,1 793,132 75,0 10,4

Verks. nettokostnader inklusive nedskrivningar -728,0 -770,8 -42,8 5,9

Finansnetto 38,3 20,9 -17,5 -45,5

Resultat 28,4 43,3 14,8 52,2

Miljoner kronor
2015 2016

Förändring
Miljoner kronor

Förändring 
procent (%)

Lönekostnader 542,6 584,1 41,5 7,6

varav löner 495,3 538,9 43,6 8,8

varav pensionskostnader 47,3 45,2 -2,1 -4,4

Entreprenader och köp av verksamhet 1840 225,8 41,8 22,7

Lokalkostnader 75,6 79,7 4,1 5,4

Bidrag 33,7 34,7 1,0 3,0

Övriga kostnader 68,2 74,7 6,5 9,5

Summa 843,4 904,1 22,5 2,7

Miljoner kronor
2015

 
2016

Förändring  
miljoner kronor

Förändring 
procent (%)

Taxor och avgifter 14,5 14,6 0,1 0,9

Hyror 33,4 34,2 0,8 2,4

Bidrag 105,5 153,8 48,3 45,7

Övriga intäkter 45,9 49,6 3,7 8,1

Summa 199,3 252,2 52,9 26,5

Verksamheternas intäkter

Verksamheternas kostnader

Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnads- och intäktsutveckling
För att långsiktigt ha kontroll över kostnadsutvecklingen 
och klara en god ekonomisk hushållning är det viktigt att 
verksamhetens nettokostnader inte ökar snabbare än in-
täkterna. Föregående år redovisade kommunen ett posi-
tivt resultat på 28,4 miljoner kronor. Årets resultat på 43,3 
miljoner kronor är 14,8 miljoner kronor högre. Mellan år 
2015 och år 2016 redovisas en ökning med 5,9 procent av 
verksamhetens nettokostnader, medan skatteintäkter och 
statsbidrag ökade med 10,4 procent. Rensat för effekten på 
verksamhetens nettokostnader och intäkter från extra me-
del för flyktingmottagande uppgår ökningstakten för ca 4,7 
procent för både verksamhetens nettokostnader och skat-
teintäkter och generella statsbidrag.

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens kostnader har ökat med 94,9 miljoner 
kronor eller 10,5 procent.  Kostnader för löner har ökat 
med 8,8 procent, medan kostnaderna för pensioner har 
minskat något. Pensionskostnaderna år 2015 påverkades 
av en engångskostnad. Den ökade kostnaden för köp av 
verksamhet med 41,8 miljoner kronor eller 22,7 procent 
beror framförallt på ökade kostnader för köp av platser för 
ensamkommande flyktingbarn med 11,4 miljoner kronor

(från 12,7 till 24,1 miljoner kronor) , ökat anslag till NVK 
med 9,2 miljoner kronor samt ökat anslag till NVU med 7,4 
miljoner kronor. Den ökade kostnaden för NVK beror på 
att återredovisningen till kommunen blev väsentligt lägre år 
2016 jämfört med år 2015.

I den ökade kostnaden till NVU ingår reglering av acku-
mulerat underskott för SFI.
Ökningen i övriga kostnader med 6,5 miljoner kronor eller 
9,5 procent beror till ca hälften på ökade kostnader för li-
censer med mera, bland annat till följd av uppgraderingen 
av ekonomisystemet.

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter har ökat med 52,9 miljoner kronor 
eller 26,5 procent. Förändringen avser framförallt bidrag 
som har ökat med 48,3 miljoner kronor eller 45,7 procent. 
Ersättningarna från Migrationsverket har fördubblats från 
41,8 miljoner kronor år 2015 till 81,5 miljoner kronor år 
2016. Därutöver har statsbidragen från Skolverket och So-
cialstyrelsen mer än fördubblats, dock från betydligt lägre 
nivåer. Ersättningarna från Skolverket har ökat från 5,1 
miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor och ersättningar-
na från Socialstyrelsen från 2,2 till 4,9 miljoner kronor.
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Nämndernas nettokostnadsutveckling

Nämndernas nettokostnadsutveckling
Nämndernas nettokostnader ökade med 36,8 miljoner kro-
nor eller 5,1 procent mellan år 2015 och år 2016. 

Kommunfullmäktige redovisar minskade nettokostnader 
med 0,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 23,7 procent. 
Minskningen beror i huvudsak på revisionens köp av 
utredningstjänster.  Kommunstyrelsen redovisar ökade net-
tokostnader med 9,7 procent.  Ökningen beror framförallt 
på ökade kostnader för Norra Västmanlands Kommunal-
teknikförbund (NVK) och Norra Västmanlands Utbild-
ningsförbund (NVU). NVK redovisar dock ett överskott 
jämfört med budget, medan NVU redovisar ett underskott. 
Väsmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd har un-
der flera år återredovisat överskott. 

Utbildnings- och fritidsnämndens nettokostnader har ökat  
med 1,6 procent mellan år 2015 och år 2016. Nämnden 
redovisar ett överskott med 11,2 miljoner kronor jämfört 
med budget. Statsbidragen från Skolverket har ökat från 
3,1 miljoner kronor till 12,5 miljoner kronor mellan år 2015 

och 2016 och statsbidragen från Migrationsverket från 1,7 
miljoner kronor till 9,2 miljoner kronor. Den genomsnit-
tliga årliga ökningstakten för nämndens verksamheter har 
under den senaste femårsperioden uppgått till 5,9 procent.

Socialnämndens nettokostnader ökade med 6,2 procent 
mellan år 2015 och år 2016. Ökningen avser framförallt 
äldreomsorgen och LSS/psykiatri. Den genomsnittliga 
årliga ökningstakten för nämndens verksamheter har under 
den senaste femårsperioden uppgått till 4,7 procent.

Totalt sett har nämndernas nettokostnader ökat med 5 pro-
cent årligen under den senaste femårsperioden.

Kommunalskatt
Skattesatsen år 2016 var 22,11 procent. 

Budgetavvikelser
Totalt redovisas ett överskott på 62,8 miljoner kronor jäm-
fört med budget, varav 12,7 miljoner kronor avser nämn-
derna och 50,1 miljoner kronor avser finansförvaltningen.

Miljoner kronor
2015 2016

Förändring 
miljioner kronor

Förändring 
procent (%)

Kommunfullmäktige 2,0 1,5 -0,5 -23,7

Kommunstyrelsen 149,0 163,5 14,5 9,7

NVK 25,8 35,0 9,2 35,7

NVU exkl. SFI för ensamk. och övriga invandrare 71,9 74,6 2,7 3,8

MBN 5,3 4,8 -0,5 -8,9

SDR 10,4 10,9 0,5 4,8

NVE 4,2 5,1 0,9 20,5

Utbildnings- och fritidsnämnden 275,5 279,9 4,4 1,6

Socialnämnden 295,8 314,2 18,4 6,2

Summa nämnderna 722,3 759,1 36,8 5,1

Miljoner kronor
2013

 
2014 2015

 
2016

Kommunfullmäktige 0,0 0,1 -0,6 0,1

Kommunstyrelsen 19,3 23,7 11,6 4,8

NVK 9,2 17,9 10,2 0,7

NVU exkl. SFI för ensamk, och övriga invandrare 1,0 0,0 -4,3 -2,9

MBN 0,1 0,4 1,2 1,6

SDR 0,0 0,0 0,4 0,2

NVE 0,4 0,2 0,4 -0,3

Utbildnings- och fritidsnämnden 1,5 2,0 0,0 11,2

Socialnämnden 1,5 2,2 1,9 -3,4

Summa nämnderna 22,3 27,9 12,9 12,7
Finansförvaltning 19,7 1,7 26,0 50,1

Summa inkl finansförvaltn 42,0 29,7 38,9 62,8

Budgetavvikelser
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Kommunfullmäktige redovisar ett mindre överskott på 0,1 
miljoner kronor.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 4,7  miljon-
er kronor jämfört med budget, varav 1,1 miljoner kronor 
avser verksamhetsbidrag till samarbetsorganisationerna, 
0,9 miljoner kronor kommunstyrelsens förvaltningar och 
2,7 miljoner kronor övrig verksamhet. Störst avvikelser för 
samverkansorganisationerna redovisar NVU och Västman-
land- Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd. NVU:s under-
skott på 2,9 miljoner kronor beror på underskottstäcknng 
för SFI med 4,8 miljoner kronor. Gymnasieskola och vux-
enutbildning redovisar ett överskott på 1,9 miljoner kro-
nor. Västmanland- Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd re-
dovisar ett överskott på 1,6 miljoner kronor huvudsakligen 
till följd av vakanser i samband med personalomsättning. 
Överskottet för kommunstyrelsens förvaltningar, 0,9 mil-
joner kronor, beror bland annat på lägre kostnader för up-
phandling samt lägre kostnader för personaladministration. 
Överskottet för kommunstyrelsens övriga kostnader avser 
i huvudsak försäljning av tomträtter, 2,4 miljoner kronor.

Utbildning- och fritidsnämndens bokslut för året visar ett 
överskott på 11,2 miljoner kronor. Nämnd och central för-
valtning visar ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Nämnd-
verksamheten visar ett överskott med 2,9 miljoner kronor, 
vilket avser orörd buffert. Central förvaltning redovisar ett 
underskott med 1,2 miljoner kronor då vissa kostnader av-
seende skolverksamheten har bokförts här. Kostservice re-
dovisar en budget i balans. Förskoleverksamheten redovis-
ar ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Lönekostnaderna 
har blivit avsevärt lägre än budgeterat då vikarier ersatt 
ordinarie personal med lägre lön. Det har ökade interkom-
munala kostnader till Västanfors-Västervåla församling för 
öppnandet av två nya avdelningar under hösten 2016. 

Grundskolans årskurs 1-9 redovisar  ett överskott på 8,1 
miljoner kronor, där merparten av överskottet består av 
eftersökta medel för utbildning för asylsökande barn från 
Migrationsverket med 7,8 miljoner kronor. 1,3 miljoner 
kronor avser eftersökta medel från 2015 och övriga 6,5 
miljoner kronor är ersättning för 2016.
Förskoleklassverksamheten redovisar ett mindre under-
skott med 0,1 miljoner kronor. Fritidshemsverksamhet vis-
ar ett underskott på 1,0 miljoner kronor. 
Orsaken är lägre intäkter än budgeterat och en avvikelse 
mellan budgeterade medel och faktiskt utfall för interkom-
munala avgifter. Utfallet för särskolans verksamhet visar 
ett överskott med 0,9 miljoner kronor. Kulturskolan och 
biblioteksverksamheten redovisar ett överskott mot budget 
på 0,4 miljoner kronor beroende på att personalkostnad-
erna blev lägre än budget samtidigt som införandet av ett 
nytt bibliotekssystem försenades. Kulturarvet redovisar ett 
överskott på 0,2 miljoner kronor där avsatta medel för kul-
turarrangemang inte förbrukats. Turismverksamheten

redovisar ett överskott med 0,1 miljoner kronor beroende 
av ökade intäkter för besöksmålen. Fritidsverksamheten re-
dovisar ett överskott med 0,4 miljoner kronor där orsaken 
är lägre lönekostnad än förväntat på grund av vakans under 
året.

Socialnämndens resultat för 2016 visar ett underskott på 3,4 
miljoner kronor i förhållande till budgetramen.Socialnämn-
dens egen ram och den gemensamma administrationen vis-
ar ett överskott på 4,7 miljoner kronor av den reserv som 
finns för oförutsett och utjämning av verksamhetens kost-
nader.  Individ- och familjeomsorgen redovisar ett under-
skott på 0,4 miljoner kronor som kan härledas till ett ökat 
antal externa vuxenplaceringar.  Vård- och omsorgs totala 
resultat överstiger budgetramen med 10,3 miljoner kronor. 
Ett överskott på 1,2 miljoner kronor redovisas för admin-
istrationen. Äldreomsorg och sjukvård visar ett underskott 
på 11 miljoner kronor trots finansiering via stimulansme-
del. Det beror på fler orsaker. På vissa boenden är vård-
tyngden extra hög och mer personal är insatt. Hemtjänsten 
har haft ökad personalbemanning i början av året för att 
delade turer är borttagna på prov. Det har varit högt tryck 
på korttids på Kanalen trots att Visiten finns. Parboendet 
på Malmen drar extra personal. Rustning av lägenheter på 
Stolpvreten har tagit längre tid än önskvärt. LSS-verksam-
heten lämnade ett överskott på 1 miljoner kronor. Psyki-
atrin överskred budget med 1,8 miljoner kronor på grund 
av köp av fler externa platser.  Social Hållbarhets resultat 
blev ett överskott på 2,6 miljoner kronor. Det beror på 
mindre utbetalt försörjningsstöd med 1,7 miljoner kronor, 
men även på några färre anställningar än planerat.

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 50,1  mkr 
jämfört med budget, varav 32,2 miljoner kronor avser ex-
tra statsbidrag för flyktingmottagande. Skatteintäkter och 
generella statsbidrag blev 3,8 miljoner kronor högre än 
budget. Kompensation för löneökningar är utfördelad till 
verksamheterna.
Utfallet blev 1,9 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Finansnettot blev 4,1 miljoner kronor bättre än budgeter-
at, varav 1,4 miljoner kronor avser högre  utdelning från 
VB Energi. Resterande består av realisationsvinster, lägre 
finansiell kostnad för pensionsskulden med mera. Arbets-
givaravgifter och arbetsmarknadsförsäkringar blev bli 0,4 
miljoner kronor högre än budgeterat. Förändringen av se-
mesterlöneskulden var budgeterad till en ökning med 2,0 
miljoner kronor. Utfallet blev en minskning med 0,5 mil-
joner kronor. Pensionskostnader blev 1,2 miljoner kronor 
högre än budgeterat. Övriga poster visar ett överskott om 
totalt 7,2 miljoner kronor. Här ingår 4,6 miljoner kronor i 
ej anspråktagna medel för hyreshöjningar till följd av inves-
teringar.  Därutöver ingår också bland annat 1,5 miljoner 
kronor i större återredovisning än budgeterat från NVK 
vad gäller medel för underhåll. I tabellen nedan specificeras 
användningen av till extra statsbidrag för flyktingmottagande.
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Statsbidrag för flyktingmottagande Plan Utfall Avvikelse
Utbetalt 2015 47,9 47,9

Periodisering 1/13 2015 -3,7 -3,7

Återstår till 2016 44,2 44,2

Kostnader 
Moduler för undervisning -2,7 -2,7 0,0

Utökad skolskötersketjänst vid Alfaskolan -0,3 -0,3 0,0

Vidareutveckling av Språnget -2,7 -2,4 -0,3

Medel till mobilt stödteam -2,6 -1,6 -1,0

Medel till NVU -1,5 -1,5 0,0

Internationell bibliotikarie -0,3 -0,3 0,0

Sponsring Fagersta Golfklubb -0,4 -0,4 0,0

Sponsring Fagersta Södra -0,2 -0,2 0,0

Fagersta Södra - Bidrag till minibuss -0,1 -0,1 0,0

Utbildning och fritidsnämnden, merkostnader -2,5 -2,0 -0,5

Norrby Teater -0,1 -0,1 0,0

Matfestival Familjens Hus -0,1 -0,1 0,0

Hockeyskola FAIK -0,1 -0,1 0,0

Arbete mot våldsbejakande extremism hösten 2016 -0,1 -0,1 0,0

Fagersta Södra - tillägg utbyggnad Onsjövallen -0,2 -0,2 0,0

AK Stålpojkarna - arbete med flyktingbarn -0,2 -0,2 0,0

Summa -13,8 -12,0 -1,8

Återstår 2016 av tillfälligt statsbidrag 30,4 32,2

Resultatdisposition 
Vid överskott kan kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisningen besluta om öronmärkning av resultatet 
för olika ändamål. Öronmärkningar kan göras om resulta-
tet exklusive den del av resultatet som härrör sig till pen-
sionsmedelsförvaltningen är positivt. Kolumnen Resultat-

dispositioner innehåller öronmärkta medel till och med 
2016, inklusive beslut om budget 2017 till 2019. Kolum-
nen Förbrukat/beslutat innehåller förbrukade medel samt 
beslut om förbrukning. Kommunfullmäktige har ännu inte 
beslutat om resultatdispositioner för år 2016. 

Resultatdispositioner

Ändamål (Tusen kronor) Resultatdisposition Förbrukat/ beslutat Återstår
Borgensåtaganden 20,4 0,0 20,4

Pensioner 102,2 26,1 76,1

Underhållsåtgärder 20,0 20,0 0,0

Målbild Fagersta 45,2 42,8 2,3

Resultatutjämning 75,4 61,5 13,9

Hälsobefrämj åtg 10,5 9,5 1,0

Klimatbefrämj åtg 5,0 1,4 3,6

Citybanan 15,0 14,2 0,8

Social investeringsfond 8,0 5,0 3,0

Insatser för de mest sjuka 5,4 5,5 -0,1

Summa 307,1 186,0 121,1
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Investeringar 
Nettoinvesteringsvolymen minskade från 45,2 miljoner 
kronor år 2015 till 37,6 miljoner kronor år 2016. 

Bruttoinvesteringarna år 2016 uppgick totalt till 41,8 mil-
joner kronor. 

Kommunstyrelsens investeringar uppgår till 33,0 miljoner 
kronor, varav 34,5 miljoner kronor avser investeringar via 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. De störs-
ta investeringarna år 2016 är ventilation till Kolmilegränd 
för 10,0 miljoner kronor, fasad- och fönsterbyte kommun-
huset för 6,7 miljoner kronor samt  etapp 2 Mariaskolan 
för i år anvisade där 5,3 av 9,5 miljoner kronor uppar-
betats. Investering i om- och tillbyggnad Per-Olskolan 
Hus C och D har uppgått till totalt 4,2 miljoner kronor. 
Vad gäller kommunstyrelsens övriga investeringar redovi-
sas en nettoinvestering på -1,4 miljoner kronor. Invest-
eringsutgiften uppgår till 2,3 miljoner kronor  och avser 
bland annat investering i skatepark för 1,2 miljoner kronor 
och belysning till Högbyn för 0,3 miljoner kronor. Invest-
eringsinkomsten på 3,7 miljoner kronor avser i huvudsak 
försäljning av tomträtter.

Utbildnings- och fritidsnämnden har investerat 3,3 mil-
joner kronor, varav 0,7 miljoner kronor avser datorer ”En 
till en” i årskurs 7-9. Därutöver har nämnden investerat 
ytterligare ca 0,6 miljoner kronor i datorer  till förskola 
och grundskolan. Nämnden har också investerat ibland 

annat inventarier till grundskolan och kostverksamheten. 
Socialnämnden har investerat 1,3 miljoner kronor, varav 
cirka hälften avser inventarier till Solliden.
Bruttoinvesteringarna på 41,8 miljoner kronor mots-
varar 5,4 procent av verksamhetens nettokostnader. 
En genomsnittlig svensk kommun, utöver kommuner i 
storstadsregionerna, ligger över tid på 8 till 9 procent när 
det gäller detta nyckeltal. Genomsnittet i Västmanlands 
län uppgick till ca 6 procent per år mellan 2013 och 2015  
medan genomsnittet för Fagersta kommun uppgick till 5,7 
procent under samma period. Budgeterad nivå för 2015 
var 179,6 miljoner kronor, vilket motsvarar drygt 23 pro-
cent av verksamhetens nettokostnader. I den budgeterade 
nivån ingår 69 miljoner kronor i ombudgeterade invester-
ingsmedel från år 2015.

Diagrammet visar investeringsvolymen under den senaste 
femårsperioden.
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POKÉMON GO - Två välbesökta Pokémon Go event  som arrangerades i Vilhelminaparken under augusti/september 2016. 
Eventet ingick i projektet Inkludera flera där tanken är att motverka segregation och utanförskap, samt främja integration och 
inkludering.
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(Miljoner kronor) Budget Utfall, netto Budget-
avvikelse

Kommunstyrelsen 170,1 33,0 137,0

varav i egen regi 3,8 -1,4 5,2

varav entr. NVK 166,3 34,5 131,8
Utbildnings- och 
fritidsnämnden

6,1 3,3 2,8

Socialnämnden 3,5 1,3 2,3

Summa 179,6 37,6 142,1

Budgetavvikelser investeringar

Budgetavvikelse
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 142,1 miljon-
er kronor, varav 131,8 avser kommunstyrelsens investe-
ringar genom Norra Västmanlands Kommunalteknikför-
bund. 

För kommunstyrelsens egna investeringar redovisas ett 
överskott på 5,2 miljoner kronor. Överskottet beror i hu-
vudsak på inkomster från försäljning av tomträtter.

Kommunstyrelsens investeringar genom NVK visar ett 
överskott på 131,8 miljoner kronor, varav 75,4 miljoner 
kronor avser ofördelade investeringsmedel. I de ofördelade 
investeringsmedlen ingår bland annat 40,0 miljoner kronor 
för nytt äldreboende. Resterande överskott på 56,4 miljon-
er kronor avser bland annat nytt produktionskök med 38,8 
miljoner kronor (pågående) och om- och tillbyggnad av 
Per-Olsskolans hus 6 med 8,9 miljoner kronor.

Utbildning- och fritidsnämnden redovisar ett överskott 
på  2,8 miljoner kronor för investeringar. Här ingår ej 
förbrukade medel för köp av inventarier till grundskola, 
kostservice och särskola med totalt 1,1 miljoner kronor.  
Därutöver ingår bland annat ej förbrukade medel för skylt-
program med 0,6 miljoner kronor.  Socialnämnden visar ett 
överskott på 2,3 miljoner kronor för investeringar. I över-
skottet ingår 2,0 miljoner kronor i ej förbrukade medel för 
systemen Pulsen och Phonirocare. 

Investeringarna har finansierats med egna medel.

Risk och kontroll
Riskperspektivet beskriver vilka risker som kommunens 
ekonomi kan utsättas för och som kan påverka kommunens 
resultat och kapacitet på kort och lång sikt. Här analyseras 
bland annat kassalikviditet, borgensåtagande samt pen-
sionsskulden.

Soliditet
Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka 
på lång sikt. Den anger hur stor del av de totala tillgångarna 
som kommunen äger, det vill säga eget kapital i förhållande 
till det totala kapitalet. 

De faktorer som påverkar soliditeten är resultatutvecklin-
gen samt tillgångar och skulders förändring. De starka re-
sultaten under tidigare år har medfört en ökande soliditet. 
Fagersta kommuns soliditet per den sista december 2016 
uppgår till 70 procent exklusive ansvarsförbindelsen för 
pensioner, det vill säga den del av pensionsskulden som re-
dovisas utanför balansräkningen, och 35 procent inklusive. 
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen har försämrats då 
de totala tillgångarna har ökat snabbare än det egna kapi-
talet. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen har däremot 
ökat, vilket beror på att ansvarsförbindelsen värderas lägre.

Soliditet Inklusive pensionsskuld

Skulder och borgensåtaganden
År 1996 övertog kommunen Stiftelsen Fagerstahems låne-
skuld på 176 miljoner kronor. Därefter har låneskulden 
stegvis amorterats av. I mars år 2004 hade kommunen 
amorterat hela den återstående skulden och var därmed 
skuldfri. Inga nya lån har tagits upp sedan dess.

Borgensåtagandena per den sista december år 2016 up-
pgick till  48,2 miljoner kronor, vilket innebär en minsk-
ning med 3,3 miljoner kronor jämfört med år 2015. Min-
skningen avser till största del minskat borgensåtagande för 
Vafab Miljö Kommunalförbund från 16,9 miljoner kronor 
till 14,0 miljoner kronor. Orsaken är att kommunen inte 
behöver gå i borgen för Vafabs pensionsskuld. Merparten 
av kommunens övriga borgensåtaganden avser två bost-
adsrättsföreningar. Kommunen har avsatt 20,4 miljoner 
kronor för eventuella framtida kostnader.
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Finansnetto
Finansnettot består av finansiella intäkter, som ränteintäk-
ter och aktieutdelning, samt finansiella kostnader som i hu-
vudsak är räntekostnader på pensionsskulden. Sedan mars 
år 2004 är kommunen skuldfri och har inga räntekostnader 
på lån. Finansnettot för år 2015 uppgår till 20,9 miljoner 
kronor. I finansnetto 2016 ingår realisationsvinster med 0,9 
miljoner kronor. Utdelningen från VB Energi gav 14,0 mil-
joner kronor.
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Likviditetsförvaltning 
Likviditetsförvaltning på kort sikt avser placeringar som 
är två år eller kortare. Enligt kommunens finanspolicy ska 
kommunens likviditet alltid vara så stor att en god betaln-
ingsberedskap kan hållas. Kommunen har löpande likvidi-
tetsplaner för att säkerställa detta. 

Kassa och bank
Kassa och bank uppgick till 61,4 miljoner kronor per den 
sista december år 2016. Per den sista december 2015 up-
pgick kassa och bank till 129,2 miljoner kronor. Kommu-
nen har på grund av det rådande ränteläget medvetet min-
skat inlåningen på banken till förmån för andra typer av 
kortsiktiga placeringar.
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Kassalikviditet
Kassalikviditeten definieras som omsättningstillgångar/
kortfristiga skulder. En kassalikviditet över 100 procent 
innebär att kommunen inom en ettårsperiod kan betala 
de kortfristiga skulderna. Kassalikviditeten per den sista 
december år 2016 uppgick till 229 procent. Per den sista 
december 2015 uppgick kassalikviditeten till 222 procent. 
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Pensioner
Fagersta kommuns totala pensionsåtagande uppgår till 
419,5 miljoner kronor, vilket är en minskning med 7,2 mil-
joner kronor eller 1,7 procent jämfört med den sista de-
cember år 2015. Pensioner intjänade från och med 1998 
redovisas som en avsättning i balansräkningen medan pen-
sioner intjänade fram till 1998 redovisas som en ansvars-
förbindelse, det vill säga utanför balansräkningen. Avsät-
tningen avser Fagersta kommun, NVU och NVK.

Pensionsförplikt.  
(miljoner kronor)

2015-12-31 2016-12-31 Förändr 
mkr

Förändr  
procent

Avsättningar 69,8 72,9 3,1 4,4%

Ansvarsförbindelse 356,9 346,6 -10,3 -2,9%

Summa 426,7 419,5 -7,2 -1,7%
Pensionsportföljen 210,5 222,2 11,7 5,6%

Återlånade medel 216,2 197,3 -18,9 -8,8%
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Avsättningen
Avsättningen i balansräkningen för pensioner intjänade 
från och med 1998 uppgick per den sista december år 2016 
till 72,9 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 3,1 
miljoner kronor eller 4,4 procent  jämfört med den sista 
december 2015. Avsättningen avser pensionsförpliktelser 
för Fagersta kommun, NVU och NVK.

Ansvarsförbindelsen
Ansvarförbindelsen för pensioner intjänade fram till 1998 
uppgick per den sista december år 2016 till 346,6 miljoner 
kronor, vilket innebär en minskning med 10,3 miljoner kro-
nor jämfört med den sista december 2015. För att utjämna 
kostnaderna för de ökande pensionsutbetalningarna ur ans-
varsförbindelsen, som når sin högsta nivå 2027, har Fagers-
ta kommun byggt upp en pensionsfond. Under perioden 
2000-2013 har kommunen avsatt 102,2 miljoner kronor för 
att täcka framtida pensionsutbetalningar. Marknadsvärdet i 
pensionsportföljen är 222,2 miljoner kronor och kommu-
nen har återlånat 197,3 miljoner kronor.

Finanspolicy
Fagersta kommun har en finanspolicy som bland annat 
omfattar organisation och ansvarsfördelning samt riskhan-
tering för likviditetsförvaltning, utlåning, upplåning, lång-
siktigmedelsförvalting och pensionsmedelsförvaltning. 
Fagersta kommun har ett rådgivningsavtal med Söderberg 
& Partners vad gäller förvaltning av finansiella tillgångar.

Pensionsmedelsförvaltning
Pensionsmedelsförvaltningen regleras i kommunens fi-
nanspolicy. Söderberg & Partners har på uppdrag av 
Fagersta kommun analyserat och övervakat förvaltningen 
av de pensionsmedlen. Diagrammet nedan visar den reala 
kostnadsutvecklingen avseende utbetalningar av pensions-
skulden (ansvarsförbindelsen). 

Diagrammet visar också hur stor del av kostnaderna som 
pensionsfonden beräknas täcka.

Förvaltningen är konstruerad utifrån principen att den 
marknadsvärderade konsolideringen (värdet på tillgån-
garna/värdet på skulden) alltid ska överstiga 100 procent. 
Konsolideringen uppgick per den sista december år 2016 
till 135 procent, vilket motsvarar nivån i december år 2015.

Marknadsvärde 
(miljoner kronor)

2015-12-31 2016-12-31

Tillgångarna 210,5 222,2

Skulden 156,2 164,2

Konsolidering % 135% 135%

Konsolidering

Förvaltningen av pensionsportföljen har skett i samråd med 
Söderberg & Partners som även har i uppdrag att bevaka 
att placeringar sker i enlighet med finanspolicyn. Per den 
sista december år 2016 uppgick pensionsportföljens värde 
till 222,2 miljoner kronor. Portföljens värde har under året 
stigit med 5,58 procent, vilket är 1,28 procentenheter säm-
re än index. Portföljen hade per den sista december 2016 
följande utseende, uttryckt som procentuell fördelning på 
olika tillgångsslag:

Tillgångsallokeringen är relativt oförändrad jämfört med 
december år 2015.  Resultateffekt från pensionsportföljen 
var plus 4,8 miljoner kronor.

Övrig långsiktig medelsförvaltning
Övrig långsiktig medelsförvaltning avser placering av över-
likviditet som inte bedöms behövas för att täcka kommun-
ens likviditetsbehov inom en tvåårsperiod. Söderberg & 
Partners bistår även i denna förvaltning. Per den sista de-
cember år 2016 uppgick den så kallade överlikviditetsport-
följens värde till 303 miljoner kronor. Portföljens värde har 
under året stigit med 1,5 procent, vilket är 1,9 procenten-
heter sämre än index.  Nedan framgår placeringen av de 
medel som är avsatta till övrig långsiktig medelsförvaltning. 

Övrig långsiktig medelsförvaltning



25Årsredovisning 2016, Förvaltningsberättelse

Resultateffekten från övrig långsiktig medelsförvaltning var 
plus 3,0 miljoner kronor. Portföljen är investerad i produk-
ter med låg risk och allokeringen mellan tillgångsslag är i 
stort sett oförändrad jämfört med december år 2015.

Prognosavvikelser
Prognostiserat resultat i delårsrapporten var 39,9 miljon-
er kronor, vilket betyder att resultatet i bokslutet om 61,7 
miljoner kronor blev väsentligt bättre än prognostiserat. 
Skillnaden mellan tidigare prognoser och bokslut för ut-
bildnings- och fritidsnämnden beror i huvudsak på ovän-
tat stora ersättningar från Migrationsverket som betalades 
ut i december. Vad gäller socialnämnden består skillnaden 
bland annat i vissa engångskostnader som har uppstått eft-
er delårsrapporten. För finansförvaltningen blev ett antal 
kostnadskoster lägre än beräknat, bland annat kompensa-
tion för löneökningar, kompensation för hyreshöjningar 
till följd av investeringar samt förändring av semesterlöne-
skulden. Därutöver blev skatteintäkter och generella stats-
bidrag högre än prognostiserat.

Miljoner kronor April Augusti Bokslut
Kommunfullmäktige 0,0 0 0,1

Kommunstyrelsen -0,8 2,2 4,8

Utb.- och fritidsnämnden 0,0 0,0 11,2

Socialnämnden 0,0 0 -3,4

Summa nämnderna -0,8 2,2 12,7
Finansförvaltning 40,8 37,7 50,1

Summa inkl. finansförvaltn. 40,0 39,9 62,8

Årets resultat för Fagersta kommun efter balanskravsjust-
eringar uppgår till ett överskott om 11,0 miljoner kronor. 
Fagersta kommun har fattat beslut om att inte tillämpa re-
gelverket för resultatutjämningsreserv (RUR).

Marknadsvärde 
(miljoner kronor) 2016

Årets resultat 43,2

Reducering av samtliga realisationsvinster -3,9

Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter

Vissa realisationsförluster enligt undantagsmö-
jligheter

Orealiserade förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 39,3
Reservering till resultatutjämningsreserv

Disponering från resultatutjämningsreserv

Balanskravsresultat 39,3

Balanskravsutredning

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunen fastställa mål 
och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning i verksamheterna. För ekonomin ska anges de 
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 
hushållning.

Verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning 
Utifrån ett verksamhetsperspektiv innebär god ekonom-
isk hushållning att verksamheten bedrivs kostnadseffek-
tivt och ändamålsenligt. Det ska finnas ett klart samband 
mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. 
Detta kräver en utvecklad planering med framförhållning 
och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt bra 
uppföljningssystem. Kommunens målstyrningsmodell ska 
underlätta styrningen och uppföljningen av verksamheterna. 

Finansiella mål av betydelse för god ekonomisk hushållning  
Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens fi-
nansiella ställning och utveckling. Målen anger de finan-
siella förutsättningarna eller ramarna för den verksamhet 
kommunen bedriver. Den allmänna utgångspunkten för 
det finansiella perspektivet är att varje generation själv 
måste bära kostnaderna för den service som den kon-
sumerar. Resultatet måste därför vara tillräckligt stort för 
att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även 
nästkommande generation utan att behöva uttaxera högre 
skatt. Med utgångspunkt från kommunens ekonomiska 
situation, ska kommunen ange en tydlig ambitionsnivå för 
den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av 
mål. Kommunfullmäktige har fastställt ett övergripande 
mål för god ekonomisk hushållning ur det finansiella pers-
pektivet, Kommunal ekonomi i balans. Därutöver finns ett  
gemensamt inriktningsmål, Upprätthålla en långsiktigt 
välskött ekonomi med stabila ekonomiska förutsättningar för 
god kvalitet i verksamheten, med underliggande effektmål:

Prognosavvikelser

Enligt kommunallagen får enskilda kommuner och landst-
ing inte besluta om en budget där kostnaderna överstiger 
intäkterna, det så kallade balanskravet. Om resultatet ändå 
blir negativt måste det kompenseras med överskott inom tre 
år. Varje år ska kommunen i förvaltningsberättelsen redovisa 
en så kallad balanskravsutredning.  Vid avstämning mot bal-
anskravet är huvudprincipen att realisationsvinster  inte ska 
inräknas i intäkterna. Vidare är huvudprincipen att realisa-
tionsförluster ska medräknas i avstämning mot balanskravet.

God ekonomisk hushållning  
och balanskravsutredning 
 Balanskravsutredning
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• Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnads- 
  effektivt sätt (gemensamt effektmål)

• Årets resultat ska ge ett överskott/ökning med  
  2 procent av kommunens eget kapital

• Skattefinansieringsgraden av investeringar ska  
  vara 100 procent

• Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska hållas  
  oförändrad eller öka

• Avgiftens andel av kostnaderna ska inte tillåtas  
  att minska

• Kostnader och intäkter ska i så stor utsträckning som    
  möjligt påföras rätt verksamhet i förhållande till vad  
  som är ekonomiskt motiverat

• Verksamheterna ska ha en budget i balans (gemen 
  samt effektmål)

Årets resultat ska ge ett överskott/ökning med 2 procent av kom-
munens eget kapital.
Målet är uppfyllt. Årets resultat ger ett en ökning av kom-
munens eget kapital med 6,7 procent. Det bör noteras att 
det inför år 2016 gjordes ett avsteg från grundprincipen 
och att resultatmålet sattes till 1 procent.

Verksamheterna ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt (gemen-
samt effektmål).
Målet är delvis uppfyllt. Nämnderna redovisar varierande 
resultat. Flera verksamheter redovisar goda resultat i jäm-
förelse med andra kommuner.

Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara 100 procent.
Målet är uppfyllt. Skattefinansieringsgraden uppgick till 177 
procent.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska hållas oförändrad eller 
öka.
Målet är uppfyllt. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen 
har ökat från 31 procent till 35 procent.

Avgiftens andel av kostnaderna ska inte tillåtas att minska.
Målet är uppfyllt. Kommunen övergår successivt till index-
uppräkningar av avgifter för att säkerställa att avgiftens an-
del av kostnaderna ska bibehållas. 

Kostnader och intäkter ska i så stor utsträckning som möjligt 
påföras rätt verksamhet i förhållande till vad som är ekonomiskt 
motiverat.
Målet är uppfyllt. Exempelvis fördelas kostnader för IT- 
service, vaktmästeri och kommunbilar.

Verksamheterna ska ha en budget i balans (gemensamt effektmål).
Målet är delvis uppfyllt. Resultaten varierar.

Sammanfattande kommentar
Bedömningen är att Fagersta kommun uppnår målet om 
god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet, 
då flertalet av de finansiella målen uppnås och att Fagersta 
kommun har en relativt stark finansiell profil.

Kommunforskning i Västsverige har för 2015 tagit fram 
en rapport som analyserar kommunens finansiella läge och 
hur kommunen har utvecklats i förhållande till övriga kom-
muner i Västmanlands län de senaste tre åren.  Jämförelsen 
bygger på en speciellt framtagen finansiell profil.

Den finansiella profilen är konstruerad som ett polärdia-
gram. Diagrammet innehåller dels fyra finansiella pers-
pektiv, dels åtta finansiella nyckeltal som är viktiga ur en 
kommuns finansiella horisont. De fyra perspektiven är 
långsiktig betalningsberedskap eller kapacitet, kortsiktig 
betalningsberedskap, riskförhållande samt kontroll över 
den finansiella utvecklingen. Profilen är ett komplement till 
analyser som visar jämförelser över tid. Diagrammet har 
skalan 1 till 5. Det finns tio kommuner i Västmanlands län. 
Den kommun som har den starkaste observationen får en 
femma, de två kommuner som följer får en fyra, de fyra 
kommunerna som ligger i mitten får en trea. Därefter följer 
två kommuner som får en tvåa och den svagaste kommu-
nen får en etta. Den heldragna linjen redovisar poängen 
för Fagersta kommun. Den streckade ringen visar trean i 
den analyserade gruppen. Ligger kommunen utanför den 
streckade ringen har den ett starkare värde än tre i gruppen 
och omvänt.

Nedan redovisas uppföljning av mål för god ekonomisk 
hushållning ur det finansiella perspektivet. Uppföljning av 
mål för god ekonomisk hushållning ur verksamhetspers-
pektiv redovisas i nämndernas verksamhetsberättelser.

Anteckningar
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Fagerstas finansiella profil i förhållande till Västmanlands län

Fagerstas finansiella profil i förhållande till riket

Kommunkoncernen

Den egentliga kommunkoncernen består av Fagersta 
kommun, Västbergslagens Energi AB med dotterbolagen 
Västerbergslagens Elnät AB och Västerbergslagens Försäl-
jnings AB, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
(NVK) samt Norra Västmanlands Utbildningsförbund 
(NVU). 

Kommunens äger 20,8 procent av Västbergslagens Energi 
AB och aktieinnehavet är bokfört till 6,0 miljoner kronor. 
Majoritetsägare är Vattenfall. Bolagen lämnade aktieutdeln-
ing på 14,0 miljoner kronor till Fagersta kommun under år 
2016.

NVK startade verksamheten den 1 januari år 2004. För-
bundets medlemmar är Fagersta och Norbergs kommuner. 
Förbundet har driftsansvar för avfallshantering, vatten och 
avlopp, gator och vägar, parker, skogsförvaltning, städning, 
fastigheter och lokaler samt IT.

I kommunkoncernen ingår även NVU som är ett kommu-
nalförbund med Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs 
kommuner som medlemmar. Förbundet bedriver gym-
nasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, och up-
pdragsutbildning.

Kommunkoncernen redovisar ett överskott på 56,3 miljon-
er kronor.

Fagersta kommun är medlem delägare i Vafab Miljö Kom-
munalförbund, tidigare Vafab Miljö AB. Vafab Miljö AB 
ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och 
Enköpings kommun och svarar för den regionala av-
fallshanteringen. Kommunens ägarandel är 4,14 procent. 
Ägarandelen är för liten för att den ska räknas in i kom-
munkoncernen.

Samverkansorganisation
Fagersta kommun samverkar inom många områden utöver 
kommunalteknik och gymnasieskola.

Fagersta, Avesta och Norbergs kommuner samverkar i en 
gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Den gemensamma 
nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet, djurskyddet, livsme-
delskontrollen, smittskyddet, plan- och byggområdet samt 
de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kom-
munala nämnden inom miljö- samt plan och byggområdet. 
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Kommunkoncernen redovisar ett överskott på 56,3 miljon-
er kronor.

Fagersta kommun är medlem delägare i Vafab Miljö Kom-
munalförbund, tidigare Vafab Miljö AB. Vafab Miljö AB 
ägs av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och 
Enköpings kommun och svarar för den regionala av-
fallshanteringen. Kommunens ägarandel är 4,14 procent. 
Ägarandelen är för liten för att den ska räknas in i kom-
munkoncernen.

Samverkansorganisation
Fagersta kommun samverkar inom många områden utöver 
kommunalteknik och gymnasieskola.

Fagersta, Avesta och Norbergs kommuner samverkar i en 
gemensam miljö- och byggnadsnämnd. Den gemensamma 
nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet, djurskyddet, livsme-
delskontrollen, smittskyddet, plan- och byggområdet samt 
de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kom-
munala nämnden inom miljö- samt plan och byggområdet. 

Fagersta kommun ingår i Södra Dalarnas räddningstjän-
stförbund (SDR). Ägarandelen är 19,4 procent. Förbundet 
ska hålla en för Avesta, Hedemora, Fagersta och Norbergs 
kommuner gemensam räddningstjänst som enligt lag åvilar 
var och en av medlemskommunerna.

Avesta, Norberg, Skinnskatteberg och Hedemoras kom-
muner har en gemensam lönenämnd. Syftet är att samarbe-
tet ska minska kostnaderna för de deltagande kommunerna.

Fagersta kommun köper näringslivstjänster från Tillväxt-
gruppen i norra Västmanland (TVG) som är en ekonom-
isk förening. Fagersta och Norbergs kommuner samverkar 
kring näringslivsfrågor. Föreningen avvecklas per 2016-12-
31 och Fagersta kommun inrättar en ny enhet, Näringsliv 
& tillväxt.

Fagersta är medlem i Norra Västmanlands Samordnings-
förbund (FINSAM). Förbundets ändamål är att
genom finansiell samordning underlätta eller förbättra mö-
jligheterna för individer som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna förbättra sin 
förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka 
sin möjlighet till egen försörjning. 
Medlemmar är kommunerna Fagersta, Norberg, Skinn-
skatteberg, Sala, Hallstahammar, Surahammar samt 
Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och arbets-
förmedlingen. Fagersta kommun står för 13,2 procent av 
förbundets kostnadstäckning.
Fagersta och Norbergs kommuner har en gemensam 
ekonominämnd. Nämnden svarar för kommunernas 
ekonomiadministration. Nämnden säljer ekonomiadmi-

nistrativa tjänster till NVK, NVU, FINSAM och 
lönenämnden.

Omvärldsanalys och framtiden 
Omvärlden
År 2016 beräknas BNP, kalenderkorrigerat, öka med 3,2 
procent och nästa år med 2,8 procent. Drivande bakom 
tillväxten är kraftigt ökade investeringar och en snabbt 
växande offentlig konsumtion i till följd av fjolårets stora 
antal asylsökande. Exporten och hushållens konsumtion-
sutgifter ökar i år relativt måttligt, men förväntas öka i 
snabbare takt under år 2017.

En fortsatt stark tillväxt i efterfrågan och produktion in-
nebär att läget på arbetsmarknaden beräknas förbättras 
ytterligare. Den positiva utvecklingen innebär att arbet-
slösheten gradvis minskar ner mot 6 procent. Trots det för-
bättrade läget på arbetsmarknaden beräknas löneutvecklin-
gen bli fortsatt dämpad med en ökning av genomsnittlig 
timlön med 2,8 procent.

Återhämtningen i svensk ekonomi, med en relativt stark 
utveckling av sysselsättningen, har inneburit en gynnsam 
utveckling av kommunernas och landstingens skatteunder-
lag. I reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i gen-
omsnitt 2 procent åren 2015 till 2017 vilket är ungefär det 
dubbla mot normalt. I och med att den svenska ek-nomin 
efter 2017 förutsätts återgå till konjunkturell balans och 
därmed utvecklas i ett lugnare tempo blir skatteunderlagets 
utveckling åren 2018 till 2020 betydligt svagare. Det blir 
då betydligt svårare för kommunsektorn att få intäkter och 
kostnader att gå ihop. Reala ökningar i skatteunderlaget på 
0,5 till 1 procent  ska klara demografiska krav som årligen 
växer med 1,5 procent.

Fagersta kommun
Fagerstas befolkning ökar snabbt vilket innebär stora be-
hov av investeringar i förskola och skola. Samtidigt ökar 
också behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen.
 
Liksom många andra kommuner har Fagersta kommun en 
stor inflyttning av nyanlända. En viktig fråga för kommu-
nen är att få nyanlända i egen försörjning.

Rekrytering av personal kommer att fortsätta vara en ut-
maning, då många av kommunens verksamheter ökar i 
volym till följd av den snabba inflyttningen. Inom indiv-
id- och familjeomsorgen  är handläggningen av ärenden 
rörande ensamkommande flyktingbarn en stor fråga. 

Investeringsplanen kommer att medföra kraftigt ökade 
driftskostnader i form av hyror (kapitalkostnader), person-
al med mera. Samtidigt förutsätter investeringsvolymen 
att uttag görs ur kommunens överlikviditetsportfölj. Med 
planerad investeringstakt kommer frågan om att låna till in-
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vesteringar sannolikt att aktualiseras. 

Det låga ränteläget gör det svårt att hitta placeringar som 
ger avkastning till en för kommunen acceptabel risknivå. 
Ekonomiförvaltningen förutser svårigheter att uppnå den 
budgeterade nivån på finansnettot om cirka 15 miljoner 
kronor per år.

Kommunens pågående satsning på e-tjänster fortsätter. 

Med den snabba inflyttningen ökar också behovet av 
bostäder. Kommunen har aktualiserat frågan om att bygga 
flerfamiljshus i egen regi.

Känslighetsanalys
Kommunens ekonomiska resultat påverkas av en 
mängd olika faktorer. Nedan anges vilken ungefärlig 
inverkan några av dessa har:

Faktor Inverkan i miljoner kronor
Löneökning med 1% 5,0

10 heltidstjänster +/- 4,2

Ökade kostn.för försörjningsstöd 
10% 

-0,8

Förändrad utdebitering med 1 krona +/- 26,0

Befolkningsförändring  +/- 100 inv. +/- 5,0

Känslighetsanalys

Anställnings- 
myndighet

Antal anställda 
2015

Antal anställda 
2016

Kommunstyrelsen  
inklusive NVE

39 41

Socialnämnden 588 649

Utbildnings- och  
fritidsnämnden

492 533

Totalt 1 119 1 223

Personalekonomisk redovisning

Mål

Målet med den personalekonomiska redovisningen är att:

• Redovisa de verkliga personalkostnaderna
• Sätta mål inom det personalekonomiska området 
• Göra bokslut likvärdigt det ekonomiska bokslutet
• Upptäcka, värdera, analysera, åtgärda och ha  

möjlighet att ekonomiskt följa upp delar inom det 
personalekonomiska området, där vi anser att  
kostnaderna är betydande och vinster möjliga

Antal anställda och  
personalkostnader

Kommunen hade den 31 december 2016 873 tillsvidare-
anställda samt 350 visstidsanställda – totalt 1 223 personer 
– vilket är en ökning med 104 personer mot föregående år.

Antal anställda fördelade per anställningsmyndighet

Personalkostnaderna utgör den största delen av kommun-
ens totala kostnader, 568 952 049 kronor.

Åldersfördelning

Medelåldern bland arbetstagarna i kommunen 2016 är 
45,83 år. 40,1 procent är 50 år eller äldre 42,8 procent är 
i åldern 30 till 49 år och 17,1 procent är 29 år eller yngre.

Sysselsättningsgrad

31,5 procent av kommunens arbetstagare är deltidsanställ-
da. Av det totala antalet arbetstagare är 3,8 procent män 
och 27,7 procent kvinnor deltidsanställda
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Frånvaro 
procent (%) 2015 2016

Total sjukfrånvarotid 6,13 6,45

Därav långtidssjuk- 
frånvaro

32,02 32,96

Sjukfrånvarotid kvinnor 6,51 6,94

Sjukfrånvarotid män 4,35 4,35

Sjukfrånvarotid ålders-
grupp 29 år eller yngre

4,79 4,75

Sjukfrånvarotid ålders-
grupp 30-49 år

5,93 5,96

Sjukfrånvarotid ålders-
grupp 50 år eller äldre

6,92 7,84

Frånvaro

Redovisning av sjukfrånvaro enligt lagen om kommunal  
redovisning år 2015 samt år 2016:

Frisktal

Bland kommunens samtliga tillsvidareanställda arbetstagare 
var det 34,5 procent som inte hade någon sjukdag under 
året och bland kommunens samtliga månadsavlönade  
arbetstagare var det 29,3 procent som inte hade någon 
sjukdag

Rekrytering och personalrörlighet

År 2017 har det funnits svårigheter att rekrytera inom ett 
antal personalkategorier, bland annat lärare, förskollärare, 
socialsekreterare och sjuksköterskor. Även vid rekrytering 
av undersköterskor samt vid rekrytering av nyckelpersoner 
kan det förekomma svårigheter.

257 personer beräknas avgå med pension inom en period 
av 10 år.

Arbetsmiljö
Förvaltningarna arbetar systematiskt med att förbättra ar-
betsmiljön. Till stöd och hjälp för detta arbete finns före-
tagshälsovården. Varje förvaltning avropar självständigt 
tjänster från företagshälsovården utifrån de behov som 
finns.

Under året har arbetsmiljöutbildning och utbildning i svåra 
samtal genomförts för chefer.

Jämställdhet
Fagersta kommun är en mycket kvinnodominerad arbets- 
plats. 85 procent av de anställda är kvinnor.

Anteckningar
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Kommunfullmäktige

Ordförande: Eleonor Wikman
Chef för Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning: Karolina Berglund

Resultat (tusentals kronor)
Budget

2016
Bokslut

2016
Bokslut

2015
Intäkter 10 172,0 10 809,7 9 008,9

Kostnader -11 670,0 -12 301,7 -10 974,1

Nettokostnad före kapitalkostnad -1 498,0 1 492,0 -1 965,2
Kapitalkostnad

Nettokostnad före kommunbidrag -1 498,0 -1 492,0 -1 965,2

Kommunbidrag, årsbudget 1 498,0 1 570,0 1 408,0
Kommunbidrag, tilläggsanslag
Budgetavvikelse 0,0 78,0 -557,2

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande 
organ. Efter 2014 års val har fullmäktige följande man-
datföredelning: Socialdemokraterna 14, Vänsterpartiet tio, 
Sverigedemokraterna fem, Moderaterna fyra, Centerpartiet 
en och Folkpartiet en.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt. För kontroll av nämndernas verksamhet 
har fullmäktige en kommunrevision. 

Norra Västmanlands Ekonominämnd ligger redovisning-
smässigt under fullmäktige. Nämnden svarar för budget-
process, årsredovisning och årsbokslut, budgetuppföljning 
med helårsprognos, löpande ekonomiadministration samt 
finansförvaltning för Fagersta och Norbergs kommuner.

Uppdrag

Fullmäktige har under året bland annat beslutat om och 
även genomfört införandet av e-dialog, gratis wifi-områden 
i kommunen samt webbsändning av fullmäktiges möten. 
Vidare har beslut fattats om om- och tillbyggnad av Per 
Olsskolan, nytt äldreboende, förbättringsåtgärder i cen-
trum, heltid som norm, friköp av tomträtter, ny vision för 
Fagersta kommun, utträde ur Fair Trade City samt byggan-
de av skatebowl.

Under nationaldagen uppmärksammades nya Fagerstabor 
vid en ceremoni på hembygdsgården.

Kommunrevisionen har lämnat revisionsrapporter om 
kommunstyrelsens uppsiktplikt, tillförlitligheten av hanter-
ing av leverantörsfakturor, biståndshandläggning, skolans 
arbetsmiljö, gymnasieförbundets internkontroll samt kom-
munens investeringsprocess.

Norra Västmanlands Ekonominämnds delårsbokslut re-
dovisas i egen rapport.

Årets händelser

Det ekonomiska resultatet för Kommunfullmäktige upp- 
visar ett överskott på 78 000 kronor.

Revisionen del av överskott är 50 100 kronor.

Ekonomiskt resultat

Anteckningar
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Kommunstyrelsen

Ordförande: Marino Wallsten (S)
Kommunchef: Anders Kilström
Personalchef: Anna Forssén 
Upphandlingschef: Mikael Eriksson

Resultat (tusentals kronor)
Budget

2016
Bokslut

2016
Bokslut

2015
Intäkter 5 646,9 16 046,0 6 575,5

Kostnader -168 520,3 -179 085,5 -155 026,6

Nettokostnad före kapitalkostnad -162 873,4 -163 039,5 -148 451,1
Kapitalkostnad -489,6 -483,2 -550,9

Nettokostnad före kommunbidrag -163 362,9 -163 522,7 -149 001,9
Kommunbidrag, årsbudget 163 192,0 163 192,0 158 906,0

Kommunbidrag, tilläggsanslag 170,9 5 108,2 1 654,0

Budgetavvikelse 0,0 4 777,5 11 558,1

Kommunstyrelsen har tre förvaltningar, kommunkans-
liet, personalkontoret samt upphandling och service. 
Överförmyndarverksamheten återfinns med egen nämnd 
under kommunstyrelsen med upphandlingschefen som 
chef. 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska för-
valtningsorgan och har ansvar för kommunens utveckling 
och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens förvaltning-
ar ansvarar för administrativa tjänster och är internkonsult-
er i vissa frågor åt övriga förvaltningar. 

Under kommunstyrelsens verksamhetsområde ligger även 
anslag till kommunens samarbetsorganisationer såsom 
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, Södra 
Dalarnas Räddningstjänstförbund (SDR), Västman-
land-Dalarnas gemensamma lönenämnd, Norra Västman-
lands Utbildningsförbund (NVU), Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund (NVK), Tillväxtgruppen i norra 
Västmanland (TVG) och Norra Västmanlands Samord-
ningsförbund (NVS).

Uppdrag

Den av fullmäktige antagna målbilden säger att kommunen 
på ett jämställt och miljömässigt hållbart sätt ska prioritera 
infrastruktur och trafik, byggande och boende samt tillväxt 
genom investeringar i kunskap, företagsamhet, miljö och 
ekonomi. Fullmäktige beslutade i december 2016 att ersätta 
målbilden med Vision 2030. Vision 2030 fokuserar på åtta 
områden:

Målbild blir Vision 2030

• Ett näringsliv i framkant 
• Våra levande centrum 
• Låt hela Fagersta leva 
• Nära till allt 
• En trygg, hållbar och jämställd kommun 
•Vi möts i Fagersta

I arbetet med att vara en attraktiv kommun har ett tjugotal 
sjönära tomter tagits fram i Norra Sjöhagen. Kommun-
kansliet arbetar med att sälja dessa. Samtliga 14 tomter i 
etapp ett är nu sålda och även tomter i etapp två har sålts.

Kommunens kollektivtrafik har utvecklats. Flexlinjen 
infördes år 2015. Fagersta har därmed två olika linjer; 
Fagerstalinjen och flexlinjen. Fagersta flexlinje är öppen 
helgfri måndag till fredag mellan klockan 09.00 och 14.00. 
Enligt statistiken har flexlinjen haft cirka 80 resor per 
månad under året som gått. 

I Fagersta kommuns energi- och klimatstrategi anges att ut-
släppen av växthusgaser för den geografiska ytan ska min-
ska med 40 procent mellan åren 1990 och 2020. Utsläppen 
har hittills minskat med 48 procent. Dock har den totala 
energianvändningen för den geografiska ytan ökat med 14 
procent sedan år 2008 medan kommunorganisationen min-
skat sin energianvändning med elva procent. Målet är en 
minskning med 20 procent.

Kommunen bidrar till finansiering av en centrumutvecklare 
för handeln i Fagersta. En fördjupad översiktsplan för cen-
trum har tagits fram och åtgärder kommer att vidtas utifrån

Årets händelser

• Fagersta – platsen där världar möts 
• Våra barn – vår framtid
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den. Kommunen har bidragit till genomförandet av våryran 
och även lämnad stöd till Sommarlovsentreprenörerna där 
ungdomar får prova på att driva företag.

Gratis wifi-områden har införts i kommunen, bland annat 
i Vilhelminaparken. Nya belysningsmiljöer och juldekora-
tioner har installerats i Fagersta och Västanfors.

Kommunikationsenheten har bland annat gjort ett face-
bookinlägg om förskolan Rosens initiativ TAGE; att ta 
med urvuxna barnkläder och ge dem till en annan barnfa-
milj. Inslaget lästes av över en miljon människor med över 
40 000 gillare! E-förslag har lanserats innebärande att alla 
kan lägga förslag som om de gillas av tillräckligt många 
ska utredas för eventuellt genomförande. Fagerstakartan 
har lanserats på kommunens hemsida. Där kan man utfor-
ska kommunen och se till exempel var skolor, lekplatser 
elleråtervinningsstationer finns. Kommunens hemsida har 
med råge passerat 2 000 gillare. Kommunfullmäktiges sam-
manträden sänds numera via kommunens hemsida.

Fagersta kommun är finskt förvaltningsområde. Förutom 
att erbjuda barn- och äldreomsorg på finska har en hel del 
arrangemang genomförts. En Sverigefinsk dag anordnades 
i augusti på hembygdsgården. Besökarantalet blev närmare 
400 personer.

Kommunens och grundskolornas krisledningar har utbil-
dats under året. Krisledningsnämnden har även deltagit i 
en övning. Kommunen samverkar med Civilförsvarsföre-
ningen om den frivilliga resursgruppen, FRG. Beredskaps-
samornaren och kommunledningen har regelbundit delt-
agit i möten om flyktingsituationen.

Från januari 2016 har Fagersta kommun en anställd jäm-
ställdhetsstrateg. Jämställdhetsstrategen stöttar förvalt-
ningarnas jämställdhetsarbete. Utifrån gällande jäm-
ställdhetsstrategi har även en förvaltningsövergripande 
jämställdhetsgrupp bildats. All personal inom förskolan 
har gått en utbildning om genuspedagogik och kommuna-
la chefer har gått en utbildning om HBTQ-kunskap och 
normkritiskt förändringsarbete. På internationella kvinnod-
agen, 8 mars, anordnades en författarträff  på biblioteket. 
Årets jämställdhetsstipendium tilldelades avdelningen Ha-
jen på förskolan Rosen. Under Prideveckan i slutet av juli 
vajade prideflaggan för andra gången utanför kommunhu-
set. Kommunikationsavdelningen har inlett ett arbete med 
normkritik och genusmedvetenhet i den utåtriktade kom-
munikationen.

Kommunen har infört I Väntan På Ambulans (IVPA) gen-
om Räddningstjänsten. Det innebär att räddningstjänsten 
kan rycka ut på hjärtstoppslarm och i många fall komma 
före ambulansen.

Under året har tomträttsinnehavare erbjudits att köpa 
sina tomträtter till rabatterat pris. Hittills har fler än fyrtio 
tomträtter sålts. Kommunen äger dock fortfarande drygt 
200 tomträtter.

Under året har kommunen med stöd av Sveriges Kommun-
er och Landsting, SKL, startat projektet Inkludera flera. 
Syftet är att skapa nya metoder för att arbeta med med-
borgardialoger kring komplexa frågor såsom inkludering. 
Tanken är att motverka utanförskap och segregation. Un-
der våren 2017 kommer arbetsgrupper att skapas utifrån 
den perspektivinsamling som skett under hösten. Tanken 
är att de förslag som arbetas fram ska lyftas till politiken för 
fortsatt behandling.

Heltid som norm införs från 2017 och att all anställning ska 
ske till heltid. Personalkontoret har tagit fram en broschyr 
för att marknadsföra kommunen som arbetsgivare gente-
mot presumtiva kandidater. Personalkontoret har även in-
fört kommunövergripande introduktioner för nyanställda.

Beslut har fattats om mark för paintball, belysning i Hög-
byn samt byggande av en Skatebowl. Skatebowlen invigdes 
för övrigt under hösten. Flera föreningar har erhållit bidrag 
för integrationsinsatser under året.

Regeringen har satsat 3,25 miljarder kronor i landsbygd-
sprogrammet år 2014-2020 för att bygga ut snabbt bred-
band på landsbygden. Bredbandet gör det möjligt för de 
som bor på landsbygden att vara en del av det digitala sam-
hället. I Fagersta kommun har Ängelsberg och Brandbo 
samt Oti/Bastmora beviljats stöd för bredbandsutbygg-
naden.

I tätorten har Telia fortsatt med den fiberutbyggnad som 
påbörjades under 2015. Ett nytt erbjudande om att ansluta 
sig till fibernätverket har gått ut till de villaägare som bor i 
nu utbyggda områden och som inte antog det första erbju-
dandet. Telia har under hösten gått ut med erbjudandet till 
villaägare i områden där fiber inte byggdes ut i den första 
etappen. Det innebär att med några få undantag kan alla 
villägare i Fagersta kommuns tätort erhålla fiberuppkop-
pling.

Arbetsbelastningen hos överförmyndarnämnden har varit 
fortsatt hög under året då en omfattande kvalitetssäkring 
gjorts av alla ärenden med särskild inriktning mot förvaltar-
skapen. Förvaltarskap ska omprövas varje år enligt gällande 
lagstiftning. Under året har en djupare omprövning gjorts 
av förvaltarskapen. Detta har genererat merarbete som lett 
till en rad sammanträden i tingsrätten där jämkning av för-
valtarskap har prövats.
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Arbetsbördan gällande ärenden som rör ensamkommande 
barn har minskat en aning med anledning av den omlägging 
av handläggningsrutiner som utarbetats under året. Ären-
demängden är oförändrad när det gäller ensamkommande 
flyktingbarn då tillströmningen av flyktingbarn till kom-
munen har avstannat. Överförmyndarnämnden har tillsyn-
sansvar för ensamkommande barn som vistas i Fagersta 
kommun oavsett anvisningskommun. Med anledning av att 
de ensamkommande barnen i allt större frekvens återplac-
eras i sina anvisningskommuner så medför detta ett medar-
bete för överförmyndarnämnden.

Kommunens måluppfyllelse framgår av bifogade samman-
ställning. Som framgår är måluppfyllelsen god, vilket även 
framgår av årets händelser.

Genom att kommunen använder Kolada (kommun- och 
landstingsdatabasen) har verksamheterna och politiken fått 
bättre förutsättningar att jämföra kvalitet, kostnader med 
mera med relevanta kommuner. Kommunen medverkar 
även i SKL:s  KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) där 
tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och kom-
munens roll som samhällsutvecklare mäts.

Måluppfyllelse

Fördriften redovisar kommunstyrelsen ett överskott på 4,7 
miljoner kronor jämfört med budget, varav 1,1 miljoner 
kronor avser verksamhetsbidrag till samarbetsorganisation-
erna, 0,9 miljoner kronor kommunstyrelsens förvaltningar 
och 2,7 miljoner kronor övrig verksamhet. 

Överskottet avseende verksamhetsbidrag till samarbetsor-
ganisationer uppgår till 1,8 miljoner kronor.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)  
redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kronor.

Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd redovis-
ar ett överskott på 1,6 miljoner kronor. 

Överskottet beror på vakanser och högre intäkter. Nor-
ra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) redovisar 
ett mindre underskott på 1,1 miljoner kronor. Här är det 
SFI-kostnaderna som förklarar underskottet.

Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning (NVE) redovis-
ar ett underskott på 0,3 miljoner kronor. Överskottet för 
kommunstyrelsens förvaltningar, 0,9 miljoner kronor, ber-
or bland annat på lägre kostnader för upphandling samt 
lägre kostnader för personaladministration.

Ekonomiskt resultat  
och större avvikelser

Överskottet för kommunstyrelsens övriga kostnader avser 
i huvudsak försäljning av tomträtter, 2,4 miljoner kronor. 
Som framgår av bilagan når kommunen upp till satta mål 
inom området Kommunal ekonomi i balans.

Kommunen ska ta fram en plan för bostadsbyggande. Det-
ta för att kunna iscensätta olika boendeformer. Kommu-
nen är för övrigt positiv till inrättande av ett kommunalt 
fastighetsbolag.

Från årsskiftet 2016/2017 läggs Tillväxtgruppen ner och 
ersätts med förvaltningen Näringsliv och tillväxt. Turism-
funktionen läggs in i denna förvaltning. En näringsliv-
sstrategi antas av fullmäktige under våren 2017. Fokus 
kommer att vara strategiska etableringar, stöd till befintliga 
företag och nyföretagande.

Kommunkansliet har fått ett uppdrag att se över kommun-
ens nämnd- och förvaltningsorganisation för eventuell 
förändring till nästa mandatperiod som börjar år 2019.

Under år 2017 öppnar Västmanlands Lokaltrafik en bio-
gasstation i Fagersta. Vafab kommer dessutom att utöka 
antalet laddstolpar för elbilar vid Hembygdsgården.

Fagersta kommun planerar för förlängning av kommunens 
vattenledning från Sundbo till Ängelsberg.

Det finns anledning att konkretisera arbetet mot våldsbe-
jakande extremism utifrån den handlingsplan som antagits. 
Kontakt ska tas med polisen och grannkommunerna om 
detta.

Kommunen arbetar aktivt med e-dialog i olika former. 
Tanken är att öka olika digitala tjänster för medborgarna.

Framtiden

Anteckningar
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Kommunstyrelsen 
Gemensamma inriktningsmål

 
Effektmål 2016

 
Måluppfyllelse och kommentar

Verksamheterna ska aktivt arbeta med att 
förbättra effektivitet och kvalitet.

Kommunens webbinformation till medborgar-
na ska ha förbättrats jämfört mws 2015 års 
mätning.

Resultatet redovisas i Kommunens 
Kvalitet i Korthet (KKiK).  
Kommunen får bättre resultat än 
medelkommunen.

90 procent av årsräkningarna för överförmy-
ndaren ska vara klara första halvåret.

Målet är uppfyllt.

Verksamhetsspecifika mål för att mäta jäm-
ställdheten ska formuleras. 

Målet är inte uppfyllt.

Kommunen ska verka för att den totala  
miljöbelastningen minskar.

Andelen inköpta rättvisemärkta produkter 
ska öka jämfört med föregående år (gemen-
samt effektmål)

Rättvisemärkta produkter har ökat 
sin andel. Målet utgår from 2017.

Samtliga nya personbilar som byts ska up-
pfylla miljöbilsdefinitionen från år 2013

Alla fabriksnya personbilar som 
upphandlas uppfyller definitionen.

Verksamheterna ska med samverkansorgan-
isationerna och näringslivet utveckla förutsät-
tningar för befintliga företag, nyföretagande 
och etableringar utifrån

Lönesummeutvecklingen ska vara högre än i 
jämförbara kommuner

Fagersta ligger bättre till än både 
riket och jämförbara kommuner 
2010-2015

Utvecklingen av den förvärvsarbetande dag-
befolkningen ska vara högre än i jämförbara 
kommuner

Fagersta ligger sämre till än riket 
men bättre än jämförbara kom-
muner 2010-2015

Befolkningsutvecklingen ska vara högre än i 
jämförbara kommuner

Fagersta ligger betydligt bättre till 
än både riket och jämförbara kom-
muner 2005-2015

Verksamheterna ska stärka bilden av Fagersta 
kommun som en attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaron ska inte öka jämfört med 
föregående år 
 
 

Sjukfrånvaron har ökat något från 
år 2015 till år 2016

Rehabiliteringsprocessen ska skötas i en-
lighet med rutinerna. Resultatet ska vara 
bättre än föregående år

Resultatet är i nivå med 
föregående år

En ny rekryteringsprocess utifrån kommun-
ens värdegrund ska tas fram

Personalkontoret kommer att 
förstärkas med en person som ska 
arbeta med rekryteringar

Verksamheterna ska arbeta förebyggande 
med trygghet och säkerhet

Otrygga miljöer ska identifieras och leda 
fram till åtgärdsförslag till kommunstyrelsen

Trygghetsvandring har genomförts

Kommunen ska bidra till regionens utveckling 
och stärka Fagerstas konkurrenskraft

Utifrån kommunens medverkan i Den Attrak-
tiva Regionen ska aktiviteter genomföras för 
att stärka regionens utveckling

Ett seminarium har genomförts 
våren 2016

Kommunstyrelsen - Effektmål 2016
Förvaltning: Kommunkansli, personalkontor samt upphandling och service
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Kommunstyrelsen 
Gemensamma inriktningsmål

 
Effektmål 2016

 
Måluppfyllelse och kommentarer

Kommunen ska erbjuda och utveckla olika 
typer av boendemiljöer samt söka möjligheter 
till att styra boendeutvecklingen

Nya attraktiva områden för byggnation ska 
tas fram

En fördjupad översiktsplan har 
tagits fram där områden utpekas

Samverkan ska sökas med externa aktörer 
för att påbörja nybyggnation av bostäder

Arbete pågår och ska intensifieras

Upprätthålla en långsiktigt välskött ekonomi 
med stabila ekonomiska förutsättningar för 
god kvalitet i verksamheten

Verksamheterna ska bedrivas på ett kost-
nadseffektivt sätt (gemensamt effektmål)

Målet är delvis uppfyllt.

Årets resultat ska ge ett överskott/ökning 
med 1 % av kommunens eget kapital

Målet är uppfyllt 
Årets resultat ger ett en ökning 
av kommunens eget kapital med 
6,7%.

Skattefinansieringsgraden av investeringar 
ska vara 100  procent

 

Målet är uppfyllt. Skattefinansier-
ings-graden uppgick till 177%.

Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska 
hållas oförändrad eller öka

Målet är uppfyllt. Soliditeten inklu-
sive ansvarsförbindelsen har ökat 
från 31% till 35%.

Avgiftens andel av kostnaderna ska inte 
tillåtas att minska

Målet är uppfyllt. Kommunen har i 
många fall index-uppräkningar av 
avgifter för att säkerställa detta. 

Kostnader och intäkter ska i så stor ut-
sträckning som möjligt påföras rätt verksam-
het i förhållande till vad som är ekonomiskt 
motiverat

Målet är uppfyllt. Exempelvis 
fördelas kostnader för IT-service, 
vaktmästeri och kommunbilar. 

Verksamheterna ska ha en budget i balans 
(gemensamt effektmål)

Målet är delvis uppfyllt. Resultaten 
varierar.

Kommunen ska verka för god integration Integrationsinsatser ska stödjas och kommu-
nen ska vara aktiv i medborgardialogen

Målet är uppfyllt, bland annat gen-
om det pågående projektet Med-
borgardialog.

Fortsättning: Kommunstyrelsen, effektmål
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FÅGELTORN - Fagersta fågelskådare byggde Fågeltornet med hjälp av LONA-bidrag och det invigdes våren 2016.
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Resultat
(tusen kronor)

Budget
2016

Bokslut 
2016

Bokslut
2015

Intäkter 61 979,1 88 980,7 65 826,6

Kostnader -349 751,5 -365 372,3 -337 768,8

Nettokostnad före kapitalkostnad -287 772,4 -276 391,6 -271 942,2
Kapitalkostnad -3 300,6 -3 464,6 -3 573,6

Nettokostnad före kommunbidrag -291 073,0 -279 856,2 -275 515,9
Kommunbidrag, årsbudget 285 579,0 285 579,0 269 559,0

Kommunbidrag, tilläggsanslag 5 494,0 5 494,0 5 985,4

Budgetavvikelse 0,0 11 216,8 28,5

Utbildnings- och fritidsnämnden

Ordförande: Sune Andersson (S)
Förvaltningschef: Per Österberg

 - Kulturarv 
 - Kulturskola 
 - Bibliotek 
 - Turism 
 - Fagerstahallen 
 - Allmän fritidsverksamhet 
 - Ungdomscenter

• Grundskola och grundsärskola 
• Förskoleklass och fritidsverksamhet 
• Förskoleverksamhet 
• Kostservice 
• Kultur och fritid:

Nämnd och administration, 
förvaltningsövergripande
Utbildnings- och fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 
5 ersättare. Nämnden beslutar i övergripande frågor som 
berör nämndens ansvarsområde och ser löpande över re-
sultat och organisation för att förutsättningarna ska vara så 
goda som möjligt för att nå målen och erbjuda bra verksam-
het inom angivna budgetramar. Nämnden utser kontaktpo-
litiker i de olika verksamheter som nämnden ansvarar för. 

Förvaltningskontoret ansvarar för att nämndens beslut 
verkställs och att uppdrag inom nämndens verksamheter 
utförs. Den administrativa enheten sköter övergripande 
och gemensam administration, lotteritillstånd samt viss ad-
ministration till de verksamheter som saknar egna resurser 
för detta. 

Nämnd och förvaltning har år 2016 en nettobudget på 11,1 
miljoner kronor.

Utbildnings- och fritidsnämnden  
ansvarar för:

Grundskola, grundsärskola, 
förskoleklass och fritidshem
Grundskolan består av fyra rektorsområden: Alfa-, Ma-
ria- och Per Olsskolan har verksamhet från förskoleklass 
till årskurs 6. Inom dessa tre rektorsområden bedrivs frit-
idshemsverksamhet, ett komplement till grundskolan och 
hemmet, riktat till elever från 6-12 år. Förskoleklass är en 
del av grundskolans förberedande verksamhet och riktar 
sig till 6-åringar. Risbroskolans rektorsområde med årskurs 
7-9 inryms på Risbroskolan. 

Olsboskolan är kommunens grundsärskola som även tar 
emot elever på gymnasiesärskolans individuella program. 
Grundsärskolan som skolform ska, så långt det är möjligt, 
motsvara grundskolan och gymnasieskolan. Skolans frit-
idsklubb är organiserad inom verksamheten och funger-
ar som fritidshem för elever upp till 12 år, därefter som 
LSS-insats för elever från 13-21 år. Skolskjutsverksamheten 
sköts till viss del i egen regi. Olsboskolan tar även emot 
elever från grannkommunerna, enligt upprättade avtal.

I Fagersta bedriver Västanfors-Västervåla församling en 
fristående grundskola, Lindgårdsskolan, med verksamhet 
från förskoleklass till årskurs 9 samt fritidshemsverksam-
het. Verksamheterna bedrivs under tillsyn av Skolverket 
med bidrag från Fagersta kommun.

Grundskolans årskurs 1-9 och grundsärskolan har år 2016 
en nettobudget på 142,5 miljoner kronor. Förskoleklass 
och fritidshemsverksamheten har en nettobudget på 14,2 
miljoner kronor.

Förskoleverksamhet
Förskoleverksamheten vänder sig till barn från 1-5 år och 
har god spridning inom Fagersta tätort. Inom förvaltningen 
är verksamheten organiserad i en sammanhållen avdelning 
som omfattar 39 förskoleavdelningar samt en avdelning för
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barn med behov av omsorg på obekväm arbetstid.
Västanfors-Västervåla församling bedriver den enskilda för-
skolan Linden under tillsyn av och med bidrag från Fagers-
ta kommun. Förskolan Linden har idag fyra avdelningar. 
Förskoleverksamheten har år 2016 en nettobudget på 83,6 
miljoner kronor.

Kostservice
Kostservice ansvarar för kostproduktion, transporter samt 
servering av mat till kommunens skolor och förskolor. Till 
förskolor, fritidshem och kommunens omsorgsboende 
levereras råvaror för egen tillredning av frukost och mel-
lanmål. Kostservice säljer även måltider till socialförvalt-
ningens äldreboende, Norra Västmanlands Utbildningsför-
bund (NVU) och Bergslagssjukhusets vårdavdelning. All 
tillagning sker i centralköket vid Alfaskolan där matsal finns 
för servering till Alfaskolans elever. Mat transporteras un-
der varmhållning till 38 mottagningskök. Kostservice har år 
2016 en nettobudget på 0,2 miljoner kronor.

Kultur och fritid
Verksamheterna kulturarv, allmänkultur, bibliotek, kultur-
skola och turism är samordnade med den allmänna frit-
idsverksamheten, Fagerstahallen och Fagersta Ungdom-
scenter. 

Samtliga kulturverksamheter verkar för att riksdagens kul-
turpolitiska mål uppfylls samt att den lokala kulturplanen 
liksom kulturminneslagen och bibliotekslagen efterföljs. 
Intentionen är att medverka till att förverkliga Fagersta 
kommuns målbild. Avsikten med kulturarbetet är att skapa 
förståelse och intresse för arbetet, konstnärligt skapande 
och bildning, sprida kunskap och information samt locka 
besökare till kommunen. 

Den allmänna fritidsverksamheten omfattar fritidsan-
läggningar och friluftsliv, föreningsbidrag samt stöd till 
studieförbund. Fagerstahallen är kommunens största 
idrotts- och motionsanläggning som omfattar såväl inom- 
som utomhusbad, lokaler för idrott/motion samt arrange-
mang som mässor, utställningar, träningsläger och konfer-
enser. Vidare ansvaras för bokningar av anläggningar och 
idrottshallar samt träningsläger på Fagersta Camp. Fagersta 
Ungdomscenter ger ungdomar en meningsfull och utveck-
lande fritid på såväl dag- som kvällstid samt på helger och 
lov.

Samtliga verksamheter bedrivs i nära samverkan med 
kommunens och regionens förenings- och näringsliv och 
strävar efter att ge invånare såväl som besökare, största mö-
jliga upplevelse inom kultur- och fritidssektorn. Kultur och 
fritid har år 2016 en nettobudget på 39,4 miljoner kronor.

Årets händelser
Det ökade antalet barn och elever har föranlett förvaltnin-
gens arbete med att tillmötesgå lokalbehoven för för- och 
grundskolan samt kostservice. Informationsskyltar har 
monterats vid ett flertal verksamheter där dessa saknats. 
Utbildnings- och fritidsnämnden genomförde, tillsammans 
med socialnämnden, två utvecklingsdagar med fokus på 
barn och unga samt samverkan kring denna målgrupp mel-
lan nämndernas verksamhetsområden i mars.

Beslut om om- och tillbyggnad samt underhåll av befintliga 
lokaler vid Per-Olsskolan har tagits. Åtta moduler har leas-
ats under en treårsperiod vid Per-Olsskolan för att möta 
lokalbehoven som uppstått på grund av det ökade elevan-
talet. Modulerna möjliggör också att klassrum kan frigöras 
vid ombyggnationen.

Mariaskolans om- och tillbyggnad färdigställdes vid vårter-
minens slut. Även utemiljön har rustats upp med basket-
plan, pingisbord, ny fotbollsplan och sittgrupper. Ytterli-
gare tillbyggnad av Alfaskolan planeras då elevantalet ökat 
i rask takt. Alfaskolan och Per Olsskolan är från och med 
höstterminen 2016 treparallelliga skolor. Personal inom 
för- och grundskolan har tagit del av Lärarlönelyftet.

Med medel från Europeiska socialfonden har ett samarbete 
mellan Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommun-
er inletts genom projektet #jagmed. Kommunerna har 
gemensamt anställt en beteendevetare som huvudsakligen 
ska arbeta mot årskurs nio, i ett år i vardera kommun. Up-
pdraget är att främja eleverna till en positiv skolgång, stärka 
deras självkänsla och framöver minska avhoppen från gym-
nasieskolan samt vara ett stöd till föräldrarna. Ett samar-
bete mellan socialtjänst, landsting och skola har påbörjats 
för att arbeta med psykisk hälsa hos unga.

Antalet förstelärare är numera 16, de flesta med inriktning mot 
ledarskap i klassrummet samt betyg och bedömning. Inom 
kommunen finns en matematikutvecklare och en läs-och skriv-
utvecklare som båda arbetar övergripande mot årskurs F-9.  
På Risbroskolan finns en särskild undervisningsgrupp, 
Team 21. Medel för att fortsätta denna verksamhet har bev-
iljats för budgetåret 2017. Studiepedagogerna har gjort ett 
lyckat arbete med att se, stötta och bekräfta Risbroskolans 
elever. Trygghetsteamets arbete har skapat ökad trygghet 
och trivsel på skolan. Grundskolan har avslutat SKL:s 
matematiksatsning PISA-15 och fortsätter jobba med 
matematikgruppen på kommunal nivå. Totalt har fyra av 
fem rektorer deltagit i rektorslyftet. Den femte rektorn har 
påbörjat sin statliga rektorsutbildning. Biträdande rektorer 
har anställts på Alfa- och Per Olsskolan. I januari infördes 
ett nytt datasystem för elevhälsan, ProReNata.

Alfa- och Per Olsskolan fortsätter med ett gemensamt pro-
jekt, Språkutvecklande arbetssätt, i samtliga ämnen. Vid
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samtliga grundskolor har en satsning gjorts mot de lägre 
åldrarna i form av nyrekrytering.

Olsboskolan har fortsatt ett redan påbörjat utvecklingsar-
bete kring entreprenöriellt lärande på träningsskolan. I ko-
rthet går det ut på att eleverna gör regelbundna studiebesök 
med olika teman som sedan bearbetas vidare i efterföljande 
dramalektion, där eleverna får möjlighet att återuppleva 
besöken med så många sinnen som möjligt aktiverade. 
Lärarkollegiet arbetade under vårterminen med Skolverkets 
satsning Matematiklyftet. Det kollegiala lärandet har fort-
satt under höstterminen 2016 med Läslyftet där samtliga 
lärare deltar. Två lärare har under 2016 blivit färdiga med 
sin behörighetsgivande utbildning till speciallärare med in-
riktning utvecklingsstörning, en satsning genom lärarlyftet. 
Fritidsverksamheten har genomgått ett stort utvecklingsar-
bete, där all verksamhet idag utgår från pedagogiska plan-
eringar baserade på det centrala innehållet för fritidshem.

Förskoleavdelningen prioriterar tre pedagogiska utbild-
ningsområden inom vilka samtlig personal har utbildats: 
barnsyn, kunskapssyn och pedagogisk dokumentation. 
Arbetsmiljön har prioriterats och handlingsplaner utifrån 
resultatet av medarbetarenkäten har upprättats. En av verk-
samhetens förskollärare har utbildats till NTA-samordnare, 
vilket innebär att förskolorna nu har en egen utbildare.

Förskolan Rosen startade upp projektet ”TaGe” där up-
pmärkta lådor placerades ut på avdelningarna från vilka 
vårdnadshavare både kan ta och ge begagnade barnkläder. 
Projektet har uppskattats och uppmärksammats i media, 
både ur miljösynpunkt och ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Avdelning Hajen på Rosen fick ta emot Fagersta kommuns 
jämställdhetspris på 10 000 kronor.

Skolinspektionen genomförde en granskning av jämställd-
hetsarbetet på förskolorna Björksta och Ugglan. Gransk-
ningen resulterade i några identifierade utvecklingsom-
råden. Fagersta Kommuns jämställdhetsstrateg har vid 
fyra olika tillfällen under hösten genomfört utbildnings-
föreläsningar för samtliga medarbetare utifrån Skolverkets 
utvecklingsområden.
Riktade medel för att kunna minska antalet barn i barn-
grupperna har beviljats från Skolverket. 
Samtliga förskolechefer har genomfört Skolverkets utbild-
ning ”Förskolechefers pedagogiska ledarskap”.
Partnerskapsavtalet med Högskolan Dalarna har förlängts 
fram till vårterminen 2017, vilket innebär att verksamheten 
får ta emot förskollärarstudenter på praktik. 
Tillämpningsregler för Nattugglan, avdelning för barn-
omsorg på obekväm arbetstid, samt Riktlinjer för ped-
agogisk omsorg har upprättats och antagits av nämn-
den. Förskoleavdelningen har under året anställt två 
modersmålsstödjare till verksamheten.

För kostservice har den fortsatta ökningen av barn och 
elever medfört att antalet portioner och mängden spe-
cialkost ökat och visat att centralkökets lokaler på Al-
faskolan har för låg kapacitet.
Kostservice fortsätter att utveckla inköp och laga mat från 
grunden och efter säsong. Verksamheten strävar efter att 
öka inköpen av ekologiska och närproducerade varor. Ett 
arbete kring nutrition, kost till äldre, pågår i samarbete med 
socialförvaltningen. 
Fagerstahallens mottagningskök har renoverats och för-
skolan Vilhelminas mottagningskök har verksamhetsanpas-
sats. Tillsammans med förskolepersonalen och barnen har 
köksträdgårdar anlagts. Personal från Ungdomscenter har 
ätit pedagogiska luncher i Fagerstahallens matsal vilket har 
förbättrat måltidsmiljön.
Hög personalomsättning och svårigheter med rekryterin-
gen inom verksamheten har medfört en ökad arbetsbelast-
ning. Genom införandet av en kökschefstjänst från den 
1 augusti 2016 är målsättningen att måltidskvaliteten och 
arbetsmiljön ska förbättras. Under hösten har en stor del 
av personalen utbildats inom livsmedelshygien och spe-
cialkost. En utredning av möjligheten för en ökad valfrihet 
av tillbehör har inletts. Den 1 november tog Kostservice 
över ansvaret för leverans av matlådor till hemtjänstens 
kunder samt övriga personer där bistånd har beviljats.

Vid folkbiblioteket har RFID (Radio Frequency Identifica-
tion) införts och medför både snabbare service och högre 
integritet för låntagaren samt arbetslättnad för personalen. 
Utvecklingsarbetet för att motverka det digitala utanför-
skapet fortsätter. Regional bibliotekssamverkan fortgår för 
utökad service och tillgänglighet.

Antalet besökare både till Engelsbergs bruk och Oljeön har 
minskat något, medan antalet besökare till turistbyrån på 
Västanfors hembygdsgård har ökat i jämförelse med året 
innan. En Fokhemstur genom Fagersta har arrangerats, lik-
som en busstur för nyinflyttade i samarbete med Tillväxt-
gruppen. Fagersta Turism har deltagit i arbetet med att ta 
fram en ”Strategi för hållbar besöksnäring i Bergslagen” 
som ingår som en del i Riksantikvariatämbetets regering-
suppdrag, ”Gruvuppdraget”. Färjan Petrolia har utrustats 
med nya motorer och nya skeppare har examinerats. Res-
taureringsarbetet av etapp 2 och 3 av kolhuspelarna i Trum-
melsberg har genomförts i samarbete med Länsstyrelsen.

Regional Kulturskola har resulterat i flera samarbeten av-
seende musikaliska projekt för elever samt fortbildning-
smöjligheter för personal. Kulturskolan har under året 
genomfört 40 konserter och föreställningar. Samarbetet 
med grundskolans ensembler i årskurs 3 har försvårats 
genom byggarbeten och platsbrist. Elever med annan etn-
isk bakgrund har prioriterats vid antagning till ämneskurs 
i musik och fler utlandsfödda elever än tidigare deltar nu i 
Kulturskolans verksamhet.
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Vid folkbiblioteket har en internationell bibliotekarie till-
fälligt anställts och en förlängning inför 2017 har beviljats. 
Efterfrågan på bibliotekets resurser är fortsatt hög liksom 
behovet av hjälp med samhälls-information. Antalet studie-
platser har utökats. Biblioteket har fortsatt arbetet med 
mångfald och integration, bokcirklar och föreläsningar. 
Genom flerspråkiga filmer har besökarna informerats om 
hur biblioteket används.

Ungdomscenter är en viktig aktör avseende integration. 
Satsningar på sommarläger med fokus på samarbetsövnin-
gar har gett positiva resultat. En extra kväll öppen för en-
bart tjejer har fallit väl ut. Utöver den öppna verksamheten 
har riktad verksamhet hållits: HBTQ-vecka, målgruppsin-
riktade insatser såsom tjej-/killgrupper samt ekonomi- och 
arbetsrelaterade kunskaper för gymnasieungdomar. En 
studio för inspelning, sampling och produktion av musik 
erbjuds. Genom projektmedel har föreläsningar för såväl 
målgruppen flickor som målsmän erbjudits. Ungdomsrå-
det har presenterat sitt arbete för kommunfullmäktige och 
viktiga utvecklingskliv har därmed tagits. Ett samverkan-
sarbete med ungdomar i fokus över förvaltningsgränserna 
har inletts.

Fagerstahallens simhall lockar alltjämt många nya besökare. 
Badvärdar har medverkat till ökad trygghet och säkerhet, 
liksom säkerhetsskåp i gym och simhall. Friskvårdspro-
jektet har fortsatt resultera i ökat deltagande och egenvård 
men avslutades i december 2016 eftersom fortsatta projekt-
medel ej beviljats. 
Vid Fagersta Camp är intresset för lägerbokningar fortsatt 
högt och utvecklingspotential finns. Genom ytterligare ett 
reningsverk samt en vattentemperatur på 32 grader i under-
visningsbassängen utökas såväl service som trivsel. 

En projektgrupp under ledning av Kultur- och fritidsche-
fen har utrett och i en rapport föreslagit samlings- och 
verksamhetslokaler för kulturverksamhet med syfte att öka 
verksamheternas tillgänglighet, samordna verksamheterna 
samt erhålla ett utökat utbud av kulturverksamhet.

Måluppfyllelse

Långsiktig hållbar utveckling med 
god kvalitet och effektivt resurs- 
utnyttjande
 
Andelen inköpta ekologiska varor inom Kostservice är 22 
procent, en ökning sedan bokslut 2015.

Gott företagsklimat 
Förvaltningen medverkar vid företagarfrukost samt i ett 
antal övriga nätverk inom kultur- och turism.

Attraktiv arbetsgivare utifrån en 
definierad värdegrund
 Förvaltningen har en låg personalomsättning. Fördjupade 
medarbetarsamtal har genomförts under hösten.

Bra utbildning
Andelen behöriga elever till något nationellt gymnasiepro-
gram samt meritvärdet i årskurs 9 har ökat.

Trygg kommun
 Insatser för en ökad trygghet på biblioteket samt det mo-
bila stödteamets insatser vid Risbroskolan har gett positiva 
resultat.

Regionutveckling genom samarbete, 
utbyggd infrastruktur och kommu-
nikationer
Samverkan sker med närings- och föreningslivet, både 
inom grundskole-, fritids- och turismverksamheten.

Fungerande integration
Antalet anställda med annan etnisk bakgrund har ökat och 
det finns språkpraktikanter inom samtliga verksamheter. 
Biblioteket erbjuder sagostunder samt drama/teater på 
olika språk. Fagerstahallen har breddat verksamheten med 
bland annat vuxensimskola och badvärdar. Kulturskolan 
har infört prioritering vid antagning av elever.

Kommunal ekonomi i balans
För att nå budget i balans och följa kommunens ekono-
mistyrningsregler genomförs månatliga budgetuppföljnin-
gar. Redovisning med avvikelserapportering och årsprog-
nos ges till nämnden.

Kommunal ekonomi i balans
Utbildning- och fritidsnämndens bokslut för året visar ett 
överskott på 11,2 miljoner kronor.

Nämnd och central förvaltning visar ett överskott på 1,7 
miljoner kronor. Nämndverksamheten visar ett överskott 
med 2,9 miljoner kronor som avser en orörd buffert. Cen-
tral förvaltning redovisar ett underskott med 1,2 miljoner 
kronor där underskottet härrör till skolverksamheten då 
kostnaderna har blivit centralt bokförda.

Kostservice redovisar en budget i balans.

Förskoleverksamheten redovisar ett överskott på 0,5 mil-
joner kronor. Lönekostnaderna har blivit avsevärt lägre än 
budgeterat då vikarier ersatt ordinarie personal med lägre 
lön vilket har täckt kostnadsökningen gällande interkom-
munala kostnader till Västanfors-Västervåla församling för 
öppnandet av två nya avdelningar under hösten 2016.
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Grundskolans årskurs 1-9 redovisar plus 8,1 miljoner kro-
nor där merparten av överskottet består av eftersökta me-
del för utbildning för asylsökande barn från Migrations-
verket med 7,8 miljoner kronor. 1,3 miljoner kronor avser 
eftersökta medel från 2015 och övriga 6,5 miljoner kronor 
är ersättning för 2016.

Förskoleklassverksamheten redovisar ett mindre under-
skott med 0,1 miljoner kronor och fritidshemsverksam-
heten visar ett resultat på -1,0 miljoner kronor där orsak-
en är lägre intäkter än budgeterat och en avvikelse mellan 
budgeterade medel och faktiskt utfall för interkommunala 
avgifter.
Utfallet för särskolans verksamhet visar ett överskott med 
0,9 miljoner kronor.
Kulturskolan och biblioteksverksamheten redovisar ett 
överskott mot budget på 0,4 miljoner kronor beroende på 
att personalkostnaderna blev lägre än budget samtidigt som 
införandet av RFID försenades samtidigt som budgeterade 
medel för kapitalkostnader fanns från årets början. Kultu-
rarvet redovisar ett överskott på 0,2 miljoner kronor där 
avsatta medel för kulturarrangemang inte förbrukats. Tu-
rismverksamheten redovisar ett överskott med 0,1 miljoner 
kronor beroende av ökade intäkter för besöksmålen. Frit-
idsverksamheten redovisar ett överskott med 0,4 miljoner 
kronor där orsaken beror på lägre lönekostnad än förväntat 
på grund av vakans under året.

Förvaltningen har för 2016 tilldelats 3,7 miljoner kronor i 
investeringsmedel samt 2015 års överskott på 2,4 miljoner 
kronor vilket innebär en totalram på 6,1 miljoner kronor. 
Förvaltningen har förbrukat 3,3 miljoner kronor. Förvalt-
ningen avser att äska delar av överskottet där investeringar 
skjutits på framtiden för att diverse byggprojekt inte fär-
digställts.

Framtiden
Rekrytering av behörig personal blir en stor utmaning inom 
samtliga verksamheter de kommande åren. 

Office 365 införs inom grundskolan med start vid Risbro-
skolan i februari 2017.

Arbetet med att förbättra resultaten inom grundskolan 
kommer fortsatt att prioriteras för att öka andelen behöri-
ga elever till gymnasiets nationella program. Kvalitetsarbete 
ska bedrivas på varje skola och på huvudmannanivå.

En biträdande rektor kommer att rekryteras vid Mari-
askolan med 50 procents tjänstgöringsgrad.

Mariaskolan kommer från och med hösten 2017 att vara 
en övnings-/partnerskola för högskolan Dalarnas lärarstu-
denter.

Det entreprenöriella, eller upplevelsebaserade lärandet, 
är ett arbetssätt som kommit för att stanna vid grundsär-
skolan. Arbetssättet kommer under kommande läsår att ut-
vidgas till att omfatta fler klasser. Olsboskolans satsning på 
Läslyftet fortsätter, liksom ett fortsatt utvecklingsarbete på 
fritidshemmet. 

Med det ökade barnantalet samt nya rekommendation-
er från Skolverket angående barngruppernas storlek 
som bakgrund, har medel äskats för en ny förskola med 
fyra avdelningar. Planeringsarbetet är i gång och tillträde 
beräknas till 2018. Förskoleavdelningen har beviljats me-
del för att rekrytera en tal-/special-pedagog. Avdelningen 
strävar efter att anställa kompetent personal, framförallt 
förskolelärare, vid nyrekrytering. Ett antal satsningar fort-
går i verksamheten såsom Språkprojekt, matematikutveck-
ling, vidareutveckling av portfolio, Grön flagg, pedagogisk 
dokumentation samt kunskaps- och barnsyn.

Fagersta kommuns jämställdhetsstrateg kommer un-
der vårterminen att ha uppföljningstillfällen för för-
skoleavdelningens medarbetare utifrån de utvecklingsom-
råden som framkom av Skolinspektionens granskning. 
Förskolecheferna följer upp utbildningen vid förskolornas 
arbetsplatsträffar. Arbetet med att genomföra en inkom-
stkontroll pågår. Planering pågår för att genomföra en ge-
mensam kompetensutvecklingsdag för samtliga medarbe-
tare med tema pedagogisk dokumentation.

Beslut om byggnation av ett nytt centralkök har tagits och 
upphandling pågår. Det nya centralköket medför en ökad 
möjlighet att producera måltider från grunden, erbjuda 
flera alternativa rätter, en förbättrad arbetsmiljö samt en 
ökad kapacitet gällande antal portioner.
Vid förskoleköken finns en målsättning att baka bröd, koka 
sylt och göra egen müsli minst en gång per vecka. Utred-
ningen av möjligheten för en ökad valfrihet av tillbehör 
kommer att fortgå under 2017. 
Kostservice har tagit över ansvaret för driften av sportkaf-
éet i Fagerstahallen. Driftsstart beräknas ske under våren 
2017, när underhållsarbetet av lokalen har slutförts. 
Projekteringsarbetet med om- och tillbyggnationen av Per 
Olsskolans mottagningskök och matsal kommer att inledas 
under hösten 2017.
Det finns en målsättning om att höja måltidskvaliteten gen-
om en översyn av inköpsrutiner, tillagnings-metoder och 
måltidsmiljön samt samverkan med kunder.

Fagersta kulturskola har beviljats medel från Kulturrådet 
som möjliggör fortsatt sång- och dansundervisning till-
sammans med elever i för- och grundskola med syfte att 
minska avståndet mellan elever samt underlätta integration.
För att ge eleverna vid Kulturskolan största möjliga upplev-
else genom kultur, ska Kulturskolan vara en drivande del av 
länets Regionala kulturskola, delta i projekt och fortbild-
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ningar samt fördjupat samarbete. Ett framträdande av Re-
gional kulturskola Västmanlands ungdomsorkester plane-
ras i Fagersta.

Biblioteket kommer att fortsätta utvecklingsarbetet med 
det digitala utanförskapet liksom mångfald och integration. 
En regional bibliotekssamverkan fortgår för utökad service 
och tillgänglighet. Genom brett samverkansarbete kommer 
praktikanter för språk- och arbetsträning att tas emot även 
fortsättningsvis. 
Turismenheten ingår från och med 2017 i enheten för 
Näringsliv och tillväxt och kompletterande resurs om 80 % 
har tillförts från och med årsskiftet.

På Ungdomscenter har ett obligatoriskt gårdskort införts 
med syftet att, genom skriftlig information och ett slags 
medlemskap, öka förståelse för samtligas ansvar för en 

trygg, öppen och inkluderande mötesplats. Kortet ska även 
underlätta personalens arbete med att föra statistik. Arbetet 
med att attrahera ungdomar, medverka till gränsöverskri-
dande verksamhet och nå en jämn könsfördelning fortsät-
ter.
Simhallen kompletteras med en bubbelpool och planerar 
för breddat utbud genom babysim. Totalt 745 barn har 
deltagit i organiserad simundervisning under året. Arbe-
tet för trygghet och säkerhet i simhallen fortgår, då allmän 
simkunnighet inte längre är en självklarhet. Ett omfattande 
renoveringsarbete avseende samtliga omklädningsrum har 
påbörjats, liksom installationen av nya klädskåp. En strateg, 
tillika föreningskontakt, kommer att rekryteras till kultur- 
och fritidskontoret.  En beställning gällande fortsatt res-
taurering av kolhuspelarna i Trummelsberg verkställs, såvi-
da Länsstyrelsens långsiktiga plan för kulturminnesvård 
fortsätter.

Anteckningar
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Utbildnings- och fritidsnämnden 
Gemensamma inriktningsmål

 
Effektmål 2016

 
Måluppfyllelse och kommentar

Verksamheterna ska aktivt arbeta med att 
förbättra effektivitet och kvalitet.

Mäta kvalitet och effektivitet med fem jäm-
förbara kommuner. Kommunens resultat 
ska förbättras i förhållande till föregående 
mätning.

Andelen elever i årskurs 9 som 
är behöriga till gymnasiet samt 
meritvärdet för årskurs 9 har ökat 
jämfört med år 2015. Jämfört med 
liknande kommuner ligger Fagers-
tas värden något lägre.

Kommunen ska verka för att den totala mil-
jöbelastningen minskar.

Andelen inköpta ekologiska varor ska öka. Andelen inköpta ekologiska livsme-
del har ökat jämfört med 2015, från 
19 till 22 procent.

Verksamheterna ska med samverkansorgan-
isationerna och näringslivet utveckla förutsät-
tningar för befintliga företag, nyföretagande 
och etableringar utifrån.

Deltaga i lokala samverkansmöten Vi medverkar vid företagar-frukost 
samt i ett antal övriga nätverk inom 
förvaltningens verksamhetsom-
råden.

Andelen inköpta rättvisemärkta produkter 
ska öka jämfört med föregående år (gemen-
samt effektmål)

Rättvisemärkta produkter har ökat 
sin andel. Målet utgår from 2017.

I skolan öka kunskapen om lokalt näringsliv. Målet uppfylls genom prao, 
studiebesök, företagsmässa, ar-
betsmarknadskunskap, hälsokväl-
lar samt studie- och yrkesvägled-
ning.

Verksamheterna ska stärka bilden av Fagersta 
kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Medarbetarna upplever Fagersta kommun 
som en attraktiv arbetsgivare utifrån STARs 
värdegrund (samverkan, trygghet, ansvar 
och respekt).

Fördjupade medarbetarsamtal har 
genomförts under hösten.

Nämnden ska ha en förankrad lönepolitik. Förvaltningen har en låg personal- 
omsättning.

Kommunen ska arbeta för att skapa en attrak-
tiv utbildning som hävdar sig väl med andra 
utbildningsanordnare.

Öka andelen behöriga elever till något na-
tionellt program på gymnasiet. 
 
 

Andelen behöriga elever har ökat.

Verksamheterna ska arbeta förebyggande 
med trygghet och säkerhet. 

Nämndens verksamhet ska upplevas som 
en trygg och säker miljö för både anställda 
och brukare.

Insatser för en ökad trygghet på 
biblioteket samt det mobila stöd-
teamets insatser vid Risbroskolan 
har gett positiva resultat. Personal 
från Ungdomscenter har ätit peda-
gogiska luncher i Fagerstahallens 
matsal vilket har förbättrat måltid-
smiljön.

Kommunen ska bidra till regionens utveckling 
och stärka Fagerstas konkurrenskraft.

Samverka med besöksnäringen samt sam-
verkan mellan skola och näringsliv.

Samverkan sker med näringslivet, 
både inom grundskole-, kultur-, 
turism- och fritidsverksamheten. 

Utbildning och fritidsnämnden - Effektmål 2016
Förvaltning: Administration och ekonomi, Grundskola, Förskoleverksamhet, Kostservice, Kulturavdelning, 
Fagersta fritid
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Utbildnings- och fritidsnämnden 
Gemensamma inriktningsmål

 
Effektmål 2016

 
Måluppfyllelse och kommentarer

Upprätthålla en långsiktigt välskött ekonomi 
med stabila ekonomiska förutsättningar för 
god kvalitet i verksamheten. 

Verksamheterna ska bedrivas på ett kost-
nadseffektivt sätt.

Nämnden redovisar per den 
31 december 2016 ett resultat på 
+ 11,2 miljoner kronor. Överskottet 
beror till största del på eftersökta 
medel från Migratonsverket.

Verksamheterna ska ha en budget i balans För att nå budget i balans och 
följa kommunens ekonomistyrn-
ings-regler genomförs månatliga 
budgetuppföljningar. Redovisning 
med avvikelserapportering och 
årsprognos ges till nämnden.

Kommunen ska verka för god integration. Öka antalet anställda med annan etnisk bak-
grund för att avspegla samhällets mångfald.

Antalet anställda med annan etnisk 
bakgrund har ökat 

Fortsättning: Utbildnings- och fritidsnämnden, effektmål

Anteckningar
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Resultat
(tusen kronor)

Budget
2016

Bokslut 
2016

Bokslut
2015

Intäkter 98 304,0 154 530,8 118 696,7

Kostnader -405 817,6 -466 140,5 -412 006,9

Nettokostnad före kapitalkostnad -307 513,6 -311 609,7 -293 310,3
Kapitalkostnad -3 305,0 -2 589,1 -2 448,4

Nettokostnad före kommunbidrag -310 818,6 -314 198,8 -295 758,7
Kommunbidrag, årsbudget 305 055,0 305 055,0 292 085,0

Kommunbidrag, tilläggsanslag 5 763,6 5 763,6 5 585,4

Budgetavvikelse 0,0 -3 380,2 1 911,7

Socialnämnden

Ordförande: Niclas Bergström
Tf. Förvaltningschef: Per Österberg

Uppdrag
Socialnämnden består av 9 ledamöter och 5 ersättare. 
Nämndens uppgift är att besluta om mål och inriktning-
ar som gäller nämndens verksamheter. Dessutom beslutar 
nämnden eller dess arbetsutskott i vissa myndighetsären-
den om inte dessa är delegerade till tjänstemän. 

Socialnämndens ansvarsområde 
omfattar: 

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Myndighetsutövning avseende barn och unga inklusive en-
samkommande, vuxen missbruk, familjerätt och tillstånd 
och tillsyn av servering av alkohol. Familjehemsvård och 
öppenvårdsinsatser för barn, unga och vuxna. Ungdoms-
mottagning och familjecentral. Dessa verksamheter har en 
nettobudget på 27,3 miljoner kronor.

Äldreomsorg
Olika äldreboenden samt korttidsplatser och avlösning, 
dagverksamheter och öppna verksamheter, hemtjänst, mat-
distribution, färdtjänst, trygghetslarm samt sjukvård i sär-
skilda boendeformer och i hemsjukvården. Dessa verksam-
heter har en nettobudget på 165,2 miljoner kronor.

LSS och psykiatri
LSS omfattar gruppboenden och stödlägenheter, daglig 
verksamhet, fritidsverksamhet, avlösning, personliga as-
sistenter, kontaktfamiljer och kontaktpersoner, kort-
tidsverksamhet samt ledsagarservice.
Psykiatri omfattar gruppboende, stödboende samt sys-
selsättning. Dessa verksamheter har en nettobudget på 59,7 
miljoner kronor.

Social hållbarhet
Arbetsmarknadscentrum, integrationscentrum och stöd-
centrum vilka bland annat består av: arbetsmarknadsverk-
samhet, omsorgsverksamhet, budget- och skuldrådgivning, 
transporter, integration, coachning, försörjningsstöd, 
stödboendet/härbärget samt bostadsanpassning och Fix-
ar-Malte. 
Dessa verksamheter har en nettobudget på 31,7 miljoner 
kronor.

Årets händelser 
Individ- och familjeomsorgen
För att på bästa sätt möta den svåra arbetssituationen som 
råder inom socialtjänsten med ökat antal anmälningar, plac-
eringar, ökade krav och samtidigt svårigheter att bemanna 
tjänster med behörig personal har ett stort arbete lagts ner 
på att omstrukturera organisationen och förstärka nära ar-
betsledning. Avdelningen har delats upp i fyra enheter med 
vardera teamledare/processledare, som ska strukturera upp 
arbetet, ta ansvar över processerna och arbeta med nära 
vägledning inom sin enhet. Avdelningen har påbörjat att 
ta fram tydliga rutiner och flöden inom den egna gruppen, 
samt mellan enheterna. 

Den nya organisationen separerar myndighetsutövning och 
råd och stödinsatser. För att parera ett fortsatt ökat antal 
av orosanmälningar behöver förvaltningen arbeta förebyg-
gande. En egen enhet med öppenvårdsinsatser underlät-
tar att arbetet kan vidareutvecklas och förstärkas mot de 
målgrupper som finns i samhället. Idag finns insatser som 
familjebehandling, öppenvårdsmottagning för missbruk-
sproblematik, 12 stegsbehandling samt familjecentral och 
ungdomsmottagning inom råd och stödenheten. För 2017 
förstärks öppenvården med två föräldrastödjare med fokus 
mot nyanlända familjer. En förstärkning av öppenvårdsper-
sonal är önskvärt för att bättre kunna utveckla arbetet med 
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att förebygga ohälsa hos barn, unga, vuxna och familjer.

Myndighetsutövning barn och familj har under året 2016 
tagit emot 461 anmälningar om oro för barn. Det är 80 
anmälningar fler än året innan. Belastningen har markant 
ökat för mottagningen som har förstärkts från 1,0 till 1,5 
tjänst. Ett nytt arbetssätt ”Social insatsgrupp” avseende 
samverkan kring ungdomar i riskzon har prövats. Samver-
kansparter är socialtjänsten, skolan, ungdomscenter och 
polisen. Under året har samverkan med skolan förstärkts 
genom gemensamma träffar mellan handläggare och kura-
torer från varje skola. Information kring anmälningsplikt 
har tillhandahållits för rektorer. Genom mobilt arbetssätt 
har enheten fokus på delaktighet för klienten samt att ef-
fektivisera tiden för dokumentation. Under de senaste åren 
har missbruksplaceringar ökat. Det finns behov av att se 
över vård och boende för äldre missbrukare som har ett 
stort omsorgsbehov. Oro finns för ett ökat antal LVM plac-
eringar då ett antal ärenden är mycket svårarbetade. Under 
året har 6 LVM utredningar inletts.

Framförallt hösten och vintern 2015 anvisades ett stort an-
tal ensamkommande barn och ungdomar till kommunen. 
Socialtjänsten hamnade i kris då bemanningen inte stod i 
paritet med inflödet av ärenden. Arbetet riktades in på att 
placera barn och göra skyddsbedömningar, dokumenta-
tionen fick vänta. Under 2016 har handläggarna kommit 
ikapp och ärendemängden har också minskat. Arbetet kan 
nu fokusera på uppföljningar i placeringar, samverkan samt 
implementering av rutiner.

Antalet barn och unga i behov av placering har kraftigt ökat 
under de senaste åren, under 2016 har detta stabiliserats 
något. Under året har arbetssituationen för familjehemsse-
kreterarna förbättrats. Utifrån det stora antalet ensamkom-
mande barn i samhällsvård, har 2 nya tjänster tillkommit. 
Utbildning till familjehem har genomförts.

Under 2014 aktualiserades frågan kring länsövergripande 
familjerätt. Frågan har utretts och behandlats och ett 
avtalsförslag om drift av gemensam familjerätt från den 1 
januari 2017 har tagits fram. En länsövergripande samver-
kan innebär för Fagerstas del en kvalitetshöjning både vad 
gäller personalförsörjningen, utredningsarbete och insatser. 
Familjerätten tillhandahålls från och med 2017 genom avtal 
med Västerås.

Individ- och familjeomsorgen deltar aktivt i olika samver-
kansgrupper i länet; Barnahus, Socialjour, Social barn- och 
ungdomsvård, Riskbruk, missbruk och beroende (RIM), 
Regional samverkan kvinnofrid och BBIC (Barns behov i 
centrum). Handlingsplaner utifrån psykisk ohälsa för både 
barn och vuxna är framtagna och de lokala grupperna har 
haft möten. Även handlingsplan och en handbok för arbe-
tet med våld i nära relation är framtagen samt en handlings-

plan för den sociala barn- och ungdomsvården.

Äldreomsorg
Fagersta har en större andel äldre invånare än jämförbara 
kommuner. Väntetiden till särskilt boende är lång, i jäm-
förelse med riket i övrigt även om det, enligt Öppna Jäm-
förelser har förbättrats med några dagar.  
En ny enhet för korttidsplatser, Visiten har öppnats på 
Malmen i januari 2016. Korttidsplatserna på Kanalen har 
avvecklats under hösten för att användas till permanent 
boende. I slutet av december är samtliga platser på kan-
alen permanentboende. Planeringe för den nya korttid-
savdelningen på Bergslagssjukhuset är påbörjad.

Parboende på Malmen har ökat vilket lett till ökade kost-
nader då det blir fler personer som behöver omvårdnad.

Vårdtyngden på Servicehusen Stolpvreten och Koltrasten 
har varit stor med ökade kostnader som följd.  Personer 
med stora omvårdnadsbehov har vid något tillfälle flyttat 
från servicehus till vårdboende men detta har varit svårt då 
det varit brist på vårdboende.

Det har, under året varit svårt att rekrytera sjuksköterskor 
till vakanta tjänster. I slutet av året har det dock varit en del 
sökanden till de vakanta tjänster/vikariat som varit ute på 
annons. Pooltjänst har tillsats för att försöka minska be-
hovet av hyrsjuksköterskor i sommar. . I somras var det 
svårt att få vikarier, vilket gjort att det blev nödvändigt att 
bemanna med sjuksköterskor från bemanningsföretag un-
der ordinarie sjuksköterskors semester. Behovet av insatser 
från fysioterapeuter (sjukgymnaster) och arbetsterapeuter 
har ökat och då framför allt i hemsjukvården. Verksamhet-
en för rehabilitering har förstärkts med ytterligare arbet-
sterapeut men det har varit svårt att rekrytera även när det 
gäller arbetsterapeuter. Antal inskrivna i hemsjukvården är 
relativt konstant. Man kan dock se en viss ökning under 
slutet på året. 
Under året har förvaltningen arbetat med att utveckla 
välfärdsteknologi inom vård- och omsorg. Antalet kunder 
som valt att ha en kamera installerad i stället för tillsyn nat-
tetid har ökat med en person och arbetet med att utöka 
användandet av kamera fortgår. Hemtjänstens Norra del 
har i dag nyckelfria lås. Kommunens alla trygghetslarm är 
digitala. 
Samtlig personal som använder socialförvaltningens olika 
dokumentationssystem har säker roll- och behörighetsi-
dentifikation. Ett projekt kring mobil dokumentation har 
startats upp, vilket finansierats med medel från Sociala in-
vesteringsfonden.

Antalet ärenden och antalet timmar inom hemtjänsten, 
samt periodvis även inom nattpatrullen har ökat betydligt
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vilket har lett till ett stort underskott.

Inom demensvården och även vid kortidsplatser har 
det skett en ökning av personer med ett utåt- agerande 
beteende. Detta har medfört att extra personalresurser har 
varit tvunget att sätta in för att upprätthålla ett säkert om-
händertagande och en bra arbetsmiljö.

Frivilligcentralen och den öppna verksamheten har arrang-
erat underhållning och aktiviteter på mötesplatser samt 
förmedlat väntjänster under året. Anhörigstödet erbjuder 
stödsamtal, rådgivning, deltagande i öppna träffar, anhörig-
cirklar eller grupper, avlösare i hemmet samt stöd vid än-
drat boende. Det finns även anhörigstöd på finska.

Uppsökande verksamhet för 78- åringar har genomförts i 
cirkelform. Det var en cirkel för finsktalande med 7 delta-
gande.

Arbetet med att implementera kommunens värdegrund har 
pågått i samtliga verksamheter, liksom arbete med att öka 
delaktigheten för kunderna. Vid särskilt boende har utbu-
det av olika aktiviteter förförbättrats.

Äldreomsorgen har erhållit stadsbidrag för ökad beman-
ning inom äldreomsorgen. Stadsbidraget har används till 
baspersonal och rehabpersonal. Det är svårt att rekryter 
så väl sjuksköterskor och rehabpersonal men även under-
sköterskor och vårdbiträden för korttidsvikariat och tim-
vikariat. 
Stadsbidrag har även erhållits för utbildning. Rehabperson-
alen har fått tagit del av dessa medel liksom biståndshan-
dläggare. Det har även bl.a. genomförts föreläsningar kring 
demenssjukdom och bemötande som ett stort antal basper-
sonal har tagit del av. 

Enbraplats (tidigare Gapet) är ett webbaserat anhörigstöd 
där den anhörige kan få kontakt med andra med liknade er-
farenheter. Det förebyggande och kvalitetsutvecklande ar-
betet med kvalitetsregister har fortgått. Så även samverkan 
med övriga avdelningar inom socialförvaltningen i arbetet 
mot våld i nära relation.

LSS och psykiatri
Specialistboendet för psykiatri, Sundet, möjliggör för per-
soner att erbjudas boende på hemmaplan, trots omfattande 
behov av stöd. Sundet har haft och har boende med stora 
behov av både personalresurser och särskild kompetens hos 
personalen. Situationer med våld och hot har inneburit att 
arbetsmiljön inte varit fullgod. För några personer har det 
varit nödvändigt att köpa plats då behovet inte har kunna 
tillgodosetts inom kommunens verksamheter för psykiatri.
Detta har inneburit ökade kostnader. Som en möjlig orsak 
till våld och hot situationer kan ses Sundets trånga lokaler.

Kommunens samverkan med landstinget, inom områ-
det psykiatri har vidareutvecklats. Bland annat i form av 
handlingsplaner och överenskommelser samt ett ökat an-
vändande av Samordnad individuell plan (SIP). Utvecklin-
gen inom LSS-området går mot allt svårare ärenden med 
utåtagerande personer och nya diagnoser. Nya behov har 
uppstått för ungdomar, och även vuxna, med diagnosen 
ADHD som inte kan bo kvar hemma eller behöver särskilt 
stöd och specifik kompetens hos personalen.

Arbetet med att implementera kommunens värdegrund har 
pågått i samtliga verksamheter, liksom arbete med att öka 
delaktigheten för kunderna.

Myndighetsgruppen
Myndighetsgruppen fattar beslut om insatser enligt Socialt-
jänstlagen samt Lagen om stöd och service (LSS).
För att följa lagstiftningen ska alla som beviljas särskilt 
boende, förutom beslut om själva boendet även ha en up-
pdragsbeskrivning som beskriver insatsrena mer noga och 
som beskriver målet med insatserna. Besluten ska följas 
upp minst en gång per år eller vid förändrat behov. Myn-
dighetsgruppen har tidvis varit underbemannad vilket gjort 
att det varit svårt att leva upp till ovanstående. 

Social hållbarhet
Under året har tre nya projekt startat. Det mobila stöd-
teamet arbetar med att förbygga de sociala problem som 
finns i samarbete bland annat med Polisen och det civila 
samhället. Projekt Påfart etablering syftar till att underlätta 
introduktionen till arbetslivet. Projekt samhällsvägledarna 
startade i slutet av året och bedrivs tillsammans med Nor-
bergs och Skinnskattebergs kommuner samt ABF. Projek-
tet ska vägleda och informera i samhällsfrågor. I Fagersta 
bedrivs verksamheten i biblioteket. Projektet med mobila 
stödteamet har gjort en kortare utvärdering där resultatet 
tyder på att målet med projektet är svårt att nå under nu-
varande former. Projektet kommer därför inte att förlängas 
under 2017, istället kommer avdelningen att arbeta vidare 
med frågorna i ordinarie verksamhet. 

Arbetsmarknadscentrum har haft totalt 277 inskrivna delt-
agare under året, varav 261 har varit aktiva. 
De två största insatserna har varit arbete inom alltjänst 
verksamheter och praktiktjänstgöring.
11 procent av deltagarna har gått till arbete utan subven-
tion, 11 procent till A-kassa, 16 procent till arbete med sub-
vention, 16 procent har avbrutit sin insats.

Samordningsteamet FNS (Fagersta, Norberg och Skinn-
skatteberg) är en permanent insats, helfinansierad av Norra 
Västmanlands Samordningsförbund.
Inom Språnget rustas deltagarna för att öka möjligheten på
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den reguljära arbetsmarknaden eller motiveras till studier. 
29 personer har under året varit inskrivna hos Samord-
ningsteamet. 60 personer har under året fått insatser via 
Språnget.
Navigatorcentrum arbetar med det kommunala aktivitet-
sansvaret (KAA), feriearbeten samt arbetsmarknadsåt-
gärder för unga i åldern 18-25 år. Verksamheten bedrivs 
tillsammans med Norberg och Skinnskattebergs kommun-
er. Via Navigatorcentrum kan ungdomar ges möjlighet att 
kombinera arbetspraktik och studier på gymnasienivå. 97 
ungdomar har under året varit inskrivna på Navigatorcen-
trum.

Behovet av insatser inom LSS daglig verksamhet ökar, med 
unga personer som har ett stort vårdbehov parallellt med 
en allt äldre och mer vårdkrävande grupp, samtidigt som 
behovet av insatser för en relativt stor grupp med neurops-
ykiatriska svårigheter ökar. Verksamheten flyttas över till 
vård och omsorg från och med januari 2017.

Vasavägens verksamheter består av stödboende, härbärge 
samt särskilt äldreboende. Lågtröskel-verksamheten inryms 
i samma byggnad för att ge personer med alkohol och/eller 
drogproblematik möjlighet att erhålla insatser från Arbets-
förmedlingen. 23 individer har bott på stödboendet under 
året, 15 män och 8 kvinnor. Lågtröskelverksamheten arbe-
tar med att motivera långvariga deltagare till att gå vidare 
mot nykterhet – drogfrihet. Deltagarna ges även möjlighet 
till utbildningen grön-kvist, vilken syftar till att ge deltagar-
na förmåga till en bättre privatekonomi. Deltagare som 
klarat behandling, stödboende och praktik/arbete har haft 
svårigheter att hitta eget boende.

Kommunens integrationsenhet har haft en hög arbetsbe-
lastning till följd av det stora antalet klienter. Flera stöd 
insatser har påbörjats under året. Norrbygårdens och Nor-
rbyplans boende för ensamkommande har haft en hög 
beläggning men den har succesivt minskat under året. Från 
33 till 23 ungdomar varav 5 är placerade i utsluss/träning-
slägenhet.

Försörjningsstöd har sedan hösten 2014 haft ett minskat 
antal nya sökanden, så även i år.
I början av året var antalet ärenden 25 stycken och i slutet 
av året 68 stycken. 
Dock har integrationscentrum en ökad mängd ärenden gäl-
lande försörjningsstöd. 122 hushåll har aktualiserats under 
2016, vid ingången av året var antalet ärenden 27 stycken, 
vid årets slut 68 stycken. 
Ärenden gällande stöd och hjälp att hitta bostad ökar och 
vid flera tillfällen har det varit mycket stora svårigheter att 
bistå sökande. 

Under året inkom 196 nya ansökningar och förfrågningar 
om bostadsanpassningsbidrag. Cirka 194 tusen kronor 

sparades under 2016 genom återanvändning av produkter, 
främst ramper. 
Medelväntetiden var 2,4 månader från ansökan till beslut. 
En del av väntetiden bestod i att komplettera ansökan med 
övrigt underlag.

Måluppfyllelse 

Långsiktig hållbar utveckling med 
god kvalitet och effektivt resursut- 
nyttjande
Förvaltningen jobbar aktivt med att införa välfärdsteknolo-
gi och utveckla nya arbetssätt som ska gynna kunderna och 
på så vis höja kvalitén.

Fungerande integration
Nya arbetssätt är framtagna och flera projekt är igång för 
att integrera utomnordiska personer.

Attraktiv arbetsgivare 
Alla verksamheter jobbar aktivt med rekrytering av nya 
medarbetare och en ny organisation kring rekrytering av 
vikarier till vård och omsorgsavdelningen har provats med 
bra resultat.

Bra utbildning 
Olika utbildningsinsatser genomförts under året för att 
höja medarbetarnas kompetens.

Trygg kommun 
Arbetet pågår ständigt med att upprätta Genomförande-
planer.
Material kring FREDA - Våld i nära relation, har tagits fram 
och utbildning har skett under året till medarbetare inom 
förvaltningen.

Attraktiva boendemiljöer 
Det planeras för nytt äldreboende i kommunen. Planering 
av utemiljöerna finns med i verksamhetsanpassningen men 
ingen budget har funnits under året för att utveckla utemil-
jöerna.

Anteckningar
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Kommunal ekonomi i balans
Socialnämndens resultat för 2016 visar ett underskott på 
3,4 miljoner kronor i förhållande till budgetramen.

Socialnämndens egen ram och den gemensamma adminis-
trationen visar ett överskott på 4,7 miljoner kronor av den 
reserv som finns för oförutsett och utjämning av verksam-
hetens kostnader.

Vård- och omsorgs totala resultat överstiger budgetramen 
med 10,3 miljoner kronor. Överskott på 1,2 miljoner kro-
nor inom administrationen. Äldreomsorg och sjukvård 
visar ett underskott på 11 miljoner kronor trots finansier-
ing via stimulansmedel. Det beror på fler orsaker. På vis-
sa boenden är vårdtyngden extra hög och mer personal 
är insatt. Hemtjänsten har haft ökad personalbemanning 
i början av året för att delade turer är borttagna på prov. 
Det har varit högt tryck på korttids på Kanalen trots att 
Visiten finns. Parboendet på Malmen drar extra personal. 
Rustning av lägenheter på Stolpvreten har tagit längre tid 
än önskvärt. LSS verksamheten lämnade ett överskott på 
1 miljoner kronor gentemot deras budgettilldelning. Psyki-
atrin överskred budget med 1,8 miljoner kronor på grund 
av köp av fler externa platser. 

Social Hållbarhets resultat blev 2,6 miljoner kronor plus 
jämfört med budget. Det beror på mindre utbetalt försör-
jningsstöd med 1,7 miljoner kronor men även för några 
färre anställningar än planerat. 

Framtiden
Individ- och familjeomsorgen
En fortsatt ökning av antalet placeringar kommer att 
påverka verksamheten kostnadsmässigt samt öka arbetsbe-
lastningen. Kravet på kortare handläggningstider, fylligare 
dokumentation och ökad delaktighet för barn, i kombina-
tion med många anmälningar om oro, är en utmaning för 
avdelningen. 

Barnets rättsliga ställning har stärkts i lagstiftningen och 
kompetensen ska öka hos handläggare. Fagersta är en av 52 
kommuner i landet som deltar i dialog med den nationel-
la samordnaren, för att driva på arbetet med att utveckla 
kvalitén i framtidens sociala barn och ungdomsvård. En 
förstärkning avseende förebyggande insatser är av största 
vikt för att få bättre och socialt hållbara lösningar för famil-
jer och enskilda. 

Den 1 juli 2014 infördes nya krav för att arbeta med 
myndighetsutövning inom den sociala barn och ung-
domsvården. De nya behörighetsreglerna ställer krav på 
socionomexamen. Detta är en stor utmaning för Fagersta 
då flera handläggare inte uppfyller behörighetskraven idag 
(SOSFS 2014:7). Avdelningen har bevakning i denna fråga 

då en plan för handläggarnas kompetensutveckling be-
höver fastställas. Kommunerna har dispens till 2019 att 
uppfylla kraven. Statliga medel kommer att fördelas ut till 
kommunerna 2017-18 för att förstärka bemanningen inom 
sociala barn och ungdomsvården.

Genom planeringsdagar under 2016 har flera utveck-
lingsområden kunnat utkristalliseras. En god intro-
duktion, nära vägledning för nyanställda samt kompe-
tensutveckling är mycket viktigt både för att rekrytera 
men också för att behålla personal. Tydliggöra roll 
och ansvarsfördelning både i intern, men också extern 
samverkan samt att fortsätta arbeta genom arbetsverk-
tyget SIP (samordnad individuell plan). Tidiga insatser 
genom familjecentralen samt samverkan med andra 
aktörer, samt god kvalitet på insatser för de som be-
höver socialtjänsten, förebygger större ingripanden. 
En önskan är att i större grad kunna avsätta resurser 
för tidiga insatser.

Äldreomsorg
Om väntetiden till särskilt boende ska kunna minskas be-
hövs flera platser för vårdboende.
För att klara framtidens äldreomsorg med ett ökat antal äldre 
är utveckling av välfärdsteknologi som ett komplement till 
personalen nödvändig. Välfärdsteknologiska lösningar, 
som ger ett mervärde för kunden behöver utvecklas i sam-
verkan med personal och kunder. Ett fortsatt samarbete 
med landstinget behövs för att tillgodose de mest sjuka 
äldres behov. Det blir mer viktigt med utveckling av det so-
ciala innehållet i vården och omsorgen. Nästa generations 
äldre kommer att ha större krav på att få fortsätta leva sitt 
liv som tidigare, med intressen och aktiviteter. Arbetet med 
införandet av digitala lås i hela hemtjänsten ska fortgå för 
att effektivisera och kvalitetssäkra hemtjänsten. Ett annat 
område som behöver effektiviseras och kvalitetssäkra ytter-
ligare är rekrytering. Det blir allt viktigare att kunna beman-
na omsorgen när behoven ökar. Ett ökat antal utåtagerande 
personer inom demensvården kommer att ställa nya krav 
på kompetens och organisation av omsorgen. Tillsynsmy-
ndigheten ställer större krav på att ha en demensvård utan 
begränsningsåtgärder samt att personalen skyndsamt ska 
kunna komma till hjälp om någon person skulle behöva.

LSS och psykiatri
Det finns ett ökat behov av individuella lösningar kring 
personer med komplexa problem. Att ha ett psykiatri-
boende, Sundet, ”insprängt” i annan verksamhet kan ge 
effektivitetsvinster men gör även att de boende kan upple-
vas störande och kräver då särskild tillsyn av personal. Nya 
lokaler skulle behövas. Kompetenshöjande insatser och 
rekrytering av personal med adekvat utbildning kommer att 
behövas i framtiden. Fortsatt samarbete med landstingets
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psykiatri är viktigt för att kunna tillgodose behov för per-
soner med komplexa psykiatriska diagnoser. Det är också 
möjligt att Landstinget kommer att använda sig mer av den 
lagstiftning som avser ”Tvång i öppenvård”, vilket ställer 
nya krav på kommunen.
Inom LSS sker en ökning av diagnoser som till exempel 
ADHD och Asbergers. 

Social hållbarhet
Det är viktigt för kommunen att tillhandahålla bra stöd 
insatser som förbygger socialoro och utanförskap. Arbe-
tet inom avdelningen kommer att utvecklas för att hitta 

hållbara lösningar som är anpassade efter individen. Ar-
betsmarknadscentrum och integrationscentrum kommer 
gemensamt att arbeta kring alla individer som är i behov av 
åtgärder/insatser. Avdelningen utvecklar ett arbetssätt; en 
väg in, där alla bereds för att få tillgång till bästa insats/in-
satser utifrån hela avdelningens möjligheter oavsett varifrån 
individen är aktualiserad. 
Att bedriva HVB verksamhet för de över 18 år kommer 
inte längre att vara ekonomiskt möjligt med de nya ersät-
tningsreglerna vilka träder i kraft 1 juli. Verksamheterna 
kommer att ställas om mot stödboende i den utsträckning 
det går att få tag i lägenheter.

Anteckningar
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Socialnämnden 
Gemensamma inriktningsmål

 
Effektmål 2016

 
Måluppfyllelse och kommentar

Verksamheterna ska aktivt arbeta med att 
förbättra effektivitet och kvalitet.

E-Hälsa, öka användandet av välfärdste-
knologi i syfte att höja livskvalitén och effe-
ktiviteten.

Arbetet med välfärdsteknologi 
pågår hela tiden. Mobilt arbetssätt 
är infört i flera olika verksamheter. 
Digitala lås infört på ett hemtjän-
stområde och tre trygghetslösning-
ar installerade under året. 

Effektiva utredningar och arbetssätt

- Införande av bedömningsinstrumentet 
BAS vid samtliga utredningar som görs av 
biståndshandläggare.

Införandet är påbörjats i ar-
bets-gruppen men är inte helt 
genomfört under året på grund av 
resursbrist i arbetsgruppen.

-Ökat antalet ärenden där ”Förstärkt familje-
hemsvård” används.

Statistik för 2016 visar att antalet är 
lika många som föregående år. I de 
familjer där ”Förstärkt familjehems- 
vård” krävs används modellen.

Ökad kvalité till våra kunder och klienter
-Minska antalet inkomna  avvikelser med 10 
procent.

Statistik för 2016 visar att avvikel-
serna har minskat med 13 procent.

Kommunen ska verka för att den totala mil-
jöbelastningen minskar.

Andelen inköpta rättvisemärkta produkter 
ska öka jämfört med föregående år.

Rättvisemärkta produkter väljs vid 
nyinköp.

Verksamheterna ska med samverkansorgan-
isationerna och näringslivet utveckla förutsät-
tningar för befintliga företag, nyföretagande 
och etableringar utifrån.

Implementera ”Atlasprojektet”  i ytterligare 
ett företag.

Svårt att hitta ytterligare företag 
för ytterligare implementering men 
arbetet pågår.

Kommunen ska verka för god integration. Ta fram nya arbetssätt för att integrera utom-
nordiska personer och samtidigt klara av 
framtida kompetensförsörjning. 
 
 

Nya arbetssätt är framtagna och 
flera projekt är igång för att integre-
ra utomnordiska personer.

Kommunen ska erbjuda och utveckla olika 
typer av boendemiljöer samt söka möjligheter 
till att styra boendeutvecklingen. 

Planera och utveckla utemiljöerna för våra 
kunder och klienter genom samverkan inom 
kommunen.

Planeringen av utemiljöerna finns 
med i verksamhetsanpassningen 
men ingen budget har funnits un-
der året.

Kommunen ska bidra till regionens utveckling 
och stärka Fagerstas konkurrenskraft.

Samverka med besöksnäringen samt sam-
verkan mellan skola och näringsliv.

Samverkan sker med näringslivet, 
både inom grundskole-, kultur-, 
turism- och fritidsverksamheten. 

Socialnämnden - Effektmål 2016
Förvaltning: Administration och ekonomi, Grundskola, Förskoleverksamhet, Kostservice, Kulturavdelning, 
Fagersta fritid
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Fortsättning: Socialnämnden, måluppfyllelse

Socialnämnden 
Gemensamma inriktningsmål

 
Effektmål 2016

 
Måluppfyllelse och kommentar

Verksamheterna ska stärka bilden av Fagersta 
kommun som en attraktiv arbetsgivare.

Minst två aktiviteter som underlättar rekryter-
ing av nya medarbetare.

Alla verksamheter jobbar aktivt 
med rekrytering bla genom socia-
la medier. Ny organisation kring 
rekrytering av vikarier till vård och 
omsorgs-avdelningen har imple-
menterats under året. 

Minska sjukfrånvaron, för kvinnor och män 
till 2011 års nivå.

Sjukfrånvaron ligger fortfarande 
högre jämfört med 2011 års nivå. 

Medhelp till alla verksamheter Tjänsten är införd i några verksam-
heter sedan tidigare. Inga ytterli-
gare verksamheter har tillkommit 
under året.

Individuell lönesättning utifrån fastställda 
kriterier till samtliga medarbetare, kvinnor 
och män.

Individuell lönesättning sker till viss 
del inom några verksamheter dock 
ej utifrån fastställda kriterier.

Verksamheterna ska arbeta förebyggande 
med trygghet och säkerhet.

Samtliga kunder och klienter ska ha en 
aktuell Genomförandeplan.

Arbete pågår ständigt med att 
upprätta Genomförandeplaner.

Använda FREDA i arbetet kring ”Våld i nära 
relation” till kunder, klienter och medarbe-
tare.

Material har tagits fram och utbild-
ning har skett under året till medar-
betare inom förvaltningen. 

Utveckla arbetssätt inom öppenvården  
-För våldsutsatta samt barn som upplevt   
eller bevittnat våld i hemmet  
-För hela familjen där missbruk förekommer.

Arbetssätt och samverkan har 
utvecklats och implementerats 
under hösten. Öppenvården ar-
betar utifrån ett helhetstänk kring 
hela familjen där fokus ligger på 
både missbruk och familjearbete/
föräldraskap.

Upprätthålla en långsiktigt välskött ekonomi 
med stabila ekonomiska förutsättningar för 
god kvalitet i verksamheten.

Verksamheterna ska bedrivas på ett kost-
nadseffektivt sätt. 
 
 

Verksamheterna har låga kostnad-
er jämfört med andra kommuner.

Verksamheterna ska ha en budget i balans. Förvaltningen redovisar ett under-
skott på 1,1 procent i förhållande 
till budget vid bokslut 2016.
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Resultaträkning
Belopp
(tusentals kronor) Kommunen Koncernen

Not Budget 2016 Bokslut 2016 Bokslut 2015 Bokslut 2016 Bokslut 2015
Verksamhetens intäkter 1 170 505 252 173 199 268 500 988 431 385

Verksamhetens kostnader 1 -928 228 -998 990 -904 085 -1 219 662 -1 098 994

Avskrivningar 2 -23 831 -23 940 -23 195 -25 987 -35 853

Verksamhetens nettokostnader -781 555 -770 758 -728 011 -744 661 -703 462

Skatteintäkter 3 574 493 568 857 543 557 568 857 543 557

Generella statsbidrag och utjämning 3 170 671 224 276 174 517 224 276 174 517

Finansiella intäkter 4 19 630 22 503 42 235 15 921 22 008

Finansiella kostnader 4 -2 799 -1 626 -3 887 -2 093 -4 189

Resultat efter skatteintäkter  
och finansnetto

-19 560 43 250 28 411 62 299 32 431

Aktuell skatt -4 043 -2 449

Uppskjuten skatt  
obeskattade reserver

-1 939 -1 413

Årets resultat 5 -19 560 43 250 28 411 56 317 28 570

Anteckningar
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ID
(tusentals kronor)

Nettobudget
2016

Bokslut 2016 Nettokostnad
2015

Kostnader Intäkter Nettokostnad
Netto-

avvikelse
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige 732,3 709,5 5,2 704,4 27,9 759,8

Revision 837,7 787,6 787,6 50,1 1 205,4

N Västmanlands ekonominämnd 39,7 28,56 28,6 11,2 29,8

N Västmanlands ek.förvaltning -39,7 10 775,9 10 804,5 -28,6 -11,2 -29,8

Kommunfullmäktige 1 570,0 12 301,7 10 809,7 1 492,0 78,0 1 965,2

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen 2 516,6 2 633,7 102,8 2 530,9 -14,3 2 333,8

Lednings- o styrfunktion 1 291,0 1 550,7 1 550,7 -259,7

Ansl f oförutsedda utgifter 1 506,4 1 333,1 1 333,1 173,3 1 680,9

Hållbar jämställdhet i Fagersta 250,0 139,3 20,0 119,3 130,7 8,1

Hälsobefrämjande åtgärder 752,7 764,8 12,2 752,7 0,0 618,6

Klimatbefrämjande åtgärder 1,0 1,0 -1,0 0,0

Finskt förvaltningsområde 0,0 638,1 660,0 -21,9 21,9 -6,1

Delegation Unga Till Arbete, DUA -6,1 -6,1 -6,1 0,0

Målbild Fagersta 234,6 234,6 234,6 0,0 337,7

Totalförsvar o samhällsskydd 918,3 918,3 0,0 0,0 0,0

Bidr stiftelser o övr fören 1 829,4 3 006,4 1 159,0 1 847,4 -18,0 1 714,9

Tomträtter -821,5 112,0 3 343,5 -3 231,6 2 410,0 -886,3

Bredbandssamordnare 262,9 259,6 3,3 3,3 32,6

Stöd till politiska partier 615,0 525,0 525,0 90,0 615,0

Borgerliga förrättningar 13,8 26,7 26,7 -12,9 29,1

Överförmyndare 2 294,0 4 100,1 1 997,3 2 102,8 191,3 2 224,0

Allmänna val 0,0 0,0 1,0

Infriande av borgen 0,0 0,0 18,2

Övrigt 10 482,0 16 240,5 8 472,6 7 767,9 2 714,1 8 721,4

NVU 74 913,0 80 714,4 4 700,4 76 014,0 -1 101,0 73 316,6

varav gymnasieskola och vuxenutb. 71 744,0 69 844,0 1 900,0 71 863,5

varav SFI (nyanlända) 0,0 4 801,0 -4 801,0 0,0

varav SFI (övriga), ensamkommande 3 263,0 1 800,0 1 453,1

Kollektivtrafik 5 235,0 5 065,0 5 065,0 170,0 3 960,0

NVK 35 769,0 35 046,7 35 046,7 722,3 25 830,1

TVG 2 372,0 2 420,9 2 420,9 -48,9 2 062,0

Västm-Dla MBN 6 467,0 4 836,9 4 836,9 1 630,1 5 304,3

N V-manlands samordn.f 424,0 359,3 359,3 64,7 333,8

Bidrag till SDR 11 097,0 10 932,0 10 932,0 165,0 10 399,4

Bidrag till lönenämnd 2 352,0 2 482,7 2 482,7 -130,7 2 288,7

Bidrag till N V ekonominämnd 4 723,0 5 051,1 5 051,1 -328,1 4 191,7

Köpt verksamhet 143 352,0 146 909,1 4 700,4 142 208,7 1 143,3 127 686,7

Kommunkansli 4 117,2 4 307,7 309,6 3 998,0 119,2 3 824,7

Arkiv 387,3 504,5 79,5 425,0 -37,7 438,9

Upphandlingsservice 2 757,3 2 983,1 528,9 2 454,2 303,1 1 973,1

Televäxel/reception 1 341,5 1 429,8 -88,4 88,4 -146,0

Vaktmästeri 727,8 925,3 248,4 676,8 51,0 638,6

Driftredovisning
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ID
(tusentals kronor)

Nettobudget
2016

Bokslut 2016 Nettokostnad
2015

Kostnader Intäkter Nettokostnad
Netto-

avvikelse
Personal- o lönekontor 3 130,2 2 836,3 84,7 2 751,6 378,6 2 813,9

Företagshälsovård 165,5 144,6 144,6 20,9 109,8

Fackliga företrädare 1 275,7 1 599,5 101,0 1 498,5 -222,9 1 159,3

Personalvård 217,8 167,1 167,1 50,7 176,8

Information 1 687,5 1 608,8 90,9 1 517,9 169,6 1 604,6

Näringsliv och tillväxt 0,7 0,7 -0,7

Ks förvaltningar 14 466,2 16 419,0 2 872,9 13 546,1 920,1 12 593,9

Kommunstyrelsen 168 300,2 179 568,6 16 046,0 163 522,7 4 777,5 149 001,9

Utbildnings- och fritidsnämnden
Nämnd och central förvaltn 11 142,7 18 640,7 9 222,7 9 418,0 1 724,7 7 614,5

Kostservice 207,6 30 866,2 30 685,1 181,1 26,4 237,4

Kulturskola & bibliotek 9 865,7 10 353,5 873,1 9 480,4 385,3 9 181,8

Förskoleverksamhet 83 638,5 89 288,2 6 198,2 83 089,9 548,5 79 685,8

Skolbarnomsorg 8 143,8 11 532,6 2 384,0 9 148,6 -1 004,7 8 382,0

Förskoleklass 6 083,2 6 305,8 65,8 6 240,0 -156,8 5 962,4

Grundskola 137 046,9 151 161,3 22 243,1 128 918,2 8 128,7 132 401,7

Obligatorisk särskola 5 412,6 14 702,1 10 155,6 4 546,4 866,2 4 058,3

Fagersta fritid 23 109,4 27 331,8 4 591,4 22 740,4 369,0 21 968,0

Turism 1 607,7 2 094,8 580,6 1 514,2 93,5 1 520,2

Kulturarv 4 814,9 6 559,9 1 981,0 4 578,9 236,0 4 503,8

Utbildnings- och fritidsnämnden 291 073,0 368 836,9 88 980,7 279 856,2 11 216,8 275 515,9

Socialnämnden
Politisk verksamhet 4 194,0 1 063,7 0,0 1 063,7 3 130,3 1 218,1

Förvaltningsövergripande 14 503,7 14 448,3 968,1 13 480,2 1 023,5 7 604,5

Biståndshandläggning 3 064,9 2 454,9 0,0 2 454,9 610,1 2 839,1

Familjerådgivning 597,0 1 070,6 391,2 679,4 -82,4 664,4

Projekt 0,0 4 886,5 4 880,1 6,2 -6,2 20,0

Gemensam administration 22 359,6 23 923,9 6 239,5 17 684,3 4 675,3 12 346,1

Individ- och familjeomsorg
Gemensam administration 9 643,6 10 250,5 1 488,8 8 761,7 881,9 10 281,7
Placeringar barn och unga 12 652,0 15 654,6 2 047,9 13 606,6 -954,6 13 412,3

Övr insatser för barn och unga 3 647,6 3 754,1 955,6 2 798,5 849,1 3 214,6

Insatser vuxna 1 415,7 4 396,5 1 682,9 2 713,6 -1 297,9 2 514,1

Stödboende härbärge 160,0 82,7 0,0 82,7 77,4 91,1

Individ- och familjeomsorg 27 518,9 34 138,2 6 175,1 27 963,1 -444,2 29 513,9

Vård och omsorg
Gemensam administration 10 107,6 9 842,8 922,2 8 920,5 1 187,1 10 285,5

Äldreomsorg 137 856,7 164 653,7 17 518,7 147 135,0 -9 278,2 139 252,3

Dagcentraler 5 745,9 13 958,2 6 618,0 7 340,3 -1 594,3 6 318,2

Sjukvård och rehabilitering 14 605,2 14 524,3 112,9 14 411,4 193,8 14 911,7

LSS 51 900,8 73 274,9 22 351,9 50 923,0 977,8 44 119,7

Psykiatri 8 801,7 12 385,0 1 809,0 10 576,1 -1 774,3 8 706,8

Vård och omsorg 229 018,0 288 639,0 49 332,7 239 306,3 -10 288,3 223 594,1

Fortsättning: Driftredovisning
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Fortsättning: Driftredovisning

ID
(tusentals kronor)

Nettobudget
2016

Bokslut 2015 Nettokostnad
2015

Kostnader Intäkter Nettokostnad
Netto-

avvikelse
Social hållbarhet
Gemensam aministration 2 498,1 2 532,9 138,3 2 394,6 103,5 2 701,1

Arbetsmarknadsåtgärder 13 603,4 34 790,2 22 169,5 12 620,6 982,7 14 683,4

Bostadsanpassning 1 899,3 2 137,7 55,4 2 082,3 -182,9 1 881,1

Budget- och skuldrådgivning 483,7 411,1 0,0 411,1 72,6 376,3

Integration 0,0 69 226,7 69 226,7 0,0 0,0 -2 198,2

Stödboende härbärge 3 846,0 4 620,6 733,4 3 887,2 -41,2 3 817,0

Försörjningsstöd 9 591,5 8 309,4 460,3 7 849,2 1 742,4 9 044,0

Social hållbarhet 31 922,1 122 028,6 92 783,5 29 245,1 2 677,1 30 304,6

Socialnämnden 310 818,6 468 729,6 154 530,8 314 198,8 -3 380,2 295 758,7
Totalt nämnderna 771 761,8 1 029 436,8 270 367,1 759 069,7 12 692,1 722 241,7

Finansieringen
Hyror och arrenden -22 948,5 -23 827,1 -23 827,1 878,6 -22 828,2

Bidrag -4 726,0 -5 765,2 -5 765,2 1 039,2 -10 151,2

Försäljning av verksamhet -96,5 -96,5 96,5 -875,2

Försäljn anläggn.tillgångar -425,0 -425,0 425,0 -61,7

Skatteintäkter -574 493,0 -568 856,6 -568 856,6 -5 636,4 -543 556,9

Generella statsbidrag -173 805,0 -212 699,1 -212 699,1 38 894,1 -175 024,6

Finansiella intäkter -19 630,0 -22 502,8 -22 502,8 2 872,8 -42 234,7

Inköp av anlägg- o u-hållsmat 0,0 0,0 2,4

Bidrag och transfereringar 2 085,0 2 902,9 2 902,9 -817,9 2 257,0

Entreprenad o köp av vht 0,0 0,0 1 529,7

Löner arbetad tid 1 944,2 0,0 1 944,2 4,0

Förändr semesterlöneskuld 2 000,0 -451,6 -451,6 2 451,6 890,0

Kostnadsersättningar 0,0 0,0 0,2

Soc avg enl lag 819,9 819,9 -819,9 -2 269,3

Pensionskostnader 14 200,0 14 989,4 14 989,4 -789,4 18 192,2

Lokal- och markhyror 454,0 -6 025,1 -6 025,1 6 479,1

Försäkrings- o riskavgifter 0,1 0,1 -0,1 0,1

Övriga främmande tjänster 313,8 313,8 -313,8 192,4

Diverse kostnader -42,2 -42,2 42,2 1 704,2

Avskrivningar 17 290,9 17 916,0 17 916,3 -625,1 17 192,9

Inkomst- och kostnadsutjämning 3 134,0 453,5 453,5 2 680,5 507,4

Finansiella kostnader 2 745,0 1 488,1 1 488,1 1 256,9 3 723,4

Avsättningar 100,0 0,0 100,0 724,8

Diverse interna kostnader -552,4 -512,6 -512,6 -39,8 -571,1

Finansieringen -752 201,8 31 852,3 -834 172,4 -802 320,1 50 118,3 -750 652,4

Totalt kommunen 19 560,0 1 061 289,1 -563 805,3 -43 250,4 62 810,4 -28 410,7
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ID
(tusentals kronor)

Nettobudget
2016

Utgifter Inkomster Netto- 
investering

Netto-
avvikelse

Nettoinvest
2015

Kommunstyrelsen 
Mark- o fast inköp 3 711,3 -3 711,3 3 711,3 -354,1

Server Public 360 774,5 774,5 -774,5 50,5

Skatepark 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 5,4

Investeringsreserv 2 600,0 0,0 2 600,0

Wifi Vilhelminaparken 19,5 19,5 -19,5

Högbyn, belysning 299,3 299,3 -299,3 0,0

Kommunstyrelsen 3 800,0 2 293,3 3 711,3 -1 418,0 5 218,0 -298,1

Entreprenad NVK
Ofördelade invest NVK 75 389,0 0,0 75 389,0 0,0

Anslutningsavgifter 491,1 -419,1 419,1 -491,0

Sjöhagen, VA-ledningar 0,0 0,0 191,0

Mariaskolan etapp 2 9 523,9 5 336,6 5 336,6 4 187,3 12 656,6

Nya förskolan 0,0 0,0 291,4

Björkbacken, byte styrutrustning 82,0 0,0 82,0 0,0

Fårbo, iordningställnade industrimark 0,0 0,0 -847,6

Fårbo, nyanläggning VA 592,9 324,9 324,9 268,0 1 107,1

Rönningen, nyanläggning VA 170 m 500,0 99,3 99,3 400,7 0,0

Biet 4, tillbyggnad Alfaskolan 0,0 0,0 96,6

Kolmilegränd 3-5, Kolstrasten 4, vent 9 806,1 9 973,2 9 973,2 -167,1 5 301,9

Björkbacken, ny parkering m M 0,0 0,0 232,0

Nytt produktionskök 40 000,0 1 247,6 1 247,6 38 752,4 476,2

Norrbyplan 3 0,0 0,0 8 454,4

Ombyggnad Malmen, Alfa 15 1 938,4 714,4 714,4 1 224,0 9 097,0

Jesper 7, Brinellskolan, ny hiss 794,5 321,0 321,0 473,5 2 205,5

Olympen 1, Fagerstahallen 166,4 1 559,8 1 559,8 -1 393,4 1 533,6

Nytt äldreboende 83,8 83,8 -83,8 62,8

Ny förskola 85,5 85,5 -85,5 13,8

Koltrasten 4, fönsterbyte 3 643,9 3 643,9 -3 643,9

Biet 4, tillbyggnad Alfaskolan 189,8 189,8 -189,8

Dammen 3, fasad och fönsterbyte 5 845,0 6 683,1 6 683,1 -838,1

Per Olsskolan, om- o tillbygg hus C 9 745,0 887,4 887,4 8 857,6

Per Olsskolan, om- o tillbygg hus D 4 760,0 3 306,7 3 306,7 1 453,3

Ejalunden 1 och 3, byte vent aggregat 2 125,0 392,3 392,3 1 732,7

Biet 4, Alfaskolan hus F tillbyggnad 15,3 15,3 -15,3

Biet 4, Alfaskolan hus A och B tillbygg 15,3 15,3 -15,3

Vattenledning Ängelsberg 5 000,0 0,0 5 000,0

Entreprenad NVK 166 268,2 34 879,6 419,1 34 460,5 131 807,7 40 381,4

Kommunstyrelsen 170 068,2 37 172,9 4 130,4 33 042,6 137 025,6 40 083,3

Investeringsredovisning
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ID
(tusentals kronor)

Nettobudget
2016

Utgifter Inkomster Netto- 
investering

Netto-
avvikelse

Nettoinvest
2015

Utbildnings- och fritidsnämnden    

Inventarier, grundskola 1 130,1 607,4 607,4 522,7 588,9

Inventarier, kostservice 622,0 61,7 61,7 560,3 444,0

Fag fritids och Fagerstahallen 244,6 130,6 130,6 114,0 158,0

Ungdomscenter 0,0 0,0 0,0 17,4

Kulturavdelningen 748,2 413,8 413,8 334,4 251,8

Inventarier Särskola 100,0 -100,0 100,0

Förskoleverksamheten 501,7 296,3 296,3 205,4 181,8

Datorer, förskolan 150,0 124,7 124,7 25,3 240,5

Datorer, grundskolan 753,7 621,6 621,6 132,1 256,3

En till en årskurs 7-9 850,0 743,7 743,7 106,3 1 029,6

Förvaltningsövergripande 260,3 219,8 219,8 40,5 0,0

Skyltprogram, kultur/turism 800,4 151,2 151,2 649,2 98,1

Utbildnings- och fritidsnämnden 6 061,0 3 370,7 100,0 3 270,7 2 790,3 3 266,4

Socialnämnden
Inventarier Koltrasten 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 30,1

Inventarier Malmen 442,0 312,0 0,0 312,0 130,0 57,5

Inventarier Stolpvreten 52,0 73,4 0,0 73,4 -21,4 0,0

Inventarier Nybo 20,0 20,9 0,0 20,9 -0,9 0,0

Inventarier Solliden 78,0 607,9 0,0 607,9 -529,9 0,0

Inventarier Adm o  IFO 250,0 54,5 0,0 54,5 195,5 59,7

Inventarier ÄO 200,0 9,9 0,0 9,9 190,1 169,0

Inventarier LSS/Psyk 30,0 10,1 0,0 10,1 19,9 0,0

Inventarier Social hållbarhet 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 -167,5

Inventarier Kolarbygården 23,0 23,8 0,0 23,8 -0,8 0,0

Inventarier Dammen 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0

Inventarier hemtjänsten 35,0 42,7 0,0 42,7 -7,7 0,0

Inv. Gruppboende LSS 40,0 24,7 0,0 24,7 15,3 0,0

Inventarier, Rehab 47,0 58,9 0,0 58,9 -11,9 0,0

Pulsen 1 200,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0 0,0

Tieto - Procapita 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 142,7

Phonirocare 800,0 0,0 0,0 0,0 800,0 580,8

Socialnämnden 3 511,0 1 258,8 0,0 1 258,8 2 252,2 1 872,3

Totalt kommunen 179 640,2 41 802,5 4 230,4 37 572,1 142 068,1 45 221,9

Fortsättning: Investeringsredovisning
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(tusentals kronor) Not 161231 151231

Den löpande verksamheten
Årets resultat 43 250 28 411

Justering för avskrivningar 2 23 940 23 195

Just för förändring pensionsavsättning 14 3 059 6 585

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster som ingår i Årets resultat

Reavinst försäljning fastigheter och inventarier 1 -2 365 -134

Reavinst försäljning aktier -909 -16 209

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 66  975 41 848

+/- Minskning/ökning förråd 8 137 -182

+/- Försäljning/inköp av exploateringsmark -1 617 -2 286

+/- Minskn/ökning övriga kortfristiga fordringar 10 -22 389 8 227

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 16 -10 446 42 845

Kassaflöde från den löpande verksamheten 32 660 90 452

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar 6 -38 916 -45 479

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 6 1 186 256

Kassaflöde från investeringsverksamheten -37 730 -45 223

Finansieringsverksamheten
Utlåning

Inköp av aktier och andelar -35 122 -29 393

Försäljning av aktier och andelar 11 212 121 612

Förändring andra långfristiga skulder 334

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -23 576 92 219

Bidrag statlig infrastruktur

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -3 186 -3 267

Årets kassaflöde -31 833 134 181

Likvida medel vid årets början 421 871 287 691

Likvida medel vid årets slut 390 038 421 872

Specifikation till årets kassaflöde

+/- Ökning/minskning kortfristiga placeringar 10 36 047 141 741

+/- Ökning/minskning kassa och bank 11 -67 880 -7 560

Årets kassaflöde -31 833 134 181

Kassaflödesrapport
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(tusentals kronor) Not
Kommunen 

161231
Kommunen 

151231
Koncernen 

161231
Koncernen 

151231
Tillgångar
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 264 742 249 022 277 542 260 559

Maskiner och inventarier 6 16 432 17 973 157 504 157 654

Pågående nyanläggningar 6 15 509 13 533 19 492 17 869

Finansiella anläggningstillgångar 7 186 228 159 324 198 211 175 466

Summa anläggningstillgångar 482 911 439 853 652 749 611 548

Bidrag till statliga infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur 7 2 085 4 170 2 085 4 170

Summa bidrag till statliga infrastruktur 2 085 4 170 2 085 4 170

Omsättningstillgångar

Förråd 8 202 339 1 604 1 916

Exploateringsfastigheter 9 5 748 4 131 5 748 4 131

Kortfristiga fordringar 10 93 85 71 462 157 400 136 834

Kortfristiga placeringar 11 328 685 292 638 328 685 292 638

Kassa och bank 12 61 353 129 233 90 862 157 008

Summa omsättningstillgångar 489 839 497 803 584 299 592 527

Summa tillgångar 974 835 941 825 1 239 134 1 208 245

Skulder och eget kapital
Eget kapital

Eget kapital 13 684 797 641 547 775 946 728 950

därav årets resultat 43 250 28 411 56 317 28 570

Summa eget kapital 684 797 641 547 775 946 728 950

Avsättningar

Avsättning pensionsförpliktelser 14 72 902 69 843 86 853 83 735

Övriga avsättningar 19 937 16 646

Summa avsättningar 72 902 69 843 106 791 100 382

Skulder

Långfristiga skulder 15 3 596 6 449 48 538 58 392

Kortfristiga skulder 16 213 539 223 987 307 859 316 352

Summa skulder 217 135 230 435 356 398 374 744

Summa skulder och eget kapital 974 835 941 825 1 239 134 1 204 075

Panter och ansvarsförbindelser 17

a) pensionsförbindelser som inte upptagits bland
skulderna eller avsättningarna, inklusive löneskatt

344 800 354 619 350 256 360 249

b) pensionsförpliktelse till förtroendevalda, inklusive löneskatt 1 778 2 306 1 778 2 306

c) övriga förpliktelser 48 208 51 585 51 073 51 585

Summa panter och ansvarsförbindelser 394 787 408 510 403 107 414 140

Balansräkning



64 Årsredovisning 2016, Finansiella rapporter

(tusentals kronor) Kommunen Koncernen
2016 2015 2016 2015

I verksamhetens intäkter och kostnader 

Intäkter enligt redovisning 252 173 199 268 500 988 432 941

Kostnader enligt redovisning -998 990 -904 085 -1 219 662 -1 098 994

Verksamhetens nettokostnader -746 818 -704 817 -718 674 -666 053

Interna poster som inte ingår i verksamhetens nettokostnader 36 278 34 756 36 278 34 756

Internränta 6 413 6 195 6 413 6 195

Totalt interna poster 42 691 40 951 42 691 40 951

I verksamhetens intäkter ingår
Statsbidrag maxtaxa förskoleverksamhet 3 844 4 010 3 844 4 010

Statsbidrag kvalitetssäkring åtgärder förskoleverksamhet 649 642 649 642

Reavinster vid försäljning av fastigheter:

Sligen 4 62 62

Åvestbo 18:19 22 22

Åvestbo 18:2 75 75

Tomträtter 2 365 2 365

Summa reavinster fastigheter 2 463 62 2 463 62

I verksamhetens kostnader ingår:
Ökning av pensionsavsättning 3 059 6 586 3 059 6 586

Pensionsutbetalningar 14 473 15 408 14 473 15 408

Pensionskostnader, individuell del 18 750 16 998 18 750 16 998

Löneskatt pensioner 8 725 9 181 8 725 9 181

Summa pensionskostnad 45 008 48 172 45 008 48 172
Förändring semesterlöneskuld -452 890 115 718

2 Avskrivningar

Planenliga avskrivningar 23 940 23 195 25 987 35 853

Summa 23 940 23 195 25 987 35 853

3 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Kommunalskatt 571  034 543 985 571 034 543 985

Slutavräkning tidigare år 553 -897 553 -897

Prognos slutavräkning -2 731 469 -2 731 469

Summa skatteintäkter 568 857 543 557 568 857 543 557

Noter
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(tusentals kronor)
Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015
Inkomstutjämning 133 319 122 749 133 319 122 749

Kostnadsutjämning 19 604 11 635 19 604 11 635

Strukturbidrag 1 363 1 363

Införandebidrag 5 408 9 434 5 408 9 434

Regleringsavgift -454 -507 -454 -507

Utjämningsbidrag LSS 1 900 5 342 1 900 5 342

Kommunal fastighetsavgift 20 314 19 832 20 314 19 832

Kompensation för höjda sociala avgifter för unga 987 987

Statsbidrag flyktingsituationen 44 184 3 682 44 184 3 682

Summa generella statsbidrag och utjämning 224 276 174 517 224 276 174 517
Summa skatteintäkter och generella statsbidrag 793 132 718 074 793 132 718 074

Avräkningsbelopp per invånare (kr)

Slutavräkning 85 -70 85 -70

Preliminär avräkning -206 43 -206 43

4 Finansiella intäkter och kostnader 
Ränteintäkter 2 494 2 555 2 537 243

Utdelning aktier 16 502 16 249 2 100 2 012

Avkastning aktieindexobligation 2 480 6 160 2 480 6 160

Reavinst försäljning aktier 909 17 270 909 13 491

Övriga finansiella intäkter 119 7 895 101

Finansiella intäkter 22 503 42 235 15 921 22 008

Räntekostnader 8 11 362 177

Ränta pensionskostnad 577 819 637 917

Indexering Citybanan 334 -110 334 -110

Nedskrivning finansiella anläggningstillgångar 475 2 913 2 913

Övriga finansiella kostnader 233 253 760 292

Finansiella kostnader 1 626 3 887 2 093 4 189

5 Årets resultat 
Årets resultat 43 250 28 988 51 860 29 068

Avgår: samtliga realisationsvinster 3 699 17 404

Jämförelsestörande poster
Verksamhetens intäkter

Återbetalning premier från FORA 2004 5 284 5 284

Justerat resultat 39 552 6 300 51 860 23 784

Fortsättning: Noter
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(tusentals kronor)
Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015
6 Materiella anläggningstillgångar

Markreserv

Ingående anskaffningsvärde 7 414 7 414

Försäljningar -25

Summa utgående ack anskaffningsvärden 7 390 7 414

Ingående avskrivningar 675 669

Årets avskrivningar 6 6

Summa utgående ack avskrivningar 681 675

Summa utgående bokfört värde 6 708 6 739

Verksamhetsfastigheter

Ingående anskaffningsvärde 517 316 490 283

Nyanskaffningar 34 350 27 033

Summa utgående ack anskaffningsvärden 551 666 517 316
Ingående avskrivningar 312 522 297 358

Årets avskrivningar 16 015 15 164

Summa utgående ack avskrivningar 328 537 312 522
Summa utgående bokfört värde 223 129 204 794

Fastigheter för affärsverksamhet

Ingående anskaffningsvärde 103 477 102 937

Nyanskaffningar 460 1 298

Anslutningsavgifter -549 -758

Summa utgående ack anskaffningsvärden 103 387 103 477
Ingående avskrivningar 96 685 96 229

Årets avskrivningar 345 456

Summa utgående ack avskrivningar 97 029 96 685
Summa utgående bokfört värde 6 358 6 792

Omsorgsfastigheter

Ingående anskaffningsvärde 10 188 10 188

Summa utgående ack anskaffningsvärden 10 188 10 188
Ingående avskrivningar 8 393 8 214

Årets avskrivningar 179 179

Summa utgående ack avskrivningar 8 571 8 393
Summa utgående bokfört värde 1 617 1 795

Publika fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 58 145 58 145

Nyanskaffning 299

Summa utgående ack anskaffningsvärden 58 444 58 145
Ingående avskrivningar 50 589 49 907

Årets avskrivningar 665 682

Summa utgående ack avskrivningar 51 254 50 589
Summa utgående bokfört värde 7 190 7 556

Fortsättning: Noter
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(tusentals kronor)
Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015
Fastigheter för annan verksamhet

Ingående anskaffningsvärde 40  606 40 633

Nyanskaffning

Försäljning -855 -27

Summa utgående ack anskaffningsvärden 39 751 40 606

Ingående avskrivningar 19 483 18 718

Försäljning -17

Årets avskrivningar 763 765

Summa utgående ack avskrivningar 20 229 19 483

Summa utgående bokfört värde 19 521 21 123

Övriga fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 1 143 1 143

Summa utgående ack anskaffningsvärde 1 143 1 143
Ingående avskrivningar 919 851

Årets avskrivningar 5 68

Summa utgående ack avskrivningar 924 919
Summa utgående bokfört värde 219 224

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 60 729 55 753

Nyanskaffningar 4 630 5 497

Försäljningar -306 -260

Utrangeringar -261

Summa utgående ack anskaffningsvärde 65 052 60 729
Ingående avskrivningar 43 102 37 771

Årets avskrivningar 5 862 5 757

Försäljningar -99 -165

Utrangeringar -261

Summa utgående ack avskrivningar 48 866 43 102
Utgående bokfört värde 16 186 17 627

Maskiner

Ingående anskaffningsvärde 2 816 2 816

Summa utgående ack anskaffningsvärde 2 816 2 816
Ingående avskrivningar 2 469 2 352

Årets avskrivningar 101 117

Summa utgående ack avskrivningar 2 570 2 469
Utgående bokfört värde 246 347

Pågående 15 509 13 533

Totalt utgående ack anskaffningsvärden 839 836 801 833
Totalt utgående ack avskrivningar 558 662 534 837
Totalt pågående 15 509 13 533
Totalt utgående bokfört värde 296 683 280 529

Fortsättning: Noter
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(tusentals kronor)
Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015
Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark, maskiner och tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde 756 158 728 379

Nyanskaffningar 36 273 28 413

Försäljning -880 -27

Anslutningsavgifter -549 -758

Omklassificering 480 151

Summa utgående ack anskaffningsvärden 791 482 756 158

Ingående avskrivningar 495 599 477 899

Försäljningar o utrangeringar -17

Årets avskrivningar 18 358 17 662

Omklassificering 38

Summa utgående ack avskrivningar 513 940 495 599

Summa utgående bokfört värde 277 542 260 559

Inventarier, maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärde 396 635 378 934

Nyanskaffningar 16 928 17 887

Försäljning och utrangeringar -1 264 -858

Omklassificering 1 928 882

Summa utgående ack anskaffningsvärden 414 227 396 845
Ingående avskrivningar 238 862 221 796

Försäljningar och utrangeringar -554 -758

Årets avskrivningar 18 415 18 191

Omklassificering -38

Summa utgående ack avskrivningar 256 723 239 191
Summa utgående bokfört värde 157 504 157 654

Pågående nyanläggningar

Ingående balans 4 336 2 667

Under året nedlagda kostnader 17 565 16 651

Omklassificeringar -2 409 -1 450

Summa utgående ack anskaffningsvärden 19 492 17 869

7 Finansiella anläggningstillgångar
Utlåning
Fagersta Golfklubb 360 480 360 480

Fagersta Ryttarklubb 40 40

Fagersta Folkets Hus och Park 109 124 109 124

Västanfors Båtklubb 2016-06-21 1 440 1 440

Kommuninvest Förlagslån 45798 1 900 1 900 1 900 1 900

Vafab Miljö Kommunalförbund 2 657 2 657 2 657 2 657

Fortsättning: Noter
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(tusentals kronor)
Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015
Pensionsmedelsförvaltning

Realräntor

Sv statens realränteobligation 3104 12 391 12 391 12 391 12 391

Exportkredit 12 002 12 144 12 002 12 144

GE realränteobl 3102 13 574 13 574 13 574 13 574

Swedbank Hypotek realränteobl 3102 5 343 5 381 5 343 5 381

Realränteobligation Huddinge 2028 10 425 10 498 10 425 10 498

Stora Bältförbindelsen 2020-12-01 7 644 7 835 7 644 7 835

EIB 2028-12-01 11 739 11 739 11 739 11 739

Strukturerade produkter

SEB AIO Global 20190627P 7 350 7 350 7 350 7 350

Nordea AIO USA 201906P 7 350 7 350 7 350 7 350

Fastigheter

Investering pensionsfastigheter 670 670

Övrig långsiktig medelsförvaltning

Strukturerade produkter

SEB AIO 20161118 10 500 10 500

Danske Bank AIO 20190305 15 308 15 308 15 308 15 308

SEB AIO Global 20190627Ö 7 875 7 875 7 875 7 875

Nordea AIO USA 20180625 7 875 7 875 7 875 7 875

Nordea AIO Europa 2021-05-24 16 800 16 800 16 800 16 800

SEB AIO Sverige 2022-07-20 15 458 15 458

Danske Bank AIO Asien 2022-07-20 10 508 10 508

Övriga aktier och andelar
Pensionsfastigheter AB 42 42

VB Energi AB 6 032 6 032 6 032 6 032

Andelar i Kommuninvest ek för 11 844 513 11 844 513

Andelar 247 247 247 247

Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar mm 189 997 163 093

Andelar i koncernföretag -6 032 -6 032

Långfristiga fordringar 16 332 18 405

Summa koncern 200 297 175 466

Fortsättning: Noter
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(tusentals kronor)
Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015
Bidrag till statlig infrastruktur
Aktivering bidrag till Citybanan 10 425 10 425

Upplösning av årliga enhetliga belopp, år 1 av 5 -2 085 -2 085

Upplösning av årliga enhetliga belopp, år 2 av 5 -2 085 -2 085

Upplösning av årliga enhetliga belopp, år 3 av 5 -2 085 -2 085

Upplösning av årliga enhetliga belopp, år 4 av 5 -2 085

2 085 4 170
Summa finansiella anläggningstillgångar 188 313 163 494 200 297 175 466

8 Förråd
Varulager 202 339 1 604 1 916

202 339 1 604 1 916

9 Exploateringsfastigheter 
Sjöhagen
Beräknat försäljningsvärde och beräknat anskaffningsvärde uppgår till samma belopp efter att kringkostnader på 364 000 kronor avräknats 
från projektet. Beloppet belastar årets resultat 2013. Inbetalda anslutningsavgifter för VA aktiveras löpande som intäkt inom VA-verksamheten 
under 50 år.

Exploatering 
(tusen kronor) 2013 2014 2015 2016 Totalt

Markvärde 776 776

Övriga kostnader 3 295 122 167 3 584

Avgår kringkostander, 
belastar ej projektet - 364 -364

Summa kostnader 3 707 122 3 996
Sålda tomter - 898 -964 -675 -253,6 -2 790

Återstående 
värde tomter 2 809 -964 -165 -86 1 206

Värdering
(tusen kronor) 2013 2014 2015 Totalt
Markvärde 776 776

Övriga kostnader 3 295 122 3 417

Avgår kringkostander, 
belastar ej projektet - 364 -364

Summa kostnader 3 707 122 3 829
Beräknat försäljningspris 3 829

Pågående exploateringar        Budget    Upparbetade kostnader
Fårbo industriväg                     2 000 000                            2 466 678 2 467 1 704 2 467 1 704

Fårbo industrimark                  1 000 000                             2 067 584 2 068 1 126 2 068 1 126

Rönningen industriväg                300 000                                   3 980 4 4 4 4

Rönningen industrimark                       0                                     4 314 4 4 4 4

Summa                                      3 300 000                             4 542 556 4 543 2 839 4 543 2 839
Kostnader och intäkter för VA aktiveras och periodiseras över tid.

10 Kortfristiga fordringar
Växelkassor 11 11

Interimsfordringar 28 603 39 527 37 228 52 820

Kundfordringar 11 408 11 804 43 711 41 065

Fodringar Migrationsverket 32 300 32 300

Övriga fordringar 21 539 20 120 44 161 43 437

Summa 93 850 71 462 157 400 137 333

Fortsättning: Noter
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(tusentals kronor)
Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015
11 Kortfristiga placeringar
Avsättningar för pensioner

Swedish Ethical Beta Fund 14 715 14 733 14 715 14 733

Etisk global fond 14 733 17 304 14 733 17 304

Lannebo likviditet 29 872 33 344 29 872 33 344

Nordea företagsobligationsfond 17 867 17 041 17 867 17 041

UBS ES Europa Aktiefond 9 617 9 026 9 617 9 026

DNB Sweden Micro Cap Fund 6 111 2 461 6 111 2 461

Öhman etisk emerg markets 2 000 2 000

Didner & Gerge Global 4 284 4 284

Simplicity företagsobligation 6 000 6 000

Avsättningar för överlikviditet

Lannebo likviditet 207 981 183 221 207 981 183 221

Nordea företagsobligationsfond 15 506 15 506 15 506 15 506

328 685 292 638 328 685 292 638
12 Kassa och bank
Kassa 2 7 4 9

Bank 61 350 129 226 90 858 157 000

61 353 129 233 90 862 157 009

13 Eget kapital
Ingående eget kapital 641 547 613 136 719 629 700 380

Årets resultat 43 250 28 411 56 317 28 570

Summa eget kapital 684 797 641 547 775 946 728 950

Anläggningskapital utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och lång-
fristiga skulder/avsättningar 408 498 367 731 499 505 452 774

Rörelsekapitalet utgör skillnaden mellan oms.tillg. och kortfristiga skulder 276 299 273 816 276 440 276 175

Summa eget kapital 684 797 641 547 775 946 728 950

14 Avsättning pensionsförpliktelser
Avsättning pensionsförpliktelse Fagersta kommun 28 950 27 766 28 950 27 766

Avsättning löneskatt Fagersta kommun 7 023 6 736 7 023 6 736

Avsättning pensionsförpliktelse NVU 5 274 5 364 5 274 5 364

Avsättning löneskatt NVU 1 280 1 301 1 280 1 301

Avsättning pensionsförpliktelse NVK 19 458 18 263 19 458 18 263

Avsättning löneskatt NVK 4 722 4 432 4 722 4 432

Avsättning pensionsförpliktelse förtroendevalda 4 986 4 813 4 986 4 813

Avsättning löneskatt förtroendevalda 1 210 1 168 1 210 1 168

NVU:s avsättning för pensioner 5 461 5 549

NVU:s avsättning löneskatt för pensioner 1 325 1 346

NVK:s avsättning för pensioner 5 766 5 631

NVK:S avsättning löneskatt för pensioner 1 399 1 366

Summa 72 902 69 843 86 853 83 735

Fortsättning: Noter
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(tusentals kronor)
Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015
Ingående avsättning Fagersta kommun 34 500 28 042
Pensionsutbetalningar -853 -802

Nyintjänad pension 1 635 5 616

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 314 422

Förändring av löneskatt 287 1 261

Övrigt 89 -39

Utgående avsättning 35 973 34 500

Fördelning per förmån Fagersta
Pensionsbehållning 0 0

Förmånsbestämd ÅP 22 598 26 529

Särskild avtalspension 0 0

Pension till efterlevande 497 431

PA-KL pension 6 021 7 540

Totalt 29 116 34 500

Ingående avsättning NVU 6 665 7 027
Pensionsutbetalningar -229 -192

Nyintjänad pension 75 -156

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 60 97

Förändring av löneskatt -22 71

Övrigt 5 -181

Utgående avsättning 6 554 6 665

Fördelning per förmån NVU
Pensionsbehållning 0 0

Förmånsbestämd ÅP 5 303 6 476

Särskild avtalspension 0 0

Pension till efterlevande 0 0

PA-KL pensioner 158 190

Totalt 5 461 6 666

Ingående avsättning NVK 22 697 22 532
Pensionsutbetalningar -900 -897

Nyintjänad pension 238 224

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 210 292

Förändring av löneskatt 290 32

Övrigt 1 645 514

Utgående avsättning 24 179 22 697

Fördelning per förmån NVK
Pensionsbehållning 0 0

Förmånsbestämd ÅP 3 630 3 484

Särskild avtalspension 20 550 19 210

varav pension till efterlevande 405 3

PA-KL pensioner 0 0

Totalt 24 180 22 694

Fortsättning: Noter
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(tusentals kronor)
Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015
Ingående avsättning förtroendevalda 5 981 5 658
Nyintjänad pension 92 172

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 51 89

Förändring av löneskatt 72 63

Utgående avsättning 6 196 5 981

Total avsättning 72 902 69 843

Övriga avsättningar
Avsättning skatter och obeskattade reserver VB Elnät AB 13 269 9 836

Avsättning skatter och obeskattade reserver VB Energi AB 5 991 6 060

Avsättning skatter och obeskattade reserver VB Elförsäljning AB 678 689

Summa 19 937 16 585

15 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder 44 942 51 943

Skuld bidrag till statlig infrastruktur
Skuld Citybanan 12 818 12 818 12 818 12 609

Avgår betalning nr 1 av 5 -1 230 -1 230 -1 230 -1 230

Avgår betalning nr 2 av 5 -1 871 -1 871 -1 871 -1 871

Avgår betalning nr 3 av 5 -3 267 -3 267 -3 267 -3 267

Avgår betalning nr 4 av 5 -3 186 -3 186

Avgår indexering Citybanan 334 334

Summa 3 596 6 449 48 538 58 392

16 Kortfristiga skulder
Interimsskulder 24 950 71 262 62 452 105 792

Leverantörsskulder 39 415 26 083 65 865 53 696

Semesterlöneskuld 34 857 35 308 38 503 38 812

Statsbidragsförskott flyktingar 60 044 42 458 60 044 42 458

Upplupen pensionskostnad individuell del 18 750 16 998 20 170 18 375

Arbetsgivaravgifter 10 535 9 612 12 158 10 419

Preliminärskatt löner 8 648 8 069 10 365 8 776

Övriga kortfristiga skulder 1 277 1 508 22 360 24 486

Löneskatt 12 333 11 785 13 211 12 636

Förutbetalda skatteintäkter 2 731 902 2 731 902

Summa 213 539 223 987 307 859 316 352

17 Ansvarsförbindelser 
Borgensåtaganden

Vafab Miljö Kommunalförbund 13 990 16 855

Strömsholms kanalaktiebolag 933 975

Bostadsrättsföreningar och egna hem 32 286 32 755

Övriga föreningar 1 000 1 000

Summa borgensåtaganden 48 208 51 585

Fortsättning: Noter
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Fortsättning: Noter

(tusentals kronor)
Kommunen Koncernen

2016 2015 2016 2015
Pensionsförpliktelse - ansvarsförbindelse enligt KPA 277 483 285 385

Löneskatt 24,26 % 67 317 69 234

Aktualiseringsgrad 90 %

Summa pensionsförpliktelse och löneskatt 346 578 356 925

Summa borgensåtaganden och pensionsförpliktelser 394 786 408 510

Panter och ansvarsförbindelser
a) pensionsförbindelser som inte upptagits bland skulderna

eller avsättningarna, inkl löneskatt 352 034 360 249

b) övriga förpliktelser 48 208 51 585

Summa 400 242 411 834

Fagersta kommun har i mars 1994 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga 280 kommuner som per 2016-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.  
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels 
i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 
på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av 
Fagersta kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2016-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige  
AB:s totala förpliktelser till 346 091 Mkr och totala tillgångar till 338 153 Mkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 115 
938 Mkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 114 716 Mkr.  
Kommunen har pensionsförpliktelse gentemot den personal som övergick till NVU vid årsskiftet 1996/1997.  
Kommunen har pensionsförpliktelse gentemot den personal som övergick till NVK vid årsskiftet 2003/2004.  
Kommunen har pensionsförpliktelser gentemot kommunalråd och tidigare förbundschef NVK.  

Sammanställd investeringsredovisning
Nämnd
(tusentals kronor)

Nettobudget
2016

Utgifter
2016

Inkomster
2016

Nettoinvest
2016

Netto-
avvikelse

Nettoinvest
2015

Kommunstyrelsen 170 068,2 37 172,9 4 130,4 33 042,5 137 025,7 40 083,2

Utbildnings- och 
fritidsnämnden 6 061,0 3 370,7 100,0 3 270,7 2 790,3 3 266,4

Socialnämnden 3 511,0 1 258,8 0,0 1 258,8 2 252,2 1 872,3

Totalt 179 640,2 41 802,4 4 230,4 37 572,0 142 068,2 45 221,9

Sammanställd driftredovisning
Nämnd
(tusentals kronor)

Nettobudget
2016

Kostnader
2016

Intäkter
2016

Nettokostnad
2016

Netto-
avvikelse

Nettokostnad
2015

Kommunfullmäktige 1 570,0 12 301,7 10 809,7 1 492,0 78,0 1 965,2

Kommunstyrelsen 168 300,2 179 568,6 16 046,0 163 522,6 4 777,6 149 002,0

Utbildnings- och 
fritidsnämnden 291 073,0 368 836,9 88 980,7 279 856,2 11 216,8 275 515,9

Socialnämnden 310 818,6 468 729,6 154 530,8 314 198,8 -3 380,2 295 758,6

Totalt nämnderna 771 761,8 1 029 436,8 270 367,2 759 069,6 12 692,2 722 241,7
Finansieringen -752 201,8 31 852,3 -834 172,4 -802 320,1 50 118,3 -750 652,4

Totalt kommunen 19 560,0 1 061 289,1 -563 805,2 -43 250,5 62 810,5 -28 410,7



Redovisningsprinciper
Redovisningsmallens dokument 
 
Resultaträkningen – sammanfattar kostnader och intäk-
ter samt visar årets förändring av det egna kapitalet.

Balansräkningen – visar kommunens ekonomiska ställn-
ing på bokslutsdagen.

Finansieringsanalys 
Finansieringsanalys enligt Rådet för kommunal re-
dovisning, Rekommendation nr 16.2 används. 

Värdering 
Övergripande värderingsprincip är försiktighets-principen, 
vilket medför att skulder inte får under-värderas respektive 
att tillgångar inte får över-värderas.

Interna poster 
Verksamhetens intäkter och kostnader är justerade med 
interna poster, förutom budget.

Leverantörsfakturor och utställda fakturor 
Periodisering har gjorts av leverantörsfakturor och utställ-
da fakturor med väsentliga belopp.

Kostnads- och intäktsräntor 
Kostnads- och intäktsräntor har periodiserats.

Semesterlöneskulden 
Semesterlöneskulden har redovisats som en kort-fristig 
skuld.

Avskrivningar/nyttjandeperioder 
Avskrivningarna påbörjas månaden efter investeringen är 
slutredovisad.

Avskrivning av anläggningstillgångar görs efter en 
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod enligt kompo-
nentmodellen.

Exempel på ungefärliga avskrivningstider: 
Gator och vägar 33 år 
Inventarier 5-10 år 
Datorer 3 år

Pensioner 
Förändringen av pensionsskulden redovisas under verk-
samhetens kostnader. 

Intjänade pensioner från och med 1998 redovisas som 
avsättning i balansräkningen enligt den s k blandade mod-
ellen. Kommunen har för perioden 1998-2005 beslutat att 
hela den individuella delen av pensionen skall betalas ut 
för individuell förvaltning. Från och med år 2006 är av-

sättningen obligatorisk. Beräkningen av den individuella 
delen är gjord efter samma förhållande mellan lönesumma 
och verklig kostnad som utfallet 2015.

Som underlag för pensionsskuld och pensions-kostnader 
har KPA´s beräkning från 2016 använts.

Skatteintäkter 
Skatteintäkterna har periodiserats och redovisats det år då 
den beskattningsbara inkomsten intjänats.

Kommunen tillämpar rekommendation 4.2 från ”Rådet 
för kommunal redovisning” vad avser redovisning av skat-
teintäkter. 
 
Rekommendationen avseende kommunalskatt innebär att 
inkomstårets redovisade skatteintäkter består av tre delar:

• preliminära månatliga inbetalningar 

• prognos för slutavräkning (år 2016) från SKL,  
decemberprognosen

• differens mellan slutlig taxering och prognos 
föregående år (2015)

Till slutavräkningen avseende 201612 har vi använt Sver-
iges Kommuner och Landstings prognos från 161221, 
cirkulär 16:64.  

Leasingavtal 
Rekommendation nr 13.2 gällande Redovisning av leasin-
gavtal innebär att klassificering skall göras av leasingavtal, 
antingen som finansiellt eller opera-tionellt. Leasin-
gavtalen inom Fagersta kommun är klassificerade som 
operationella. 

Finansiella anläggningstillgångar  
Vid värdering av innehav i alternativa placeringar har 
försiktighetsprincipen och lägsta värdets princip tillämpats. 
Reavinster vid försäljning av finansiella anläggningstill-
gångar redovisas i kontogrupp 84, finansiella intäkter, från 
och med 2013 i samband med övergång till KommunBas 
13. Redovisades tidigare i kontogrupp 38 under verksam-
hetens intäkter.

Omsättningstillgångar 
Aktier och fonder, både ränte- och aktiefonder redo-visas 
enligt den kommunala redovisningslagen som omsättning-
stillgångar och tas alltid upp till lägsta värdets princip. 

Interna poster 
Interna poster mellan bolagen och kommunen har elimin-
erats.



Redovisningsmallens dokument 
 
Uppskattningar och bedömningar 
 Extra statsbidrag för flyktingmottagande har periodiserats 
med 12/13 på år 2016.

Övervägande från Skatteverket om ytterligare beskattning 
för år 2011 till 2012 belastar 2015 års resultat med 0,4 
miljoner kronor, reglering sker januari 2017.

Sammanställd redovisning

Omfattning
Den sammanställda redovisningen omfattar Fagersta kom-
mun, Västerbergslagens Energi AB med dotter-bolagen 
Västerbergslagens Elförsäljning AB och Västerbergslagens 
Elnät AB, Norra Västmanlands utbildningsförbund och 
Norra Västmanlands kommunalteknikförbund.

Redovisningen omfattar bolag där kommunens ägar-andel är 
minst 20 procent. Kommunens ägarandel i Väster-bergslagens 
Energi AB med dotterbolag är 20,8 procent i vardera bolaget. 
Kommunens andel i Norra Västmanlands utbildningsför-
bund är 56,93 procent och i Norra Västmanlands kom-
munalteknikförbund 69,6  procent.

Metod
Som konsolideringsmetod har använts förvärvsmetoden 
och med hänsyn till specificering enligt proportionell 
konsolideringsmetod. Detta innebär att aktiekapitalen är 
värderat till anskaffningspris för kommunen, det vill säga 
ej till det egna bolagets värdering. Kommunens bokförda 
värde är eliminerat mot bolagens egna kapital. Från och 
med 1999 har i eget kapital 72 procent av de obeskatta-
de reserverna inräknats. Från och med 2008 har 26,3 pro-
cent bokförts som latent skatteskuld. För närmare analys 
av räkenskaperna hänvisas till kommunens samt respektive 
bolags årsredovisningar med noter.



Redovisningsbegrepp och ordlista
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden 
mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder inkl 
avsättningar.

Anläggningstillgångar
Fast och lös egendom avsedda för stadigvarande bruk.

Avskrivningar
Den värdeminskning (förslitning) som årligen sker på 
en anläggningstillgång, baserat på anskaffningsvärdet 
inkluderat omkostnader dividerat med den ekonomiska 
livslängden.

Avsättningar
Ekonomiska förpliktelser som är säkra, men ovissa till 
belopp eller till den tidpunkt då dessa ska infrias och 
betalas ut.

Eget kapital
Består av anläggningskapital (bundet i anläggningar m 
m) och rörelsekapital (fritt kapital för framtida drift- och 
investeringsändamål). 

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier, obligationer, långsiktiga fordringar, avskrivning 
sker ej.

God redovisningssed 
En faktisk förekommande praxis hos en kvalitativt 
representativ krets bokföringsskyldiga dvs man ska inte 
motgå lagar och uttalanden från den teoretiska verksamma 
expertisen såsom rekommendationsorganen. 
 
Internränta 
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i 
anläggnings- och omsättningstillgångar) som nyttjas inom 
en viss verksamhet.

Kapitalkostnader
Benämning för internränta och avskrivning.

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga lån och skulder hänförliga till den löpande 
verksamheten som skall betalas inom ett år.

Likviditet
Betalningsförmåga på kort sikt (förmågan att betala sina 
skulder i rätt tid).
 
Långfristiga skulder 
Lån som är på längre än ett år och innehåller ränteutgifter.

Materiella anläggningstillgångar
Kan vara fastigheter, byggnader, mark, maskiner och 
inventarier som är avsedd för stadigvarande bruk eller 
innehav.

Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag 
med mera. 
 
Nettokostnader 
Driftkostnader efter avdrag för driftbidrag, avgifter och 
ersättningar. Finansieras med skattemedel.

Nyckeltal
Mäter förhållandet mellan två storheter, t ex likvida medel 
i procent av externa utgifter (likviditet

Omsättningstillgångar
Kan vara lager, förråd, kontanter, och kundfordringar 
(kortsiktiga). 

Periodisering 
Fördelning av inkomster och utgifter på de redo-
visningsperioder till vilka de hör.

Rörelsekapital 
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga 
skulder. Rörelsekapitalet avspeglar kommunens finansiella 
styrka.

Skuldsättningsgrad
Hur stor del av kommunens tillgångar som är 
lånefinansierade.

Soliditet
Ett nyckeltal som visar procentuellt den del av totala 
tillgångar som är egenfinansierad, eget kapital dividerat 
med balansomslutningen (totalt kapital). Visar 
betalningsförmågan på längre sikt. Ju högre soliditet desto 
större ekonomiskt handlingsutrymme.

Volatilitet
Ett statistiskt mått på storleken på kurssvängningar över 
tiden. Beräknas vanligtvis som en standardavvikelse enligt 
Normalfördelningen. Uttrycks vanligtvis som procent på 
årsbasis.
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